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Εισαγωγή

Ι. Οριζόντια χαρακτηριστικά του εγχειριδίου
εκπαιδευτή
Κώστας Κοσμάτος, Χρήστος Λαμπάκης, Θωμάς Χαραλαμπίδης
Σκοπός του εγχειριδίου εκπαιδευτή είναι να οργανώσει τη διδασκαλία των θεματικών
ενοτήτων του εγχειριδίου εκπαιδευόμενων με έναν τρόπο που να προωθεί την καλύτερη
δυνατή ανταπόκριση των εκπαιδευόμενων στις γνώσεις που θα τους προσφέρει ο εκπαιδευτής. Αυτό δεν σημαίνει ότι η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη. Καλώς ή κακώς, αυτό ποτέ
δεν συμβαίνει στη διδακτική διαδικασία. Ούτε πάλι σημαίνει ότι θα καταπνιγεί η δημιουργικότητα του εκπαιδευτή μέσα από ένα αφυδατωμένο και βαρετό μονόδρομο για τη διδασκαλία κάθε θεματικής ενότητας. Θα δώσει, όμως, το εγχειρίδιο εκπαιδευτή κατευθύνσεις
και ιδέες που θα τις αναπτύξει κατά βούληση ο εκπαιδευτής.
Εκπαιδεύοντας ένα κοινό που είναι εξαιρετικά πιθανό να έχει βιώσει τον κοινωνικό
αποκλεισμό και για το λόγο αυτό να έχει μεγάλα αποθέματα πίκρας, οργής και παραίτησης,
η διαμόρφωση θετικών στάσεων, αξιών και συμπεριφορών που θα συμβάλλουν στην αφύπνιση και την αυτοσυνηγορία των ατόμων με ψυχική αναπηρία πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα μας. Αλλιώς, μόνη η διαμόρφωση θετικής στάσης που αρκείται σε επίπεδο ατομικού ψυχισμού του ατόμου με ψυχική αναπηρία ναι μεν δεν είναι καθόλου λίγο,
αλλά είναι κάτι πολύ λιγότερο από αυτό στο οποίο στοχεύει το υποέργο.
Επειδή στα πλαίσια των σεμιναρίων, για τα οποία δημιουργήθηκαν τα εγχειρίδια αυτά,
δεν προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων για να πιστοποιηθεί η απόκτηση ή όχι των προσφερόμενων γνώσεων, η συγκεκριμενοποίηση των διδακτικών στόχων
ανά διδακτική ενότητα και η εξειδίκευσή τους ανάλογα με τους συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους αποκτά μεγάλη σημασία για τον εκπαιδευτή. Στο ζήτημα αυτό ο εκπαιδευτής
θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός μετά τις πρώτες δύο-τρεις συναντήσεις, για να αποφύγει την κλασική παγίδα της «αυτοεκπληρούμενης προφητείας» σχετικά με αυτό που νομίζει ότι συνιστά τις μαθησιακές ικανότητες κάθε εκπαιδευόμενου και προκειμένου να μην
υπάρξει το φαινόμενο τα σεμινάρια να γίνονται με δύο-τρεις ενεργούς εκπαιδευόμενους
σε ένα, κατά τα λοιπά, ληθαργικό κλίμα.
Η «αυτοεκπληρούμενη προφητεία» ως όρος πρωτοεμφανίστηκε το 1948 και έκτοτε έχει
χρησιμοποιηθεί πολύ συχνά ως ερμηνευτικό εργαλείο της επιστήμης της Παιδαγωγικής.
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Για την εφαρμογή της «αυτοεκπληρούμενης προφητείας» έχουν γίνει πολλά πειράματα
σε σχολεία. Η πιο γνωστή μελέτη είναι δύο καθηγητών του Ηarvard, των Rosenthal και
Jacobson. Σε ένα Δημοτικό σχολείο μοίρασαν ένα τεστ νοημοσύνης. Στους δασκάλους του
σχολείου παραπλανητικά είπαν ότι αυτή η ομάδα παιδιών έχει υψηλό δείκτη νοημοσύνης,
ενώ η άλλη ομάδα παιδιών έχει χαμηλό δείκτη νοημοσύνης. Το αποτέλεσμα ήταν στο τέλος
της χρονιάς τα παιδιά που θεωρούνταν... πιο έξυπνα να έχουν καλύτερες επιδόσεις στα
μαθήματα αυτά τα παιδιά που θεωρούνταν... λιγότερο έξυπνα. Οι ίδιοι οι δάσκαλοι επηρεάστηκαν και επηρέασαν. Πίστεψαν ότι κάποια παιδιά αποδίδουν καλύτερα, κάποια άλλα
παιδιά είναι καλύτεροι μαθητές και έτσι τα αντιμετώπισαν. Οι επιδόσεις των μαθητών επιβεβαίωσαν την προφητεία, αφού και οι ίδιοι οι δάσκαλοι ασυνείδητα συμπεριφέρονταν
διαφορετικά στις δύο ομάδες.
Στην τάξη ο δάσκαλος κατηγοριοποιεί τους μαθητές: ικανός, πολύ ικανός, λιγότερο ικανός κ.λπ. Αυτή η κατηγοριοποίηση φαίνεται από τη συμπεριφορά του δασκάλου και ο μαθητής εισπράττει τις προσδοκίες του δασκάλου. Ο πιο συναισθηματικός μαθητής, αυτός
που είναι πιο ευάλωτος, αφομοιώνει τις προβλέψεις του δασκάλου και ανταποκρίνεται σε
αυτό. Έτσι η προφητεία του δασκάλου εκπληρώνεται. Αν στο παραπάνω γενικό σχήμα προσαρμόσουμε την πραγματικότητα μιας εκπαίδευσης με εκπαιδευόμενους άτομα με ψυχική
αναπηρία, είναι σαφές ότι ακόμη και με τις καλύτερες προθέσεις ως εκπαιδευτές, μπορούμε
να πιαστούμε στην παγίδα της «αυτοεκπληρούμενης προφητείας» για τους εκπαιδευόμενούς μας.
Από την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση, που συνήθως γίνεται μέσω τη βαθμολόγησης,
στοχεύει να υπολογίσει το αποτέλεσμα της προσπάθειας του μαθητή, ανάγοντάς το σε μία
κλίμακα που περιέχει αριθμούς ή χαρακτηρισμούς. Φερ’ειπείν για την αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου στα πλαίσια κάθε διδακτικού τετραμήνου, το άρθρο 7 παράγραφος 1
ΠΔ 60/2006 προβλέπει ότι «για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων
συνεκτιμά:
α. Τη συμμετοχή του στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία.
β. Την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.
γ. Την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες.
δ. Τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το σχολείο.
ε. Το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός
τηρείται».
Οι διάφοροι τρόποι αξιολόγησης έχουν δεχθεί κριτική με ποικίλες αφετηρίες, κριτική
συχνά θεμελιώδη, που αφορά την αμφισβήτηση της ίδιας της αξιολόγησης ως μέσου που
μπορεί να βελτιώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Άλλοτε πάλι κατά της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται επιχειρήματα που σχετίζονται με τη
φύση του ίδιου του μαθήματος που τείνουν υπέρ της άποψης ότι δεν πρέπει να υπάρχει
βαθμολόγηση των μαθητών. Τέτοιο παράδειγμα είναι το μάθημα του «ΣΕΠ (Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού)-Περιβάλλον Εργασίας» για το οποίο το υπ’αριθ.πρωτ.
93038/Γ2 από 28/7/2010 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (διάθεσιμο στο
http://users.sch.gr/grasy-epal-elven/sep_analitico.html) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «στο
πλαίσιο του μαθήματος ΣΕΠ. οι μαθητές δεν αξιολογούνται εξαιτίας του σκοπού του μαθήματος και της έμφασης στην αυτοεξερεύνηση και στην προσωπική ανάπτυξη -ανάπτυξη
θετικής αυτοαντίληψης, υψηλότερης αυτοεκτίμησης, δεξιοτήτων-. Η ανάπτυξη, λοιπόν,
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του εαυτού δεν αξιολογείται με την παραδοσιακή έννοια της αξιολόγησης.» Με ανάλογη
επιχειρηματολογία θεολόγοι καθηγητές είναι υπέρ της κατάργησης της βαθμολόγησης των
μαθητών στο μάθημα των Θρησκευτικών σε γυμνάσια και λύκεια. Πάντως και με τα σημερινά δεδομένα, η αξιολόγηση των μαθητών στο παραπάνω μάθημα είναι αυτονόητο ότι
δεν βαθμολογεί την πίστη τους, αλλά την επίδοση τους σε γνωστικούς στόχους ενός μαθήματος προκαθορισμένους από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για το συγκεκριμένο
μάθημα, τα οποία προγράμματα εκπονεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Έτσι κι αλλιώς, πάντως, εν προκειμένω από τους ίδιους τους στόχους του προγράμματος,
προκύπτει ότι η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας πολύ λιγότερο έχει να κάνει
με τη πιστοποίηση της απόκτησης ή όχι κάποιων συγκεκριμένων γνώσεων από τη μεριά
των εκπαιδευόμενων και πολύ περισσότερο με το αν η διαδικασία αυτή οδήγησε στην υιοθέτηση μίας στάσης που αντιστοιχεί σε ένα υποκείμενο δικαιωμάτων συνειδητό, υπερήφανο και αξιοπρεπές.
Η διδακτική μεθοδολογία που διατρέχει τα σεμινάρια αυτά είναι κοινή για όλες τις διδακτικές ενότητες και προκρίνει τη διαλογική μορφή, αντί για την από καθέδρας διδασκαλία. Εξυπακούεται ότι σε μία διδακτική ενότητα «φορτωμένη» με πολλές αναφορές σε συγκεκριμένα άρθρα από τη νομοθεσία, θα πρέπει αυτά να διαβαστούν στην τάξη και μετά
να αρχίσουν να συζητιούνται. Κι αυτό, όμως, μπορεί να γίνει με τρόπο που να προωθεί τη
συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, φερ’ειπείν να διαβάζουν εκπαιδευόμενοι κάποια από τα
άρθρα ή τα αποσπάσματα δικαστικών αποφάσεων. Άλλοτε θα χρησιμοποιείται η επαγωγική
μέθοδος διδασκαλίας (από το ειδικό και συγκεκριμένο, για το οποίο, άλλωστε, θα υπάρχει
πλούσιο βιωματικό υλικό, στο γενικό και αφηρημένο) και άλλοτε η απαγωγική, που χρησιμοποιεί την αντίστροφη πορεία. Είναι αυτονόητο ότι, οι προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευόμενων συνιστούν μεν πολύτιμο υλικό για τη διδασκαλία, πρέπει όμως να χρησιμοποιούνται με πολύ διακριτικό τρόπο και αφού έχει κατακτηθεί η σχετική εμπιστοσύνη
μέσα στην τάξη.
Το ίδιο διακριτικά θα πρέπει να μεταχειριστεί ο εκπαιδευτής την τρέχουσα επικαιρότητα,
η οποία πάντοτε μας τροφοδοτεί με πολύ εύστοχα παραδείγματα και θέματα προς συζήτηση
σχετιζόμενα με το περιεχόμενο των διδακτικών ενοτήτων. Διακριτικά μεν, ώστε να μην
αποκλείσει κανέναν από αυτούς που εκπαιδεύει λόγω των διαφορετικών του πεποιθήσεων,
άφοβα όμως, διότι οι εκπαιδευόμενοι αφενός δεν ζουν σε κάποιο γυάλινο πύργο και αφετέρου πρέπει να συνειδητοποιήσουν τα πολιτικά επίδικα που εξ αντικειμένου συνδέονται
με τη θεσμική κατοχύρωση και την άσκηση οποιασδήποτε μορφής δικαιωμάτων.
Ο «ρυθμός» της διδασκαλίας καθορίζεται από τη διδακτική ενότητα που αντιστοιχεί σε
ένα δίωρο. Γίνεται μνεία ότι το υλικό που προσφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο ως ιδέες και
προτάσεις στον εκπαιδευτή για τη διδασκαλία κάθε διδακτικής ενότητας μπορεί στα μάτια
του εκπαιδευτή άλλοτε να «μην φτάνει» και άλλοτε να «είναι πολύ» για τα συγκεκριμένα
χρονικά όρια. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Επιλέχθηκε προκειμένου ο εκπαιδευτής να έχει τη
διακριτική ευχέρεια να διαλέξει και να χρησιμοποιήσει είτε τα προτεινόμενα στο παρόν
εγχειρίδιο είτε άλλα εργαλεία που του φαίνονται πιο ταιριαστά για τη συγκεκριμένη τάξη
εκπαιδευόμενων. Αυτά τα άλλα εργαλεία εννοείται ότι θα προέρχονται από μία ευρεία γκάμα πηγών, ανάλογα και με τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις του και το είδος δουλειάς με
το οποίο είναι περισσότερο εξοικειωμένος.
Οι ασκήσεις εμπέδωσης θα γίνεται προσπάθεια να διεξάγονται στην τάξη, στα πλαίσια
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του διδακτικού δίωρου κάθε σεμιναρίου. Έχει προβλεφθεί, όμως, να δίνονται κατά καιρούς
στους εκπαιδευόμενους μικρές εργασίες για το σπίτι, οι οποίες θα συζητούνται στο επόμενο
εκπαιδευτικό δίωρο, διευκολύνοντας μία εισαγωγή στην επόμενη διδακτική ενότητα. Είναι
προφανές ότι αυτές τις εργασίες θα τις κάνει όποιος/α εκπαιδευόμενος/η θέλει. Εμείς από
την πλευρά μας πρέπει να ενθαρρύνουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, αποφεύγοντας τη συνεργασία με ορισμένους, τους ίδιους πάντα, πιο επιμελείς εκπαιδευόμενους
έστω και μεροληπτώντας υπέρ εκπαιδευόμενων λιγότερο επιμελών, οι οποίοι, όμως, σε
κάποια στιγμή δείχνουν κάποια σημάδια αφύπνισης και ενεργότερης συμμετοχής.
Όσον αφορά την παρουσίαση της νομοθεσίας και της νομολογίας, θα πρέπει, επιθυμώντας ως εκπαιδευτές να μιλήσουμε για κάτι συγκεκριμένο από τη νομοθεσία ή τη νομολογία, να αναφερθούμε και σε χίλια δύο άλλα πράγματα, προκειμένου το συγκεκριμένο να γίνει κατανοητό. Για το λόγο αυτό, όταν θα σχολιάζουμε στην τάξη ή θα δίνουμε ως
homework δικαστικές αποφάσεις, θα πρέπει να εστιάζουμε σε αποσπάσματά τους που αναδεικνύουν συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους και να φροντίζουμε να μην παρεκκλίνει
η συζήτηση σε θέματα άσχετα (πχ δικονομικά, ενεργητικής ή παθητικής νομιμοποίησης
κλπ), παρά μόνο αν αυτό εξυπηρετεί τους διδακτικούς μας στόχους.
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ΙΙ. Εκπαίδευση για την αυτοσυνηγορία και τα
δικαιώματα των ψυχικά αναπήρων.
Αιμιλία Πανάγου, Μαρία Μητροσύλη
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι η απόκτηση γνώσεων των εκπαιδευομένων με στόχο να γίνουν κατανοητά τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη και ειδικότερα τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχική αναπηρία. Αυτή η μάθηση και συνειδητοποίηση της σημασίας και δικαιωματικής δυνατότητας αυτοεκπροσώπησης και αυτοσυνηγορίας οδηγεί στην απαίτηση για ίση συμμετοχή χωρίς διακρίσεις στις κοινωνικές σχέσεις
μεταξύ των πολιτών και στην άρση των παντός είδους εμποδίων.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Ο εκπαιδευτής έχει ως διδακτικό έργο να ακολουθήσει βασικά το εγχειρίδιο των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. Όμως καλό είναι να αποφύγει την καθ’έδρας διδασκαλία
του μονόλογου των διαλέξεων, να κάνει ζωντανή και συμμετοχική διδασκαλία μέσω παραδειγμάτων, ασκήσεων, εποπτικών μέσων, εμπειριών ζωής.
Για παράδειγμα, μπορεί να ξεκινήσει με βάση τα παρακάτω παράλληλα κείμενα σχετικά
με την ισότιμη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες ως εξής:
Ανάγνωση και σύγκριση παράλληλων κειμένων: άρθρο 16 παρ. 4 του συντάγματος, Ν. 3794/2009 και 3699/2008 και το παρατιθέμενο άρθρο 24 της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Άρθρο 24
Εκπαίδευση
1. Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑμεΑ στην εκπαίδευση. Με σκοπό
να πραγματοποιήσουν το δικαίωμα αυτό χωρίς διάκριση και βάσει των ίσων ευκαιριών, τα
Κράτη Μέρη εξασφαλίζουν ένα σύστημα ενταξιακής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και
δια βίου μάθηση που αποσκοπεί:
(α) στην πλήρη ανάπτυξη των ανθρώπινων δυνατοτήτων και την αίσθηση αξιοπρέπειας
και αυτοεκτίμησης, και την ενίσχυση του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την ανθρώπινη ποικιλομορφία,
(β) την ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ταλέντων και της δημιουργικότητας των
ΑμεΑ, όπως επίσης και των διανοητικών και σωματικών ικανοτήτων, στο μέγιστο
βαθμό,
(γ) στη διευκόλυνση των ΑμεΑ προκειμένου να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια
ελεύθερη κοινωνία.
2. Για την πραγματοποίηση αυτού του δικαιώματος, τα Κράτη Μέρη εξασφαλίζουν ότι:
(α) τα ΑμεΑ δεν αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα λόγω της αναπηρίας, και ότι τα παιδιά με αναπηρία δεν αποκλείονται από τη δωρεάν και υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση λόγω της αναπηρίας,
(β) τα ΑμεΑ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ενταξιακή, ποιοτική και δωρεάν πρω-
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τοβάθμια εκπαίδευση και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ίση βάση με τους άλλους,
στις κοινότητες στις οποίες ζουν,
(γ) παρέχεται εύλογη προσαρμογή των αναγκών του ατόμου,
(δ) τα ΑμεΑ θα λαμβάνουν την υποστήριξη που απαιτείται, εντός του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος, για να διευκολύνουν την αποτελεσματική τους εκπαίδευση,
(ε) αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης παρέχονται σε περιβάλλοντα
που μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη, σύμφωνα με το σκοπό
της πλήρους ένταξης.
3. Τα Κράτη Μέρη διευκολύνουν τα ΑμεΑ να αποκτήσουν δεξιότητες τόσον ως προς
το πως θα διάγουν τη ζωή τους, όσον και ως προς την κοινωνική ανάπτυξη τους για να
διευκολύνουν την πλήρη και ίση συμμετοχή τους στην εκπαίδευση και ως μέλη της κοινωνίας.

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Βλ. Πηγές, Βοηθήματα και Βιβλιογραφία που αναγράφονται αναλυτικά στη βιβλιογραφία
της αντίστοιχης ενότητας στο εγχειρίδιο εκπαιδευόμενων.

Κεφάλαιο Ι: Ψυχική αναπηρία και δικαιώματα

1. Δικαιώματα του ανθρώπου (Σύνταγμα και
διεθνές/ευρωπαϊκό πλαίσιο)
Θωμάς Χαραλαμπίδης, Χρήστος Λαμπάκης
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν την ιστορικότητα των δικαιωμάτων, την κεφαλαιώδη σημασία τους για το «ευ ζην», ατομικό και συλλογικό, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα
που συγκροτεί τη φιλοσοφία τους. Θα συλλάβουν την έννομη τάξη ως όλον που διαθέτει
συστηματικό χαρακτήρα μεταξύ των επιμέρους νομοθετικών κειμένων που τη συναπαρτίζουν και θα αντιληφθούν την ιεραρχία των πηγών του δικαίου και τη σημασία της ερμηνείας των κανόνων δικαίου.
Θα γίνει, επίσης, αντιληπτό ότι η λειτουργία των δικαιωμάτων εμπεριέχει συχνά το
στοιχείο της σύγκρουσης και όχι της ταύτισης ή της αρμονίας. Αυτό οφείλεται στο ότι η
σύγκρουση αυτή είναι παρούσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, όπου διαφορετικά δικαιώματα,
πολλές φορές αντικρουόμενα, πρέπει να σταθμιστούν. Θα εξηγηθεί ότι, ακριβώς για αυτό
το λόγο, η ισοπολιτεία δεν είναι κάτι άπαξ κατακτημένο, αλλά ένα συνεχές θεσμοθετημένο
ζητούμενο, η απονομή της δικαιοσύνης είναι μία κοπιώδης διεργασία που δεν μπορεί να
γίνεται με αυτοματισμούς και ότι εύκολες φωνές που διαμαρτύρονται για τη λειτουργία
της δικαιοσύνης μπορεί και να κάνουν κακό, παρά καλό, αναφορικά με την προστασία των
δικαιωμάτων των πολιτών.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Η ενότητα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και μεγάλη σημασία για την κατανόηση των
υπολοίπων ενοτήτων της σειράς των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Για το λόγο αυτό χρήσιμο
θα ήταν να επιλεγεί για τη διδασκαλία της μία μέθοδος που να χρησιμοποιεί ποικιλία πηγών, να αποφεύγει το μονόλογο του εκπαιδευτή και να εμπλέκει άμεσα τους εκπαιδευόμενους.
Προτείνουμε την ακόλουθη πορεία:
▶ Ανάγνωση στην τάξη των σελίδων 21 και 22 της Γενικής Εισαγωγής του Πρακτικού
Οδηγού για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ευρώπη σε δύο φά-
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σεις. Α’ φάση: σελ.21 μέχρι 2 σειρές πριν το τέλος της και μετά συζήτηση με επιδίωξη
την ενεργό συμμετοχή όλων. Β’ φάση: σελ.21 τελευταία παράγραφος και σελ.22 ως τη
μέση και μετά συζήτηση με επιδίωξη την ενεργό συμμετοχή όλων. Στη συζήτηση προσπαθούμε να αναδειχθεί στη μεν πρώτη φάση η σύνδεση ανάμεσα στα επιμέρους δικαιώματα του καθένα μας και τη συνολικά εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, στη δε
δεύτερη φάση ότι υπάρχουν ανώτερες του απλού νόμου νομοθετικές βαθμίδες που λειτουργούν σε συνταγματικό, διακρατικό και ευρωπαϊκό κοινοτικό επίπεδο.
Δείχνουμε στους εκπαιδευόμενους το Σύνταγμα και, προσπαθώντας να τους εξοικειώσουμε με το συνταγματικό κείμενο, δίνουμε σε ένα/μία από αυτούς να διαβάσουν το
πρώτο και το τελευταίο άρθρο του.
Διαβάζουμε το άρθρο 5 παρ.2 Συντάγματος σε αντιπαραβολή με το άρθρο 4 παρ.4 Συντάγματος και ζητούμε από τους εκπαιδευόμενους να μας πουν πού διαφέρουν.
Το ίδιο κάνουμε με τα άρθρα 11 παρ.1 του ελληνικού Συντάγματος και 54 του προϊσχύσαντος Συντάγματος της Αιγύπτου 1980/2005 για να δούμε αν και πώς εφαρμόστηκε το τελευταίο στην αιγυπτιακή εξέγερση του 2011, μετά την οποία θεσπίστηκε
νέα Συνταγματική Διακήρυξη η οποία στο άρθρο 11 αυτής περιλαμβάνει το δικαίωμα
ελεύθερης δημόσιας συνάθροισης.
Ζητούμε παραδείγματα από την καθημερινότητα των εκπαιδευόμενων, μέσω των
οποίων να επιτευχθεί μία προσέγγιση των εννοιών της στάθμισης δικαιωμάτων και
της αρχής της αναλογικότητας. Εξηγούμε πώς εμφανίστηκε ιστορικά στην Ελλάδα η
αρχή της αναλογικότητας πριν κατοχυρωθεί και στο άρθρο 25 και με την ευκαιρία
αυτή λέμε δυο λόγια για το Συμβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ) και τη θεσμική λειτουργία
του.
Κλείνοντας τη διδασκαλία της ενότητας, θα μπορούσαμε να διανείμουμε στους εκπαιδευόμενους το άρθρο του Γιώργου Γιαννουλόπουλου από το περιοδικό «Κοινωνία και
Ψυχική Υγεία», τευχ. 6, σελ.84-86 και να ζητήσουμε, ως homework, να το διαβάσουν
και να γράψουν λίγες σκέψεις που τους γέννησε η ανάγνωση αυτού του κειμένου
(www.socialexclusion.gr/site.php?&file=download.xml&dfile=6th_volume.pdf&site=p
agefiles). Κάποιοι/ες που θέλουν θα διαβάσουν τις σκέψεις τους στην αρχή της επόμενης, δεύτερης εκπαιδευτικής συνάντησης, ώστε, με αφορμή την ανάγνωση αυτή, να
αναφερθούμε στη σημαντικότατη διάκριση μεταξύ κατοχύρωσης των δικαιωμάτων σε
νομικά κείμενα και εφαρμογής των δικαιωμάτων στην πράξη και να εισαχθούμε στη
μετάβαση από το γενικό στο ειδικό, δηλαδή από τα δικαιώματα του ανθρώπου στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που αποτελούν και το αντικείμενο της δεύτερης
εκπαιδευτικής συνάντησης.

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Πέρα από τα βιβλία και εγχειρίδια που αναγράφονται στη βιβλιογραφία της αντίστοιχης
ενότητας στο εγχειρίδιο εκπαιδευόμενων, βλ. και:
Άρθρο 54 του Συντάγματος της Αιγύπτου 1980/2005 (στην αγγλική γλώσσα, από το διαδικτυακό
τόπο http://aceproject.org/eroen/regions/mideast/EG/Egyptian%20Constitution%20%20english.pdf/view)
Άρθρο 16 του νέου, μετεπαναστατικού Συντάγματος της Αιγύπτου 2011 (στην αγγλική γλώσσα, από το
διαδικτυακό τόπο http://www.cabinet.gov.eg/AboutEgypt/ConstitutionalDeclaration_e.pdf
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Παπακωνσταντίνου Κ. & Κατσίρας Λ., Πολιτική και Δίκαιο, Β’ Γενικού Λυκείου, βιβλίο εκπαιδευτικού,
Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, σελ.109-125.
Σωτηρίου Σ., Κορδονούρη Σ. & Ζαφρανίδου Αικ., (χ.χ.), Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ’ Γυμνασίου,
βιβλίο εκπαιδευτικού, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, σελ.80-88.

2. Το πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
Κώστας Κοσμάτος, Χρήστος Λαμπάκης
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να κατανοήσουν σε βάθος οι εκπαιδευόμενοι πρωτίστως τα παρεχόμενα από τη Σύμβαση δικαιώματα και την πρακτική
τους σημασία στην καθημερινότητα ενός ατόμου με ψυχική αναπηρία. Βασικός άξονας
της Σύμβασης αποτελεί η μη διάκριση κατά οποιουδήποτε ατόμου με βάση την αναπηρία, έτσι όλα τα επιμέρους δικαιώματα θα πρέπει να ειδωθούν και να κατανοηθούν
υπό το πρίσμα αυτό. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει το δικαίωμα αναφοράς που
παρέχεται πλέον (από το Πρωτόκολλο) και σε μεμονωμένα άτομα εφόσον υπήρξαν θύματα παραβίασης των δικαιωμάτων, που περιέχονται στη Σύμβαση, από ένα συμβαλλόμενο κράτος, όπως είναι η Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να καταστούν
σαφείς στους εκπαιδευόμενους οι προϋποθέσεις του παραδεκτού μιας αναφοράς και
ότι αυτή απευθύνεται στην Επιτροπή για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, ώστε να μπορούν να προσφύγουν ακόμη και μόνοι τους σε περίπτωση παραβίασης.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Ο εκπαιδευτής έχει ως διδακτικό έργο να ακολουθήσει βασικά το εγχειρίδιο των εκπαιδευομένων ως προς το περιεχόμενο με στόχο να εμπεδωθούν ουσιαστικά αφενός τα παρεχόμενα από τη Σύμβαση δικαιώματα και αφετέρου το δικαίωμα αναφοράς, χρησιμοποιώντας μεθόδους και τεχνικές ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευομένων, αξιοποιώντας
παραδείγματα, παράλληλα κείμενα, βίντεο και power point, κ.ά.
Παράλληλα, αν υπάρχει επαρκής χρόνος θα μπορούσε να γίνει ανάπτυξη και των λοιπών δικαιωμάτων που προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν έχουν περιληφθεί στο εγχειρίδιο.
Πρέπει, τέλος, να επισημανθεί ότι η Σύμβαση αποτελεί την ελάχιστη βάση προστασίας
των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική αναπηρία. Συνεπώς, αν ένας νόμος παρέχει πληρέστερη και αποτελεσματικότερη προστασία υπερτερεί (άρθρο 4 παρ. 4 Σύμβασης).
Προτείνουμε την ακόλουθη πορεία διδασκαλίας (μέσω παραδείγματος) ώστε να κατανοηθούν στην ουσία τους τα παρεχόμενα δικαιώματα από τη Σύμβαση:
Παράδειγμα: Μόνιμος υπάλληλος σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) υποβάλλει αίτημα για μετάταξη σε ΚΕΠ πόλης στην οποία διαμένουν οι γονείς του, επικαλούμενος
–μεταξύ άλλων – σοβαρούς λόγους ψυχικής υγείας. Το αίτημά του αυτό απορρίπτεται από
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τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το αιτιολογικό ότι δεν είχε συμπληρωθεί
πενταετής παραμονή στη θέση της αρχικής τοποθέτησης και επομένως η μετάταξη δεν
είναι επιτρεπτή. Η απορριπτική αυτή απόφαση, στο μέτρο που δε λαμβάνει υπόψη αντικειμενικές συνθήκες, όπως η ανάγκη συστηματικής και εξειδικευμένης ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας ή η ανάγκη υποστήριξης από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους, αντίκειται στη Σύμβαση και συγκεκριμένα στο άρθρο 27 παρ. 1 (ι), σύμφωνα
με το οποίο τα συμβαλλόμενα κράτη θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα εύλογης προσαρμογής
των ΑμεΑ στο χώρο εργασίας. Με άλλα λόγια, η διοίκηση θα έπρεπε να εξετάσει επί της
ουσίας το αίτημα του αναφερομένου για μετάταξη, διερευνώντας αφενός τις υπηρεσιακές
ανάγκες του ΚΕΠ από το οποίο ζητείται μετάταξη - καθώς επίσης και εναλλακτικούς τρόπους κάλυψης του κενού που θα προκαλέσει ενδεχόμενη ικανοποίηση του αιτήματός του
– και αφετέρου την πραγματική βασιμότητα των λόγων που καθιστούν αναγκαία τη μετάταξη ως μέτρο εύλογης προσαρμογής λόγω αναπηρίας (Πρβλ. Συνήγορο του Πολίτη, Υπόθεση 138797/2011).

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Αιτιολογική έκθεση του Ν. 4074/2012, ΦΕΚ Α΄ 88/11-4-2012
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/kamea-eis.pdf
Ειδική Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη για την ίση μεταχείριση και τις διακρίσεις για το 2011 :
http://www.synigoros.gr/resources/ish-metaxeirish.pdf
Ελληνικό Σύνταγμα, άρθρο 28 παρ. 1
Ν. 3304/2005 (ΦΕΚ Α΄ 16/27-1-2005) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισμού».
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Άτομα με αναπηρία, άρθρο 12

3. Αναπηρία και δικαιώματα
(προστασία σε εθνικό & διεθνές πλαίσιο)
Κώστας Κοσμάτος, Χρήστος Λαμπάκης
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν την έννοια των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και της προστασίας τους και των εκφάνσεών της σε νομοθετικά κείμενα,
με έμφαση σε αυτά που έχουν αυξημένη τυπική ισχύ (του Συντάγματος και των Διεθνών
Συμβάσεων που έχουν κυρωθεί με νόμο στη χώρα μας).

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
▶ Αρχικά παρουσιάζουμε την ιεραρχία των κανόνων δικαίου και την συμβατότητα των
νόμων στις γενικές κατευθύνσεις και αρχές του Συντάγματος και των Διεθνών Συμβάσεων.
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Αναφορές με παραδείγματα για την κρίση περί συνταγματικότητας των νόμων.
Εξηγούμε τα βασικά ατομικά δικαιώματα κατά το ελληνικό Σύνταγμα.
Διαβάζουμε και αναλύουμε το άρθρο 21 του Συντάγματος.
Διανέμουμε και αναλύουμε τις βασικές διατάξεις της Σύμβασης για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο (ν. 4074/2012).
Αναπτύσσουμε τις βασικές διατάξεις του ν. 3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της
ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών
ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού». Σχολιάζουμε την 1877/2007 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών NOMOS).
Αναπτύσσουμε τις βασικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, με έμφαση
στο άρθρο 15 του ν. 1426/84. Δίνουμε παράδειγμα.
Με αναφορά σ ε ανάπηρους ανήλικους αναφέρουμε τις διατάξεις των άρθρων 23
και 24 του ν. 2101/92 (Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού).
Αναφέρουμε την αξία των κειμένων μη συμβατικού χαρακτήρα.
Αναφέρουμε τις βασικές αρχές που διατυπώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Παρουσιάζουμε τις αναφορές σε κείμενα του ΟΗΕ για αναπήρους (Διακήρυξη των
δικαιωμάτων των πνευματικά καθυστερημένων α τόμων, Διακήρυξη για τα Δικαιώματα των Αναπήρων Ατόμων, Κανονισμοί για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τους
Ανθρώπους με Αναπηρίες).
Ζητάμε την γνώμη των εκπαιδευομένων αναφορικά με την εφαρμογή των γενικών
κατευθύνσεων περί δικαιωμάτων στην πράξη. Ζητάμε να δοθούν παραδείγματα
εφαρμογής και μη εφαρμογής των βασικών δικαιωμάτων των αναπήρων.

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Γαβαλά Ν. (2011), «Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης ως μηχανισμός προστασίας θεμελιωδών εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων», Ελληνική Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου, σελ.
449 επ.
Μεντεσίδου Α. (2010), «Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας - Οδηγ. 2000/43/ΕΚ, 2000/78/ΕΚ, Ν. 3304/2005»,
Επιστημονική Επετηρίδα Αρμενόπουλος, σελ. 41.
Ορφανίδη Δ. (2006), «Η μετατόπιση του βάρους απόδειξης σε περιπτώσεις άνισης μεταχείρισης στο αστικό δίκαιο. Τρία κοινοτικά κριτήρια εφαρμογής της από τον εθνικό δικαστή», Το Σύνταγμα, σελ. 1097 επ..
Πάνου Κ. (2009), «Το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευση. Σκέψεις με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της 8ης Απριλίου 2009 του γαλλικού Conseil d` Etat, Σχετ.Νομολ.:
ΣτΕ 2523/2004, ΣτΕ 3176/2004», ΕΔΚΑ, σελ. 593 επ..
Τραυλού-Τζανετάτου Α (2011), «Απόλυση εργαζομένου λόγω ασθένειας. Με αφορμή την απόφαση C-13/05 του Δ.Ε.Κ. (υπόθεση Navas), Ελληνική Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου, σελ. 321
επ..
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4. Το άτομο με ψυχική αναπηρία ως υποκείμενο
δικαιωμάτων
Θωμάς Χαραλαμπίδης, Κώστας Κοσμάτος
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Η ανάδειξη της σημασίας να είναι κάποιος υποκείμενο δικαιωμάτων και του πόσο επαχθές, αλλά και απαράδεκτο για τον ισχύοντα νομικό πολιτισμό μας είναι να υπάρχουν άνθρωποι χωρίς δικαιώματα. Η κατανόηση από πλευράς εκπαιδευόμενων της αλληλεπίδρασης διαφόρων ιδιοτήτων ενός προσώπου στον τρόπο που λειτουργούν τα δικαιώματά του.
Η συγκεκριμενοποίηση της διάκρισης μεταξύ, αφενός, δικαιωμάτων επαρκώς κατοχυρωμένων στη νομοθεσία, που η εφαρμογή τους είναι ελλιπής ή ανύπαρκτη και, αφετέρου, δικαιωμάτων που δεν υφίστανται καν στη νομοθεσία. Η διάκριση αυτή διατρέχει όλες τις
ενότητες του εγχειριδίου και έχει κεφαλαιώδη σημασία στην προσπάθεια να αποφεύγονται
απαξιωτικές έναντι των δικαιωμάτων συμπεριφορές που συναντούμε συχνά υποστηριζόμενες με «επιχειρήματα καφενείου». Τα «επιχειρήματα» αυτά όχι μόνο κάνουν πιο αδύναμο
το δημόσιο διάλογο, αλλά και αυξάνουν την κοινωνική ανοχή σε αντίστοιχες αυταρχικέςαντιδημοκρατικές επιχειρηματολογίες.
Είναι σκόπιμη η σύνδεση των συμπεριφορών αυτών που απαξιώνουν τα δικαιώματα,
με συμπεριφορές που απαξιώνουν τη δικαιοσύνη, για τις οποίες έγινε λόγος στην ενότητα
1.1 του ιδίου με το παρόν κεφαλαίου (δείτε σχετικά το σκοπό της διδακτικής ενότητας 1.1
στο παρόν εγχειρίδιο εκπαιδευτή), αφού πολύ συχνά αυτές εκφέρονται από τους ίδιους
φορείς.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
▶ Στην αρχή προσπαθούμε να σκεφτούμε ένα συγκεκριμένο δικαίωμα στη σχέση του με
την ενεργό άσκησή του και σε σχέση με την αδυναμία άσκησής του. Φερ’ειπείν το δικαίωμα στην ελευθερία της μετακίνησης σε σχέση με την πραγματικότητα του εγκλεισμού σε ένα κελί φυλακής. Χρησιμοποιούμε το παράδειγμα του Εβραϊκού Μουσείου
του Βερολίνου, όπου υπάρχει συγκεκριμένος χώρος προσομοίωσης κελιού, ο επονομαζόμενος «πύργος του ολοκαυτώματος», όπου μπορεί να παραμείνει όσο θέλει ο επισκέπτης του Μουσείου. Δείχνουμε στους εκπαιδευόμενους φωτογραφία του εσωτερικού
αυτού του χώρου, (διαθέσιμη στο http://en.wikipedia.org/wiki/File:Holocaustturm_im_
J%C3%BCdischen_Museum_innenansicht.jpg) και συζητάμε μαζί τους για την αίσθηση
που θα τους έδινε μία τέτοια επίσκεψη.
▶ Ανάγνωση των 2 πρώτων σελίδων του άρθρου Ευτ. Φυτράκη στα «Θέματα Αναπηρίας»
τευχ.26, σελ.20-21. Συζήτηση στην τάξη για το τι κατανοεί ο καθένας/καθεμιά. Λέμε
στην τάξη τι είναι ο Φυτράκης και πώς σχετίζεται με το πρόγραμμα. Σύνδεση με το άρθρο Γ. Γιαννουλόπουλου επί του οποίου δόθηκε η εργασία στο τέλος του 1ου μαθήματος
και ορισμένες εργασίες διαβάστηκαν στο 2ο μάθημα.
▶ Από εγχειρίδιο ΠΟΥ/ΥΥΚΑ Νομοθεσία για την ψυχική υγεία σελ.2, εξηγούμε τι είναι ο
ΠΟΥ και τι το συγκεκριμένο εγχειρίδιο και παραθέτουμε το «Η ύπαρξη νομοθεσίας για
την ψυχική υγεία δεν εγγυάται απαραίτητα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Σε κάποιες χώρες, μάλιστα, η νομοθεσία
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αυτή περιλαμβάνει διατάξεις που οδηγούν στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Και παρακάτω, στη σελ.7: «Σε πολλές χώρες η παραμέληση του σκέλους της
εφαρμογής της νομοθεσίας είχε ως επακόλουθο τη δημιουργία χάσματος μεταξύ του
γράμματος του νόμου και της πρακτικής εφαρμογής. Οι δυσκολίες κατά την εφαρμογή
μπορεί να προκύψουν λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης, έλλειψης ανθρώπινων πόρων,
άγνοιας της σχετικής νομοθεσίας εκ μέρους των επαγγελματιών, των φροντιστών, των
οικογενειών και του κοινού, έλλειψης συντονισμού και, ενίοτε, λόγω διαδικαστικών δυσκολιών».
Συζητούμε τη διάκριση ανάμεσα σε προστατευτικούς των δικαιωμάτων νόμους που
δεν εφαρμόζονται και νόμους με περιοριστική αντίληψη για τα δικαιώματα των ψυχικά
πασχόντων. Δίνουμε το παράδειγμα του ΝΔ 104/1973, από το οποίο διαβάζουμε στην
τάξη το άρθρο 5 για την ακούσια εξέταση, ως νομοθετήματος με κατεξοχήν περιοριστική
αντίληψη για τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων. Διαπιστώνουμε τη μη εφαρμογή
στην Ελλάδα ενός, σε γενικές γραμμές, πολύ ικανοποιητικού νομοθετικού πλαισίου και
συζητούμε για το τι φταίει: κάτι από αυτά που γράφει ο ΠΟΥ, όλα αυτά μαζί, κάτι άλλο;
Εκφράζουμε τελευταίοι την προσωπική μας άποψη για να μην χειραγωγήσουμε τη συζήτηση.
Παράδειγμα: στην Αυστρία είναι θεσμοθετημένο οι υπηρεσίες των συνηγόρων των
ασθενών να παρέχονται δωρεάν. Κάθε ασθενής που εγκλείεται ακούσια δικαιούται να
λάβει τις υπηρεσίες ενός συνηγόρου (εγχειρίδιο ΥΥΚΑ, σελ 47). Συζητάμε με την ομάδα
αν αυτό είναι πρόβλημα στην Ελλάδα και τι είδους (πρόβλημα εφαρμογής). Λέμε τι μπορεί να γίνει με το υπάρχον πλαίσιο (για παροχή νομικής βοήθειας κατ’εφαρμογή
Ν.3226/2004) και τι πρέπει να θεσμοθετηθεί ως αλλαγή στη νομοθεσία.
Δίνουμε τα 3 παραδείγματα του εγχειριδίου εκπαιδευομένων για την παράλληλη ισχύ
γενικών καθολικών δικαιωμάτων και ειδικών δικαιωμάτων αναπήρων. Ρωτάμε τους
εκπαιδευόμενους αν θεωρούν ότι αυτή η παράλληλη ισχύς είναι επί της ουσίας δίκαιη.
Τέλος, προετοιμάζουμε την επόμενη διδακτική ενότητα ζητώντας από τους εκπαιδευόμενους να μας αναφέρουν εν συντομία, αν θέλουν, περιπτώσεις από την εμπειρία τους,
όπου η αναπηρία, αντί να τους χορηγεί επιπλέον δικαιώματα, λειτούργησε ως εμπόδιο
στην ακώλυτη απόλαυση γενικών δικαιωμάτων τους.
Δίνουμε ως homework την ανάγνωση του άρθρου της Δανάης Κολτσίδα, Ανθρώπινα
δικαιώματα «στην πράξη», εφημερίδα «η Αυγή της Κυριακής», φύλλο 11324, 5/2/2012,
διαθέσιμο
διαδικτυακά:
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=667495
και του Κωστή Χατζηδάκη από το «Για μια οικονομία με ανθρώπινο πρόσωπο».

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Πέρα από τα βιβλία και εγχειρίδια που αναγράφονται στη βιβλιογραφία της αντίστοιχης
ενότητας στο εγχειρίδιο εκπαιδευόμενων, βλ. και:
Κολτσίδα Δ., Ανθρώπινα δικαιώματα «στην πράξη», εφημερίδα «η Αυγή της Κυριακής», φύλλο 11324
της
5/2/2012,
διαθέσιμο
διαδικτυακά
στο
http://www.avgi.gr/
ArticleActionshow.action?articleID=667495.
ΝΔ 104/1973, άρθρο 5.
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), 2005, Νομοθεσία για την ψυχική υγεία και ανθρώπινα δι-
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καιώματα, πακέτο οδηγιών για την πολιτική και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, έκδοση στα ελληνικά του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, σελ.2,
7, 47, διαθέσιμο διαδικτυακά στην ιστοσελίδα:
http://www.mohaw.gr/gr/ygeia/yphresies/odigiespoy
Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΣΔΑΑ-Ν.4074/2012, ΦΕΚ Α’ 88/11-42012).
Χατζηδάκης Κ. (2011), στο συλλογικό τόμο Για μια οικονομία με ανθρώπινο πρόσωπο, Αθήνα, Γραφείο
και Ίδρυμα Νεότητας Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών, σελ.77-83.

5. Δικαιώματα του ατόμου με ψυχική αναπηρία
(προστασία, αξιοπρέπεια, αποκατάσταση)
Θωμάς Χαραλαμπίδης, Κώστας Κοσμάτος
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Η ενότητα στοχεύει κατά κύριο λόγο στην αναφορά σε συγκεκριμένα δικαιώματα που
θα αναφερθούν με παραπομπή στα άρθρα των κειμένων που τα κατοχυρώνουν. Μέσα από
τη γνώση αυτή θα προέλθει η ενδυνάμωση για την αυτοσυνηγορία, που αποτελεί και συνολικότερο στόχο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Στόχο συναποτελεί και η ενθάρρυνση
για άσκηση των δικαιωμάτων ενώπιον των αντίστοιχων δικαστηρίων, ελληνικών και Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Η άσκηση αυτή προσκρούει
άλλοτε στην ηττοπαθή αντίληψη ότι ο προσφεύγων «δεν πρόκειται να βρει το δίκιο του»,
άλλοτε στις πολύ περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του εν δυνάμει προσφεύγοντος
που δεν επιτρέπουν εξεύρεση του δικηγόρου της επιλογής του, και, βεβαίως, συχνά σε
συνδυασμό των παραπάνω δύο παραγόντων. Για αυτό το λόγο σκόπιμο θα ήταν να εφοδιάσουμε τους εκπαιδευόμενους με πολύ συγκεκριμένες χρηστικές πληροφορίες σχετικά
με το πώς μπορούν να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων του Ν.3226/2004 για την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας, στον οποίο είχαμε αναφερθεί στο αμέσως προηγούμενο
μάθημα. Επίσης, πρέπει να προσέξουν, όσοι από τους εκπαιδευτές είναι δικηγόροι, να μην
εκληφθεί η απάντησή τους ως «άγρα πελατών» και να συσχετισθεί με προσωπικές υποθέσεις των εκπαιδευόμενων, στις οποίες οι τελευταίοι σχεδόν σίγουρα θα αναφερθούν κατά
τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, .

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Επειδή η ενότητα αναφέρεται στο Σύνταγμα, σε κοινούς νόμους, αλλά και σε διεθνείς
συμβάσεις, αποτελεί μια καλή αφορμή για να φρεσκάρουμε στους εκπαιδευόμενους τη
σχετική διάκριση πηγών των δικαιωμάτων στην οποία είχαμε πρωτοαναφερθεί στην Ενότητα 1 του Κεφαλαίου Ι.
▶ Λόγω της φύσης της ενότητας διατρέχουμε τον κίνδυνο να γίνουμε βαρετοί μέσα από
τη συνεχή αριθμολογία και «αρθρολογία». Για το λόγο αυτό πρέπει να επινοήσουμε συμμετοχικές δραστηριότητες που να δίνουν «ανάσες» στους εκπαιδευόμενους. Στην κατεύθυνση αυτή πολύ χρήσιμο θα είναι να αναγνώσουμε σύντομα αποσπάσματα ή περιλήψεις δικαστικών αποφάσεων αμέσως μετά την αναφορά σε συγκεκριμένα άρθρα
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(εξαιρετική πηγή για κάτι τέτοιο θα ήταν σύντομα μεταφρασμένα αποσπάσματα από
την απόφαση του ΕΔΔΑ Ράκεβιτς κατά Ρωσίας, (2003), διαθέσιμη διαδικτυακά στα αγγλικά στο http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2003/558.html. και από την απόφαση
του ΕΔΔΑ Τούπα κατά Τσεχίας (2011), διαθέσιμη διαδικτυακά στα αγγλικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=
hbkm&action=html&highlight=Tupa%20|%20The%20|%20Czech%20|%20Republic
%20|%205&sessionid=93261941&skin=hudoc-en.) ή την Βένιος κατά Ελλάδας διαθέσιμη διαδικτυακά στα ελληνικά στο www.nsk.gov.gr/webnsk/pdf.jsp?fileid=1331245.
Κάποιος/α από τους εκπαιδευόμενους διαβάζει τα σχετικά με τα δύο μοντέλα αναπηρίας
από το εγχειρίδιο με τίτλο «Ακτιβιστές και συνήγοροι των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία», εκδ. ΕΣΑμεΑ, 2005, σελ.22-23. Συζητάμε στην ομάδα τι σημαίνει στην πράξη
η υιοθέτηση καθενός από τα δύο αυτά μοντέλα και ποιο μας φαίνεται προτιμότερο και
γιατί.
Ξεκαθαρίζουμε ότι η εφαρμογή των άρθρων στα οποία αναφερόμαστε είναι ανεξάρτητη
από το ποιο μοντέλο υιοθετούμε, αλλά και ότι το κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία
καλεί στην υιοθέτηση διαφορετικών προς εφαρμογή πολιτικών σε σχέση με το ιατρικό
και η διαφοροποίηση αυτή δεν μπορεί παρά να εκφράζεται και στις μελλοντικές νομοθεσίες που θα θεσπιστούν και οπωσδήποτε να επηρεάζει και την ερμηνεία των υφιστάμενων διατάξεων.
Διαβάζουμε στην ομάδα το υλικό του ΠΟΥ-ΥΥΚΚΑ και συζητάμε σε εφαρμογή ποιων
άρθρων της νομοθεσίας, στα οποία αναφερθήκαμε, έχει στηριχθεί ή ποια άλλα, στα
οποία επίσης αναφερθήκαμε, δεν έχει λάβει τυχόν υπ’ όψιν.
Όταν, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αναφερόμαστε στο ΕΔΔΑ και στον Συνήγορο
του Πολίτη (δείτε σχετικά το εγχειρίδιο εκπαιδευόμενων) δίνουμε σε κάθε εκπαιδευόμενο από ένα έντυπο αναφοράς προς το Συνήγορο του Πολίτη και πληροφοριακό δελτίο
προσφυγής στο ΕΔΔΑ για να τα διαβάσουν εκτός σεμιναρίου.
Στο τέλος, για το σπίτι, δίνουμε στους εκπαιδευόμενους την απόφαση ΕΔΔΑ Βένιος
κατά Ελλάδας, τονίζοντας στους εκπαιδευόμενους τη συνάφειά της με τις αποφάσεις
ΕΔΔΑ Ράκεβιτς κατά Ρωσίας και Τούπα κατά Τσεχίας, στις οποίες έχουμε ήδη αναφερθεί, και ζητούμε να τη διαβάσουν και να τη συζητήσουμε εν συντομία στο επόμενο μάθημα που θα αφορά τη δικαστική συμπαράσταση.

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Πέρα από τα βιβλία και εγχειρίδια που αναγράφονται στη βιβλιογραφία της αντίστοιχης
ενότητας στο εγχειρίδιο εκπαιδευόμενων, βλ. και:
Φύλλο ψυχιατρικού ιστορικού (προτυπωμένο έγγραφο ψυχιατρικής εξέτασης του Υπουργείου Υγείας
με αριθμό Ι1-419)
Έντυπο γνωμάτευσης για την ακούσια νοσηλεία ΥΥΚΚΑ από Ν.Μπιλανάκης (επιμ.), 2011, Ακούσια
νοσηλεία ψυχικά ασθενών, σελ. 119-120, Αθήνα, Βήτα,, διαθέσιμο ηλεκτρονικά στις σελ.57-58
στο: www.klimaka.org.gr/newsite/blog/pepragmenaepitropi.pdf.
Δήλωση συγκατάθεσης ασθενούς και δήλωση άρνησης θεραπείας ιστορικού (προτυπωμένα έγγραφα
ψυχιατρικής εξέτασης του Υπουργείου Υγείας με αριθμούς Ι3-462 και Ι3-461 αντίστοιχα, διαθέσιμα ηλεκτρονικά στο http://www.uhi.gr/endypa.htm.
Έντυπο αναφοράς προς τον Συνήγορο του Πολίτη
http://www.synigoros.gr/?i=stp.el.submissionrequirements
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Πληροφοριακό δελτίο για τα άτομα που επιθυμούν να προσφύγουν στο ΕΔΔΑ από «Η προστασία
των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη-Πρακτικός Οδηγός», σελ.306-310 (δείτε αναλυτικά βιβλιογραφία 1ης διδακτικής ενότητας εγχειριδίου εκπαιδευόμενων).

6. Δικαστική Συμπαράσταση
(νομική πρόβλεψη και εφαρμογή)
Μαρία Μητροσύλη
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να κατανοήσουν σε βάθος οι εκπαιδευόμενοι την έννοια του μέτρου της δικαστικής συμπαράστασης σε σχέση με την ικανότητα
για δικαιοπραξία, τη χρησιμότητά της για ορισμένες σοβαρές καταστάσεις αναπηρίας ή για
ορισμένες χρονικές περιόδους στην ιστορία ζωής ενός ατόμου με ψυχική αναπηρία. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να αναδειχθούν οι περιορισμοί που τίθενται στα δικαιώματα και
υποχρεώσεις των ατόμων με ψυχική αναπηρία, μεταξύ των οποίων βασική θέση κατέχει
η αρχή της ισότητας. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και προβληματισμός με αναφορά στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
η οποία αποτελεί πλέον εσωτερικό μας δίκαιο. Επίσης, καλό είναι να προβάλει ο εκπαιδευτής, λόγω της σοβαρότητας του μέτρου, ακόμη και τις διατάξεις που δεν εφαρμόζονται,
καθώς και τη σημασία που έχει η αίτηση να γίνεται από το άτομο με ψυχική αναπηρία και
η γνώμη του να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το δικαστή στην ανάδειξη του δικαστικού
συμπαραστάτη.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Ο εκπαιδευτής έχει ως διδακτικό έργο να ακολουθήσει βασικά το εγχειρίδιο των εκπαιδευομένων ως προς το περιεχόμενο με στόχο να εμπεδωθούν οι παρεχόμενες γνώσεις,
χρησιμοποιώντας μεθόδους και τεχνικές ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευομένων, αξιοποιώντας παραδείγματα, παράλληλα κείμενα, βίντεο και power point, κ.ά.
Προτείνουμε την ακόλουθη πορεία διδασκαλίας για να μελετηθεί η ενότητα για τη δικαστική συμπαράσταση με βάση την παρακάτω δικαστική απόφαση (νομολογία), η οποία
όμως παρουσιάζεται ως μελέτη περίπτωσης:
ιστορικό: Η κυρία Κ. υποβάλλει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο για να τεθεί σε
καθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης η κόρη της Α και προτείνει ως δικαστικό
συμπαραστάτη την άλλη κόρη της Β και αδελφή της Α. Προτείνει επίσης τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου. Όμως, η Α. διαφωνεί να τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και παρεμβαίνει δικονομικά στη δίκη, προβάλλοντας τις απόψεις της. Παράλληλα ζητά σε περίπτωση
που γίνει δεκτή η αίτηση της μητέρας της ως δικαστικό συμπαραστάτη τον αδελφό της, ο
οποίος όμως δεν θέλει να διοριστεί.
στοιχεία από την Απόφαση:
«Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1666 παρ. 1 αριθμ. 1 του ΑΚ, ο ενήλικος υποβάλλεται σε δικαστική συμπαράσταση, όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή
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λόγω σωματικής αναπηρίας αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του. … Συγκεκριμένα, κατά το άρθρο 1676 ΑΚ, ο δικαστής έχει την ευχέρεια, αναλόγως με την περίπτωση, να αφαιρεί από τον πάσχοντα τη δικαιοπρακτική του ικανότητα,
είτε εν όλω είτε μόνο για ορισμένες δικαιοπραξίες (στερητική δικαστική συμπαράσταση,
πλήρης ή μερική) ή να ορίζει ότι, για την ισχύ, ορισμένων ή όλων των δικαιοπραξιών του,
θα απαιτείται απλώς η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη του (επικουρική δικαστική
συμπαράσταση, πλήρης ή μερική) ή ακόμη να αποφασίσει συνδυασμό στερητικής και επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.
Το ελαστικό αυτό καθεστώς διαφορετικής μεταχείρισης της κάθε ατομικής περίπτωσης
επιβάλλεται σύμφωνα και με τις υποδείξεις της σύγχρονης ψυχιατρικής επιστήμης για
να αποφεύγεται η κοινωνική περιθωριοποίηση αυτών των ατόμων και χαρακτηρίζεται
από την τάση να μην αφαιρείται καταρχήν πλήρως η δικαιοπρακτική ικανότητα
για τα άτομα αυτά. Άλλωστε, σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου
1676 ΑΚ «Το Δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την αίτηση (αλλά έχει την ευχέρεια επιβολής
περιορισμών και πέρα από αυτούς που ζητήθηκαν), οφείλει όμως να επιβάλει στον συμπαραστατούμενο τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς που απαιτεί το συμφέρον του».
Στο πνεύμα αυτό, το Δικαστήριο διατάσσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αν το
κρίνει αναγκαίο για τη διακρίβωση της καταστάσεως του πάσχοντος και της επιδράσεώς
της στην ικανότητά του να χειρίζεται τις υποθέσεις του, ενδεχομένως μάλιστα και σε συνδυασμό με την προσωπική επικοινωνία, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 356 παρ. 1
ΚΠολΔ.
Με την υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα μητέρα ζητεί, κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου,
να τεθεί η θυγατέρα της Α., ... σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση για το λόγο
ότι πάσχει από πνευματική και ψυχική διαταραχή με συνέπεια να αδυνατεί να επιμεληθεί
του εαυτού της και της περιουσίας της, να διορισθεί η αδελφή της πάσχουσας Β., ως δικαστική συμπαραστάτης και να διορισθούν ως μέλη του εποπτικού συμβουλίου τα αναφερόμενα στην αίτηση πρόσωπα.
Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται, … έχει κληθεί και η ίδια η Α., καθώς και η αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία. … Με την (κύρια) παρέμβασή της, η … Α. ισχυρίζεται ότι δεν πάσχει από
ψυχική ή διανοητική διαταραχή, ούτε αδυνατεί να φροντίζει μόνη της για τις υποθέσεις
της. Με βάση τα ανωτέρω ζητεί να απορριφθεί η αίτηση της μητέρας της. Η παρέμβαση
αυτή αρμοδίως εισάγεται, για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας …
Από την ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο των μαρτύρων, από την χωρίς όρκο εξέταση
στο ακροατήριο της παρεμβαίνουσας, για την οποία ζητείται η θέση της σε πλήρη στερητική
συμπαράσταση από την χωρίς όρκο εξέταση στο ακροατήριο της αιτούσας, και από όλα τα
έγγραφα, τα οποία προσκομίζονται, στα οποία περιλαμβάνεται και η υπ’ αρ. πρωτ. χ έκθεση
των Κοινωνικών Λειτουργών και η υπ’ αρ. ψ ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Ειρηνοδίκη,
το Δικαστήριο δεν σχημάτισε πλήρη δικανική πεποίθηση, για το αν το πρόσωπο το οποίο
αφορά το μέτρο ήτοι η παρεμβαίνουσα Α., χρήζει ή όχι να τεθεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. Ειδικότερα, η ανωτέρω παρεμβαίνουσα ισχυρίζεται ότι δεν πάσχει
από ψυχική ή διανοητική διαταραχή ούτε αδυνατεί ολικά ή μερικά να φροντίζει μόνη της
για τις υποθέσεις της. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιθυμεί ως δικαστική συμπαραστάτη την
αδελφή της Β, .... Επικουρικά, σε περίπτωση που ήθελε γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση,
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προτείνει ως δικαστικό συμπαραστάτη της τον αδελφό της, ..., ο οποίος όμως δεν επιθυμεί
να διοριστεί δικαστικός συμπαραστάτης (βλ. την υπεύθυνη δήλωσή του).
Περαιτέρω στην ιατρική γνωμάτευση του ιατρού ψυχιάτρου του ΙΚΑ … αναφέρεται
ότι η παρεμβαίνουσα, ... πάσχει από ψυχωτικό σύνδρομο με ελαφρά νοητική στέρηση και
ότι δεν μπορεί να χειρισθεί τις οικονομικές και προσωπικές της υποθέσεις. Η παρεμβαίνουσα όμως με τις προτάσεις της ισχυρίζεται ότι ο ανωτέρω ιατρός ουδέποτε την εξέταση
δοθέντος και του ότι υπάγεται σε άλλο υποκατάστημα ΙΚΑ. Επίσης, στην ιατρική γνωμάτευση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου … αναφέρεται ότι η παρεμβαίνουσα πάσχει από οριακή Νοητική Υστέρηση. Δεν διαπιστώνεται μείζονα ψυχοπαθολογία». Επίσης, στην ως άνω
γνωμάτευση αναφέρεται ότι η παρεμβαίνουσα δεν έχει ανάγκη αναγκαστικής νοσηλείας.
Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν πρέπει να παραλειφθεί,
αλλά ότι αντιθέτως επιβάλλεται η διενέργεια (ιατρικής) πραγματογνωμοσύνης για την
εξακρίβωση της καταστάσεως της υγείας του προσώπου, στο οποίο αφορά το μέτρο, δεδομένου ότι για να γίνει αντιληπτό το ζήτημα της ακριβούς κατάστασης της υγείας της
παρεμβαίνουσας απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης.
Επομένως, πρέπει να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης και να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του Δικαστηρίου…»

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Βαθρακοκοίλης Β., Ερμηνεία-Νομολογία Α.Κ., Τόμος Ε΄.
Δεληγιάννης Ι., 1997, Η δικαστική συμπαράσταση, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλας.
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Άτομα με αναπηρία, άρθρο 12
Αναλυτική βιβλιογραφία εγχειριδίου εκπαιδευομένων.

7. Ακούσια νοσηλεία
(Νομοθεσία-Ψυχιατρική πράξη-Προβλήματα)
Κώστας Κοσμάτος, Χρήστος Λαμπάκης, Θωμάς Χαραλαμπίδης
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν τη διαδικασία που απαιτείται για να τεθεί
κάποιος σε ακούσια νοσηλεία, τονίζοντας αναλυτικά τα δικαιώματα που παρέχονται και
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υλοποιηθούν. Περαιτέρω θα πρέπει να αναπτυχθούν
όλες οι δυνατές μορφές στέρησης της προσωπικής ελευθερίας των ψυχικά ασθενών που
προβλέπονται στην ελληνική έννομη τάξη.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
▶ Ιστορική αναδρομή και αναφορά στο Ν.Δ. 104/1973. Να δειχθεί η δυσαρμονία του θεσμικού πλαισίου με παράδειγμα.
▶ Κάνουμε διάκριση της εκούσιας από την ακούσια νοσηλεία και στη συνέχεια διακρί-
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νουμε τη φυλάκιση και τη ακούσια νοσηλεία. Κάνουμε αναφορά για τα μέτρα ασφαλείας
του Ποινικού Κώδικα, τα οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε ξεχωριστή ενότητα.
Ζητάμε την γνώμη των εκπαιδευομένων αναφορικά με την αιτία που οδηγεί το νομοθέτη στην αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας με στερητικά της ελευθερίας μέτρα.
Κάνουμε ιστορική αναδρομή στην ψήφιση του Ν. 2071/1992. Αναφορά στον Κανονισμό
815 της ΕΟΚ και στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση.
Δίνουμε διάγραμμα με τις προϋποθέσεις της ακούσιας νοσηλείας και της διαδικασίας
που ακολουθείται. Δίνουμε παραδείγματα μέσα από πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται σε δικαστικές αποφάσεις.
Δίνουμε σε Πίνακα τα δικαιώματα που παρέχονται στον φερόμενο ως ασθενή, σε κάθε
φάση της διαδικασίας.
Ανάγνωση στην τάξη των άρθρων 95-101 που ορίζουν τα ζητήματα της ακούσιας νοσηλείας, Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήματος Υγείας (ο νόμος
και η Εισηγητική του Έκθεση βρίσκονται στο Παράρτημα του βιβλίου Ν.Παρασκευόπουλου-Κ.Κοσμάτου, Ο αναγκαστικός εγκλεισμός σε ψυχιατρικό ίδρυμα, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σειρά «Βιβλιοθήκη της Υπεράσπισης», Αθήνα-Κομοτηνή, 1998).
Ανάγνωση δικαστικών αποφάσεων, με έμφαση σε αυτές που απορρίπτουν την αίτηση
του Εισαγγελέα ή αναβάλλουν και διατάσσουν νέα πραγματογνωμοσύνη (στο Παράρτημα του βιβλίου Κ.Κοσμάτου, Η ακούσια νοσηλεία σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Εμπειρίες, διαπιστώσεις και προοπτικές από την εφαρμογή του Ν. 2071/1992, σειρά Εγκληματο-λογικά, αριθμός 22, εκδόσεις Αντ.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2002).
Αναλύουμε τη σπουδαιότητα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης (δηλαδή των ψυχιατρικών γνωματεύσεων που συνοδεύουν την αίτηση και της έκθεσης του τεχνικού
συμβούλου που μπορεί να διορίσει ο φερόμενος ως ασθενής), αναφορικά με την κίνηση
της διαδικασίας και την ορθολογική εφαρμογή της ακούσιας νοσηλείας στην κατάλληλη
μονάδα ψυχικής υγείας.
Κάνουμε αναφορές για την εφαρμογή του Ν. 2071/1992 στην πράξη (περιγράφουμε
τις Εγκυκλίους και Γνωμοδοτήσεις Εισαγγελέων του Αρείου Πάγου), εστιάζοντας στις
παραβιάσεις της διαδικασίας της ακούσιας νοσηλείας.
Αναλύουμε τα βασικά σημεία της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου «Βενιός κατά Ελλάδος», σχετικά με την καταδίκη της Ελλάδας
για μη τήρηση των προβλεπόμενων στο νόμο διαδικασιών για την ακούσια νοσηλεία
(στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, http://www.nsk.gov.gr/webnsk/
search_edad.jsp).
Δίνουμε πληροφορίες για την υπαγωγή των περιπτώσεων του ψυχιατρικού εγκλεισμού
στο θεσμό της δωρεάν παροχής νομικής βοήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3226/2004 («Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες
διατάξεις»), καθώς επίσης και στοιχεία επικοινωνίας με το Δικηγορικό Σύλλογο.
Αναλύουμε τις προϋποθέσεις για την επιβολή του μέτρου ασφαλείας του Ποινικού Κώδικα, διαβάζοντας τα άρθρα 34, 69 και 70 Π.Κ.. Ζητάμε τη γνώμη των εκπαιδευομένων
αναφορικά με τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι παραπάνω διατάξεις.
Θέτουμε ως γενικό ερώτημα «αν ωφελεί σε κάθε περίπτωση τον κατηγορούμενο να
επικαλεστεί ότι δεν έχει την ικανότητα προς καταλογισμό» από την άποψη των εννόμων
συνεπειών που επιφέρει.
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▶ Δίνουμε διάγραμμα με τις προϋποθέσεις επιβολής του εγκλεισμού σε ψυχιατρικό ίδρυμα
και τη διαδικασία που ακολουθείται. Δίνουμε παραδείγματα μέσα από πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται σε δικαστικές αποφάσεις (βλ. αποφάσεις δικαστηρίων για
τη λήξη του μέτρου ασφαλείας σε Παράρτημα Κοσμάτος Κ. (1998), Η διάρκεια του
εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα κατά το άρθρο 70 του Ποινικού Κώδικα, εκδ.
Αντ.Σάκκουλα, Σειρά Βιβλιοθήκη Υπεράσπισης, αρ. 11, Αθήνα-Κομοτηνή).
▶ Μοιράζουμε σε όλους τους εκπαιδευόμενους τη διάταξη του άρθρου 118 π.δ. 141/1991
και συζητάμε τα ζητήματα που παρουσιάζει η «προστατευτική» φύλαξη των ψυχικά
ασθενών από την Αστυνομία, με άξονα τις παραβιάσεις των ατομικών δικαιωμάτων.
▶ Η δομή της ενότητας ακολουθεί την ύλη που διαρθρώνεται στην αντίστοιχη ενότητα
του εγχειριδίου των εκπαιδευομένων, δηλαδή:
α) Προϋποθέσεις για την επιβολή της ακούσιας νοσηλείας.
β) Απόδειξη των προϋποθέσεων
γ) Ποιος μπορεί να ζητήσει την ακούσια νοσηλεία;
δ) Η δικαστική διαδικασία.
ε) Τα προβλεπόμενα δικαιώματα του ασθενή.
στ) Ο ανώτατος χρόνος της ακούσιας νοσηλείας.
ζ) Που υλοποιείται η ακούσια νοσηλεία.
η) Μπορεί να υπάρξει ακούσια νοσηλεία σε Ιδιωτική Κλινική;
θ) Συνθήκες νοσηλείας.
ι) Ο ρόλος της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.
ια) Η εφαρμογή της ακούσιας ψυχιατρικής νοσηλείας
ιβ) Το μέτρο ασφαλείας του Ποινικού Κώδικα: Η φύλαξη ακαταλογίστων σε δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα κατά τα άρθρα 34 και 69 Π.Κ..
ιγ) Η «προστατευτική» φύλαξη των ψυχικά ασθενών από την Αστυνομία (άρθρο 118
π.δ. 141/1991).
Η 504/1996 Εγκύκλιος του Εισαγγελέα του Αρείου πάγου.
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων άρθρων 95-100 Ν. 2071/92 για την ακούσια εισαγωγή
ψυχοπαθών στα Ψυχιατρεία.
Επειδή έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες ως προς τις διατάξεις που πρέπει να εφαρμόζονται για την ακούσια εισαγωγή ψυχοπαθών σε κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας, η
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σύμφωνα προς το άρθρο 24 παρ. 4 και 5 α Ν. 1756/1988,
παρέχει τις ακόλουθες οδηγίες, για να τις γνωστοποιήσετε περαιτέρω στις Εισαγγελίες
Πρωτοδικών της περιφερείας σας και να εποπτεύσετε για την προσήκουσα εφαρμογή
τους.
1) Ο Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση συστήματος Υγείας» περιέχει στα
άρθρα 94-101 διατάξεις για την εκούσια ( με την συγκατάθεση του ασθενή ) και την ακούσια (χωρίς την συγκατάθεσή του) νοσηλεία του ασθενή σε κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής
Υγείας. Για την ακούσια νοσηλεία τίθεται ως προϋπόθεση πλην του ότι πρόκειται για πρόσωπο που πάσχει από ψυχική διαταραχή, να μην είναι τούτο ικανό να κρίνει για το συμφέρον γτης υγείας του και να προβλέπεται διαφορετικά ο αποκλεισμός της θεραπείας του
ή η επιδείνωση της υγείας του και η ανάγκη υποβολής του ασθενή σε νοσηλεία για την
αποτροπή πράξεων βίας κατά του ιδίου ή τρίτων. Αφετέρου, πριν από το νόμο αυτό οι δια-
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τάξεις των άρθρων 4 και 5 ΝΔ 104/1973 και η Α2β/οικ. 5345/4.11.1978 απόφαση του
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ρύθμιζαν την εκούσια νοσηλεία ψυχοπαθών, αλλά και
την αναγκαστική νοσηλεία επικίνδυνων ψυχοπαθών. Από την αντιπαραβολή των σχετικών
διατάξεων προκύπτει ότι οι διατάξεις του Ν. 2071/1992 υπερκαλύπτουν εκείνες του
ΝΔ 104/1973.
2) Κατά το άρθρο 132 Ν. 2071/1992 καταργούνται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, πλην των διατάξεων διαφόρων νόμων, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα άρθρα
4 και 5 του Ν.Δ. 104/1973, «κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις
του Νόμου αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα του νόμου αυτού». Σύμφωνα με την
ειδική διάταξη αυτή, αλλά και κατά το γενικό ερμηνευτικό κανόνα, ότι ο νεότερος νόμος
καταργεί σιωπηρά τον παλαιότερο στην έκταση που ρυθμίζει εκείνος (άρθρο 2 Α ΚώδικαΓ. Μπαλή, Γενικαί αρχαί, 2, εκδ. 1948), τα άρθρα 94-100 του Ν. 2071/1992, τα οποία ρυθμίζουν το θέμα της ακούσιας νοσηλείας εκείνων που πάσχουν από ψυχική διαταραχή, και
υπάρχει προοπτική να τελέσουν πράξεις βίας κατά των ιδίων ή τρίτων, έχουν καταργήσει
«σιωπηρά» τα άρθρα 4 και 5 Ν.Δ. 104/1973 που ρύθμιζαν το ίδιο θέμα της αναγκαστικής
νοσηλείας των επικίνδυνων στη δημόσια τάξη ή προσωπική ασφάλεια των πολιτών ή των
ίδιων ψυχοπαθών. Αφετέρου ενώ στην εισηγητική έκθεση του Ν. 2071/1992 δεν διαλαμβάνεται ρητώς η κατάργηση του ΝΔ 104/1973, επισημαίνεται σχετικά α) προς την αντιμετώπιση γενικά των ψυχοπαθών, ότι οι σχετικές διατάξεις αποσκοπούν στην «υλοποίηση
της ψυχιατρικής μεταρρυθμίσεως», β) σχετικά προς το άρθρο 93 «το ΝΔ 104/1973 αγνοεί
θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου για σεβασμό της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας.
Για να είναι όμως δυνατή η επαγγελματική κατάρτιση και η επανένταξη των ασθενών
στην κοινωνία είναι απαραίτητο να ρυθμισθούν τουλάχιστον, τόσο οι προϋποθέσεις και
χρόνος ακούσιας νοσηλείας με δικαστικές εγγυήσεις των ατομικών ελευθεριών». Έτσι, ανεξάρτητα προς τη μη ρητή κατάργηση του ΝΔ 104/1973 η αναφορά σ’ αυτόν ως νόμο αναχρονιστικό και μη προστατευτικό θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, έχει την έννοια
ότι ο προστατευτικός των δικαιωμάτων αυτών νέος νόμος καταργεί τον προαναφερόμενο
παλαιότερο.
3) Επομένως για την ακούσια εισαγωγή σε Μονάδα Ψυχικής Υγιεινής προσώπων που
πάσχουν από ψυχιατρική διαταραχή δεν είναι ικανά να κρίνουν το συμφέρον της υγείας
τους, η έλλειψη δε νοσηλείας τους θα αποκλείσει τη θεραπεία τους ή θα επιδεινώσει την
υγεία τους και η νοσηλεία τους είναι απαραίτητη για να αποτραπούν πράξεις βίας κατά
των ίδιων ή κατά τρίτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 95-100 του Ν.
2071/1992.
4) Ως εκ περισσού επισημαίνω ότι οι διατυπώσεις που καθιερώνουν οι ανωτέρω διατάξεις του Ν. 2071/1992, για την εισαγωγή του ασθενούς στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας,
την επικύρωση της σχετικής διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών από το Μονομελές
Πρωτοδικείο, τα κατά της αποφάσεως αυτής ένδικα μέσα και τη διαδικασία ελέγχου της
νοσηλείας, σε καμία περίπτωση δεν καθιστούν αδύνατη ή δυσχερή την εφαρμογή του νόμου αυτού, όπως εσφαλμένα υποστηρίζεται. Αφετέρου τυχόν στις διατάξεις αυτές του Ν.
2071/1992 θα πληρωθούν με την ορθή ερμηνεία τους, όπως συμβαίνει με κάθε νόμο. Ειδικότερα σημειώνω:
α) Ότι οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών πρέπει να υποδείξουν στους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους τη σύνταξη ειδικού καταλόγου (άρθρο 96 παρ. 3 Ν. 2071/1992) από τον οποίο θα
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προέρχονται καταρχήν οι γιατροί που θα παρέχουν τις πιστοποιήσεις περί της ανάγκης
ακούσιας νοσηλείας.
β) Οι ιατρικές πιστοποιήσεις των δύο γιατρών μπορεί να είναι σε κοινό έγγραφο ή σε
ιδιαίτερο έγγραφο κάθε μία, επιβάλλεται όμως να είναι αιτιολογημένες, να περιέχουν δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά (εκδηλώσεις νόσου και τυχόν πράξεων βίας, νοσηλεία
άλλοτε, που και γιατί, για ποιο λόγο δεν είναι δυνατή η εκτός νοσοκομείου νοσηλεία, συμπέρασμα περί της ασθένειας και επιστημονική θεμελίωση της κ.λ.π.).
γ) Στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας θα συντάσσεται πρακτικό στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι
ανακοινώθηκαν στον ασθενή τα δικαιώματα του και ιδίως το δικαίωμα του α) να κληθεί
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου για την επικύρωση της εισαγγελικής Πράξεως
για τον εγκλεισμό του, β) να ασκήσει έφεση ή ανακοπή κατά της αποφάσεως του Δικαστηρίου αυτού, γ) να εξετασθεί ιατρικώς μετά τρίμηνο από την εισαγωγή για να κριθεί εάν συντρέχει λόγος περαιτέρω νοσηλείας και δ) να εξέλθει του νοσοκομείου μετά εξάμηνο, εκτός
εάν κατά την προβλεπόμενη διαδικασία κριθεί ότι επιβάλλεται η περαιτέρω νοσηλεία. Σε
καταφατική περίπτωση, θα ακολουθεί ο μετά το τρίμηνο ιατρικός έλεγχος, άλλα και η απόλυση μετά εξαμήνου, εκτός εάν και πάλι κριθεί αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία.
VI. Είναι αυτονόητο ότι η εφαρμογή του νόμου δημιουργεί υπηρεσιακό βάρος τόσο στις
Εισαγγελίες Πρωτοδικών όσο και στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Είναι γνωστό ότι συχνά
ο ασθενής δεν έχει επίγνωση της καταστάσεως της υγείας του, οι δε οικείοι του λόγω προβλημάτων που δημιουργεί η ψυχική ασθένεια παρατηρείται, σε ικανές περιπτώσεις να ενδιαφέρονται για τον εγκλεισμό τους σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας και αν ακόμη δεν συντρέχουν οι όροι του νόμου ενώ εξάλλου αδιαφορούν, κατά το πλείστον, για την περαιτέρω
τύχη του. Έτσι είναι αναγκαίο να τηρούνται οι όροι που θέτει ο νέος νόμος για την ακούσια
νοσηλεία του ψυχοπαθούς και να ακολουθείται περαιτέρω η καθοριζόμενη διαδικασία για
τον επανέλεγχο της υγείας του. Για τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση της σχετικής διαδικασίας, τόσο από τις Εισαγγελίες όσο και από τις Μ.Ψ.Υ. επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται
τυποποιημένα κατά τα ουσιαστικά και δικονομικά στοιχεία έγγραφα (εισαγγελική πράξη
εγκλεισμού ή μη, έγγραφο προς Μ.Ψ.Υ., ένδικα μέσα, πρωτόκολλο γνωστοποιήσεως στον
ασθενή των δικαιωμάτων του κ.λ.π.), τα οποία θα συμπληρώνονται με τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης περιπτώσεως. Τέλος επιβάλλεται να τηρείται στις Εισαγγελίες
Πρωτοδικών α) ιδιαίτερο Αρχείο με φακέλους κατά ασθενή, β) βιβλίο ασθενών, στο οποίο
καταχωρούνται οι ασθενείς κατά τη σειρά περιελεύσεως των σχετικών δικαιολογητικών
στην Εισαγγελία και έναντι του ονόματος κάθε ασθενούς θα καταχωρούνται η εισαγγελική
πράξη για την ακούσια νοσηλεία, η σχετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αλλά
και ή τυχόν του Εφετείου, το έγγραφο της Μ.Ψ.Υ. περί διακοπής της νοσηλείας του, καθώς
και τα έγγραφα και οι δικαστικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή διακοπή της νοσηλείας του
και γ) αλφαβητικό ευρετήριο στο οποίο θα καταχωρούνται οι ασθενείς για να ανευρίσκεται
με ευχέρεια το όνομα τους στο παραπάνω βιβλίο ασθενών. VII. Παρακαλώ να γνωρίσετε
στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τη λήψη της εγκυκλίου.
Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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8. Ψυχιατρική δεοντολογία
(σεβασμός, ισοτιμία, συναίνεση)
Αιμιλία Πανάγου
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές αρχές της ψυχιατρικής δεοντολογίας και να κατανοήσουν ότι το άτομο με ψυχική
αναπηρία θα πρέπει να απολαμβάνει πλήρως το σύνολο των δικαιωμάτων του, όπως κάθε
πολίτης της σύγχρονης κοινωνίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στα κείμενα των διεθνών
οργανισμών και ορίζονται από τη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ιδιαιτερότητα όμως της ψυχικής αναπηρίας, η οποία διαταράσσει το πλέον θεμελιώδες στοιχείο της
ανθρώπινης υπόστασης, το νου, το ψυχικό όργανο όχι μόνον εγείρει ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αναδύει ηθικά διλήμματα και διαφωνίες. Κρίνεται
λοιπόν σκόπιμο να αποσαφηνιστεί επαρκώς ο κώδικας άσκησης του ψυχιατρικού επαγγέλματος ως σημαντική παράμετρος του σεβασμού των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας
των ατόμων με ψυχική αναπηρία.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Με βάση το εγχειρίδιο εκπαιδευομένων, ο εκπαιδευτής αρχικά με τις εκπαιδευτικές
τεχνικές της εισήγησης και του παραδείγματος, επιδιώκει να γίνουν κατανοητά τα
παραπάνω θέματα, τα οποία αφορούν άμεσα τους εκπαιδευόμενους με ψυχική αναπηρία
στην σχέση τους με το ψυχιατρικό σύστημα. Στη συνέχεια, σκοπός του εκπαιδευτή είναι
χρησιμοποιώντας μεθόδους και τεχνικές ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευομένων
και αξιοποιώντας παραδείγματα κυρίως από την εμπειρία τους ως ατόμων με ψυχική αναπηρία, να οδηγήσει την ομάδα πέρα από το βίωμά της και την ανακύκλωση της εμπειρίας
της σε ένα παραπάνω επίπεδο. Μέσα από την εκπαιδευτική τεχνική του καταιγισμού
ιδεών (brainstorming) και την χρήση εκπαιδευτικών μέσων (χρήση πίνακα ή flip
chart) θα καταγράφεται σύντομα κάθε παραβίαση δικαιώματος που ενδεχομένως ανακαλείται και ονοματίζεται βάσει της διδαχθείσας ύλης στην παρούσα ενότητα, θα υπενθυμίζονται τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (εθνική νομοθεσία, διεθνείς
συμβάσεις κλπ) και θα γίνονται αναφορές για τις παρεχόμενες διεξόδους προς τη διεκδίκηση αυτών των δικαιωμάτων. Έτσι, θα επιτευχθεί και η αναγκαία σύνδεση των θεματικών
του 1ου Κεφαλαίου με τις θεματικές του 2ου Κεφαλαίου που αφορούν στη διεκδίκηση των
δικαιωμάτων.
για παράδειγμα, ο εκπαιδευτής θα αναφερθεί στη Σύμβαση για την Προστασία των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου σε σχέση με τις εφαρμογές
της Βιολογίας και Ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική
(σύμβαση του οβιέδο, 1997), η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας και ενσωματώθηκε
στο εθνικό μας δίκαιο με το Ν. 2619/1998. Η αναφορά στα άρθρα 5-9 του Ν. 2619/1998
καθώς και στην πρόσφατη κύρωση της σύμβασης του οΗΕ για τα Ανθρώπινα δικαιώματα των ΑμεΑ και το Προαιρετικό Πρωτόκολλό της (Ν. 4074/2012) θα εμπλουτίσει
και θα ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικασία με επιπλέον δεδομένα πέραν του βασικών
πληροφοριών που οι εκπαιδευόμενοι έχουν στη διάθεσή τους.
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9. Οι σχέσεις με τη δημόσια διοίκηση
(ισότητα, εκπροσώπηση, υπεράσπιση)
Αιμιλία Πανάγου
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι ότι
βασική προϋπόθεση για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είναι να τα γνωρίζουν τόσο
οι ίδιοι όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι με τους οποίους συναλλάσσονται. Επειδή οι διατάξεις που αφορούν στα δικαιώματα των πολιτών είναι πολυάριθμες και διάσπαρτες σε
νόμους και κανονιστικές πράξεις και οι υπηρεσίες και τα όργανα ελέγχου που εξυπηρετούν το κοινό συγκροτούν ένα πολύπλοκο μηχανισμό, κρίνεται απαραίτητο να παρουσιαστούν πολύ συνοπτικά στη συγκεκριμένη ενότητα τα βασικά δικαιώματα των πολιτών, και ειδικότερα των ατόμων με ψυχική αναπηρία, στις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Ο εκπαιδευτής έχει ως διδακτικό έργο να ακολουθήσει βασικά το εγχειρίδιο των εκπαιδευομένων ως προς το περιεχόμενο με στόχο να εμπεδωθούν οι παρεχόμενες γνώσεις
χρησιμοποιώντας μεθόδους και τεχνικές ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευομένων,
αξιοποιώντας παραδείγματα κυρίως από την καθημερινότητα των εκπαιδευομένων ως
πολιτών με ψυχική αναπηρία και κάνοντας χρήση εκπαιδευτικών μέσων, όπως πίνακα
ή flip chart, power point, κ.α.
Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος προκειμένου να εξηγήσει
στους εκπαιδευόμενους τα παραδείγματα που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένου
και τα οποία άπτονται διαφόρων πτυχών της σχέσης του ατόμου με ψυχική αναπηρία με
τη δημόσια διοίκηση.
Ως πορεία διδασκαλίας για να μελετηθεί η παρούσα διδακτική ενότητα προτείνουμε τις
ακόλουθες υποθέσεις που χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη. Οι υποθέσεις θα λειτουργήσουν ως μελέτη περιπτώσεων μέσω των οποίων μπορούν να εμπεδωθούν ζητήματα
που αναλύθηκαν στην παρούσα διδακτική ενότητα και αφορούν στο δικαίωμα αναφοράς
στις Αρχές, στην υποχρέωση των δημοσίων υπαλλήλων να μην αναζητούν επιπλέον δικαιολογητικά εκτός από αυτά που ορίζονται από τις συγκεκριμένες διατάξεις για κάθε υπο-
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βαλλόμενο αίτημα των πολιτών προς τη Διοίκηση, στο δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα,
στα δικαιώματα του πολίτη σε περίπτωση κακοδιοίκησης κ.λ.π.
περίπτωση 1η: «Άρνηση απόδοσης ΑΦΜ σε άτομα με ψυχική αναπηρία που φιλοξενούνται σε μονάδες αποασυλοποίησης».
ιστορικό: Κοινωνική λειτουργός Οικοτροφείου στο πλαίσιο του προγράμματος αποασυλοποίησης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ατόμων με ψυχική αναπηρία «Ψυχαργώς», προσέφυγε στο Συνήγορο του Πολίτη προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα
που ανακύπτει όταν κάποιος από τους φιλοξενούμενους στο εν λόγω οικοτροφείο απευθύνεται στην κατά τόπο αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αθηνών για τη χορήγηση ΑΦΜ ή την μεταβολή
των ατομικών του στοιχείων (αλλαγή διεύθυνσης κ.τ.λ.).
διαμεσολάβηση: Στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού του ρόλου, ο Συνήγορος του Πολίτη πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών,
του Υπουργείου Υγείας και του Οικοτροφείου που αποσκοπούσε στη διερεύνηση και επίλυση του ζητήματος της άρνησης απόδοσης ΑΦΜ σε άτομα με ψυχική αναπηρία που φιλοξενούνται σε μονάδες αποασυλοποίησης. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών
έθεσαν το ζήτημα της ευθύνης που αναλογεί στους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση
που χορηγήσουν ΑΦΜ σε άτομα με ψυχική αναπηρία και εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους
κατά πόσο είναι σύννομη η πρακτική της χορήγησης ΑΦΜ σε άτομο, το οποίο προσέρχεται
στη Δ.Ο.Υ. ασυνόδευτο ή όταν προσέρχεται με συνοδεία τρίτου προσώπου (π.χ. κοινωνικού
λειτουργού) χωρίς όμως να προσκομίζεται σχετική απόφαση δικαστηρίου περί θέσης αυτού
σε δικαστική συμπαράσταση.
Προς απάντηση των ανωτέρω, η Δ/ντρια Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, οι
εκπρόσωποι του Οικοτροφείου καθώς και το κλιμάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη διευκρίνισαν τα εξής: 1) την αναγκαιότητα στήριξης της ευπαθούς ομάδας των ψυχικά αναπήρων
μέσα από πρακτικές που μειώνουν το κοινωνικό στίγμα και προωθούν τη διαρκή βελτίωση
της λειτουργικότητας και αυτόνομης διαβίωσης των ατόμων αυτών στην κοινότητα, δεδομένου ότι το κύριο εργαλείο για την εφαρμογή της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης είναι οι στεγαστικές δομές στην Κοινότητα (Οικοτροφεία, Ξενώνες, Προστατευμένα Διαμερίσματα), όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν.2716/1999 περί «Ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών ψυχικής υγείας». 2) τα ανυπέρβλητα προβλήματα που δημιουργεί η άρνηση χορήγησης ΑΦΜ στα άτομα με ψυχική αναπηρία, διότι κατ’ αυτό τον
τρόπο αδυνατούν να εκδώσουν προνοιακά επιδόματα, να επανενταχθούν στον εργασιακό
χώρο ή ακόμα και να εκδώσουν κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τις μετακινήσεις τους.
Καταστρατηγούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο, βασικά δικαιώματα των ασθενών για κοινωνική
ενσωμάτωση και επανένταξη, δηλαδή στην ουσία αγνοείται ο βασικός σκοπός του
Ν.2716/1999 που είναι η διασφάλιση της παραμονής των ατόμων αυτών στην κοινότητα
και η συνέχιση των σχέσεών τους με δράσεις της τοπικής κοινωνίας. 3) η απόφαση που
θέτει το πρόσωπο σε δικαστική συμπαράσταση του στερεί τη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Ουσιαστικά, το πρόσωπο τίθεται στο περιθώριο της νομικής, οικονομικής και εν γένει κοινωνικής ζωής. Η απόδοση ΑΦΜ ή η μεταβολή ατομικών στοιχείων δεν προϋποθέτει την
ικανότητα για δικαιοπραξία. Η ικανότητα αυτή έρχεται να κριθεί μόνο από το δικαστήριο
στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, το οποίο έχει δικαίωμα και υποχρέωση να αναζητήσει την αλήθεια και έξω από την υποβαλλόμενη αίτηση και τα στοιχεία που προσκο-
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μίζονται από τον αιτούντα, ζητώντας υποχρεωτική έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας και επίσης υποχρεωτική ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. 4) Η εγκύκλιος (αρ. πρωτ.
Π2α/Γ.Π.118795/ 8.11.2005) που εξέδωσε η Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας προς όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, σχετικά
με το ζήτημα της ικανότητας προς δικαιοπραξία, καθιστά σαφές ότι, εφόσον δεν έχει εκδοθεί
σχετική απόφαση δικαστηρίου για υποβολή ενηλίκου προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με τα άρθρα 1666 και επόμενα του Α.Κ., οι δικαιοπραξίες των ενηλίκων
προσώπων τυγχάνουν ισχυρές και επάγονται όλες τις έννομες συνέπειές τους.
Επίλυση: Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε ομόφωνα ότι για τη χορήγηση ΑΦΜ
ή/και τη μεταβολή ατομικών στοιχείων σε ενοίκους Μονάδων Αποασυλοποίησης (Οικοτροφεία, Ξενώνες, Προστατευμένα Διαμερίσματα) είναι απαραίτητη η προσκόμιση των
εξής δικαιολογητικών στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.: α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, β) βεβαίωση διαμονής του ασθενούς στη συγκεκριμένη Μονάδα Αποασυλοποίησης (η οποία
θα εκδίδεται από τον φορέα και θα αναγράφει τη διεύθυνση της Μονάδας) και τέλος, γ)
βεβαίωση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για δικαστική συμπαράσταση του ασθενούς ή/και δεν υπόκειται σε δικαστική συμπαράσταση. Σε περίπτωση, που
δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ασθενής στη Δ.Ο.Υ. για έκδοση ΑΦΜ ή για μεταβολή ατομικών
του στοιχείων, τότε είναι απαραίτητη η έγγραφη εξουσιοδότηση υπεύθυνου προσώπου
της Μονάδας, ο οποίος προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ασθενούς θα διεκπεραιώνει τη διαδικασία.
Προκειμένου όμως, να διασφαλιστεί η μελλοντική αποφυγή παρομοίων περιστατικών,
η Αρχή ζήτησε από το Υπ. Οικονομικών να προβεί στην έκδοση εγκυκλίου δια της οποίας
θα ενημερώνονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου για τα συμφωνηθέντα κατά τη συνάντηση
εργασίας.
περίπτωση 2η: «Άρνηση της Διοίκησης να παρέχει στοιχεία του ιατρικού και διοικητικού φακέλου κατόπιν αιτήσεων των ίδιων ατόμων με ψυχική αναπηρία που νοσηλεύθηκαν
σε ψυχιατρικά νοσοκομεία».
Οι αναφορές που ο Σ.τ.Π. έχει λάβει σχετικά με την πρόσβαση στον ιατρικό και διοικητικό
φάκελο ατόμων με ψυχική αναπηρία αποτυπώνονται στην ακόλουθη χαρακτηριστική περίπτωση:
Σε επιστολή - αναφορά πολίτη, ο οποίος νοσηλεύτηκε επανειλημμένα σε ψυχιατρικό
νοσοκομείο, αναφέρεται «Από τις 4-11-2002 έχω υποβάλλει αίτηση στο Ψ.Ν…. για να μου
χορηγηθεί ο ιατρικός μου φάκελος, ο οποίος αποτελεί μέρος αποδεικτικού υλικού για υπόθεσή μου. Ακολούθησε άλλη μια αίτηση μετά από δύο περίπου μήνες καθώς και δύο εισαγγελικές εντολές (14-3-2003 και 29-5-2003) αφού οι ιθύνοντες του Ψ.Ν… αρνούντο, είτε επικαλούμενοι το ιατρικό απόρρητο είτε χορηγούσαν κάποια έγγραφα ανεπικύρωτα και αποσπασματικά που κατά την κρίση τους αποτελούσαν τον ιατρικό φάκελο….[…] Ζητώ σαν Έλληνας πολίτης που έχω άμεσο έννομο συμφέρον την εκτέλεση των εισαγγελικών εντολών
και τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων του ιατρικού μου φακέλου»[…]
Μετά από παρέμβαση της Αρχής χορηγήθηκε ο πλήρης φάκελος στον ασθενή καθότι
διευκρινίστηκαν τα εξής σημεία: 1) Ο νομοθέτης εξειδικεύει τα δικαιώματα των
πολιτών/ασθενών και κυρίως το δικαίωμα πλήρους ενημέρωσης με το άρ. 47 του Ν.
2071/92 παρ. 4 «Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατά-
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στασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα
και ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να
του επιτρέπει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη
αποφάσεων, που είναι δυνατό να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του».
2) Στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν.2690/99 άρ. 5 «Πρόσβαση σε έγγραφα»,
παρ. 1 προβλέπεται ότι «Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή
του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων» και στην παρ. 4 […] «Αν πρόκειται για
πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, αυτές γνωστοποιούνται στον αιτούντα με τη βοήθεια γιατρού, ο οποίος ορίζεται για τον σκοπό αυτό».
Δηλαδή, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του ιατρικού φακέλου συνοδεύεται από
την εξασφάλιση της δυνατότητας του ασθενούς να κατανοήσει τα δεδομένα αυτά.
3) Σε έγγραφο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών προς το Αιγινήτειο Νοσοκομείο
αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής: […] «Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου,
σας γνωρίζουμε ότι κάθε πολίτης δικαιούται να λάβει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου υπηρεσίας του δημοσίου τομέα ακόμη και αν εμπίπτει στο ιατρικό απόρρητο, εφόσον το έγγραφο
αφορά στον ίδιο αποκλειστικά. Εάν όμως πρόκειται για έγγραφο με περιεχόμενο ιατρικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση γίνεται με τη «βοήθεια» γιατρού που ορίζεται για τον σκοπό
αυτό. Υπό τον όρο «βοήθεια» νοείται – κατά την άποψή μας – η αρωγή σχετικά με τον τρόπο
ανακοίνωσης ή διατύπωσης του περιεχομένου του αιτούμενου εγγράφου».

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Πανάγου Αιμ. (2006), «Η συμβολή του Συνηγόρου του Πολίτη στην πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο
του ψυχικά ασθενή: ιατρικό απόρρητο vs πρόσβαση σε έγγραφα;» Στο Συνήγορος του Πολίτη
(Επιμ.) Ιατρικό Απόρρητο, σελ. 229-237, Αθήνα-Θεσ/κη: Σάκκουλας.
Συνήγορος του Πολίτη (2007), Πόρισμα: «Άρνηση απόδοσης ΑΦΜ σε άτομα με ψυχική ασθένεια
που
φιλοξενούνται
σε
μονάδες
αποασυλοποίησης»,
βλ.
http://www.synigoros.gr/docs/Praktika_sunatisis_ergasias.pdf
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. (2012), Δικαιώματα Πολιτών και Επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Αθήνα, ΥΔΜΗΔ.
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Συνήγορος του Πολίτη
(2012), Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων & Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς,
Αθήνα, ΥΔΜΗΔ.
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1. Η άσκηση των δικαιωμάτων από το άτομο με
ψυχική αναπηρία (Αρχές και περιορισμοί)
Κώστας Κοσμάτος, Χρήστος Λαμπάκης, Θωμάς Χαραλαμπίδης
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός είναι η ανάδειξη της έννοιας της υποχρέωσης ως έννοιας που συνδέεται
άμεσα με το δικαίωμα και συγκαθορίζει την έκταση της εφαρμογής του. Η συνειδητοποίηση των εκπαιδευομένων είναι ότι όρια στην έκταση ενός δικαιώματος τίθενται συχνά μέσω της ερμηνείας. Επίσης η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων γίνεται με τη νοητική διαδικασία της ερμηνείας των κανόνων δικαίου, τις μεθόδους της και τους φορείς
της, που δεν είναι μόνο δικαστές, αλλά και η εμπέδωση της γνώσης ότι πάντα σε τελευταίο βαθμό η ερμηνεία επιχειρείται μέσω αρμοδίων δικαστηρίων, τα οποία επιλαμβάνονται μιας υπόθεσης.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Είναι σημαντικό στη διδακτική αυτή ενότητα να συνομιλούμε με τη νομολογία, διότι
έτσι οι εκπαιδευόμενοι είναι πιθανότερο να αντιληφθούν ότι οι εφαρμοστέοι κανόνες
δικαίου χρήζουν ερμηνείας που γίνεται με εργαλεία από την επιστήμη της Λογικής.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνειδητοποίηση ότι αφενός η δουλειά του δικαστή
δεν είναι καθόλου εύκολη, αφετέρου να δημιουργηθεί μία εμπιστοσύνη έναντι των δικαστηρίων, που όσο αργά και αν απονέμουν τη δικαιοσύνη, λόγος για τον οποίο η Ελλάδα έχει πολλές φορές καταδικαστεί από το ΕΔΔΑ, υποχρεούνται πάντοτε να εκδίδουν
ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένες αποφάσεις κατ’αρθ.93 παρ.3 Συντάγματος.
Το να συνειδητοποιήσει ένας μη νομικός την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που πρέπει να επιλυθούν από τον ερμηνευτή και εφαρμοστή του δικαίου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κι αυτό γιατί συχνά στο δημόσιο λόγο επικρατεί μία «ευκολία» και μία καχυποψία
για τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων εφαρμογής του δικαίου, που είναι πολύ πιθανό να έχει επηρεάσει και τη σκέψη των εκπαιδευόμενων, πολύ περισσότερο που ως
χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας ενδεχομένως έχουν υποστεί παραβιάσεις δικαιωμάτων από τα όργανα αυτά. Το παράδειγμα του δικαιώματος στην υγεία είναι πολύ
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«προνομιακό» για την ανάδειξη της σημασίας της συλλειτουργίας του με άλλα δικαιώματα,
διότι από τη φύση του αρχικά παρίσταται ως δεκτικό μιας απόλυτης αντιμετώπισης, οπότε
ερεθίζει τη σκέψη του εκπαιδευόμενου. Αυτό το ερέθισμα είναι στο χέρι μας να το αξιοποιήσουμε, όπως άλλωστε έγινε και στο πρώτο μάθημα της πρώτης διδακτικής ενότητας με
το δικαίωμα στη ζωή.
Δίνουμε στους εκπαιδευόμενους τη σελ. 48 από το διδακτικό βιβλίο Ε’ Δημοτικού «Κοινωνική και πολιτική Αγωγή» και κάνουμε τις ασκήσεις 6 και 7.
Δίνουμε το Πρωτόκολλο γνωστοποίησης στον ασθενή των δικαιωμάτων του για την
ακούσια νοσηλεία, το διαβάζουμε και ζητούμε από τους εκπαιδευόμενους να μας πουν τι
δικαιώματα περιέχει, σε ποια νομοθετικά κείμενα τα βρίσκουμε και πώς αυτά αφενός συλλειτουργούν με άλλα δικαιώματα, αφετέρου περιορίζονται από άλλα δικαιώματα. Έτσι, θα
αντιληφθούν ευχερέστερα εν συνεχεία αυτό που θέλουμε να τους μεταδώσουμε με τη χρήση του νομολογιακού παραδείγματος της απόφασης ΣτΕ 3665/2005, αποσπάσματα της
οποίας παρατίθενται στο εγχειρίδιο εκπαιδευόμενων. Αναφερόμαστε στην ΑΠΠΔ 3/2007
για να κάνουμε πιο κατανοητή τη λειτουργία της αρχής της αναλογικότητας. Για να προετοιμάσουμε μία εισαγωγή στην επόμενη ενότητα («προστασία από παραβιάσεις δικαιωμάτων») μπορούμε να φρεσκάρουμε τη μνήμη των εκπαιδευόμενων διαβάζοντας από την
ενότητα Α5 του εγχειριδίου εκπαιδευόμενων τα σχετικά με τη διάκριση των δικαστηρίων
και να χρησιμοποιήσουμε την ΣτΕ 3665/2005 για να συζητήσουμε ποιος φορέας τίνος δικαιώματος προσέφυγε στο δικαστήριο αυτό και τι είδους δικαστήριο είναι το ΣτΕ.

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Πέρα από τα βιβλία και εγχειρίδια που αναγράφονται στη βιβλιογραφία της αντίστοιχης
ενότητας στο εγχειρίδιο εκπαιδευόμενων, βλ. και:
Πρωτόκολλο γνωστοποίησης στον ασθενή των δικαιωμάτων του (από Ν. Μπιλανάκης (επιμ.) 2011,
Ακούσια νοσηλεία ψυχικά ασθενών, Αθήνα, Βήτα, σελ.121-122).
Φλώρου Δ., Στεφανόπουλος Ν., Χριστοπούλου Ευστ. (Χ.Χ.), Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ε’ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, Αθήνα, Οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων, σελ.48.

2. Προστασία από παραβιάσεις των δικαιωμάτων
Κώστας Κοσμάτος, Χρήστος Λαμπάκης, Θωμάς Χαραλαμπίδης
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν αρχικά ότι στο χώρο των δικαιωμάτων
υπάρχει ένα πλέγμα έννομης προστασίας που ξεκινάει από το Σύνταγμα και τις Διεθνείς
Συμβάσεις και καταλήγει στα εγχώρια νομοθετήματα (νόμους, προεδρικά διατάγματα κ.λ.π.).
Μεταξύ των παραπάνω στην κορυφή τοποθετείται το Σύνταγμα, το οποίο όμως θα πρέπει
να ερμηνεύεται με βάση τις διατάξεις των Διεθνών Συμβάσεων (συγκοινωνούντα δοχεία)
και πάντα προς την κατεύθυνση της μείζονος προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Θα πρέπει έπειτα να γίνει η διάκριση των Συνταγματικών δικαιωμάτων σε ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά, να κατανοηθεί από τους εκπαιδευόμενους η διαφορά τους αλλά και
το πως/εάν αυτά διεκδικούνται.
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Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις Διεθνείς Συμβάσεις που επίσης περιέχουν δικαιώματα και δεσμεύουν την Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ΕΣΔΑ, στο ΔΣΑΠΔ, στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε, αλλά συμπληρωματικά και συνδυαστικά και στη
Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.
Περαιτέρω θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η προστασία από παραβιάσεις των δικαιωμάτων
των ΑμεΑ εδράζεται πρωτίστως στο παρεχόμενο από το άρθρο 20 παρ. 1 Συντάγματος δικαίωμα της έννομης προστασίας. Πηγάζει επίσης από το άρθρο 6 παρ 1 της ΕΣΔΑ, το
άρθρο 14 του ΔΣΑΠΔ, το άρθρο 47 στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε και το
άρθρο 13 της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.
Τούτο όμως εξειδικεύεται κάθε φορά ανάλογα με την προσβολή του δικαιώματος και
διεκδικείται ενδεχομένως μέσα από διαφορετικές διαδικασίες.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Ο εκπαιδευτής έχει ως διδακτικό έργο να ακολουθήσει βασικά το εγχειρίδιο των εκπαιδευομένων. Αρχικά, θα πρέπει να γίνει ο τριμερής διαχωρισμός των δικαιωμάτων, ώστε να
κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι κυρίως τη διαφορά ατομικού – κοινωνικού δικαιώματος.
Στη συνέχεια η διδασκαλία εστιάζεται στα ατομικά δικαιώματα και στο πως αυτά επιμέρους
προστατεύονται. Επισημαίνεται δε η πολυμορφία των ατομικών δικαιωμάτων και η προστασία τους μέσω διαφορετικών συστημάτων – νόμων (κώδικας ποινικής δικονομίας, κώδικας πολιτικής δικονομίας, κώδικας διοικητικής διαδικασίας).
Η μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας και τα παρεπόμενα και συνεχόμενα με αυτό δικαιώματα: α) της ακρόασης ενώπιον των δικαστηρίων,
β) το δικαίωμα γνώσης των απόψεων των αντιδίκων, γ) το δικαίωμα του κάθε διαδίκου να
κληθεί κατά τη συζήτηση, δ) το δικαίωμα να του δοθεί εύλογος χρόνος να προετοιμαστεί,
ε) το δικαίωμα στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας (δηλαδή το δικαίωμα να κάνει έφεση και
να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του, στ) η αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου (στο σημείο
αυτό θα πρέπει να τονιστεί η πραγματική έννοια της αρχής της ισότητας, χρησιμοποιώντας
το παράδειγμα των ΑμεΑ. Έτσι όταν το κράτος χορηγεί με νόμο ειδικό επίδομα ή ειδική
αναπηρική σύνταξη στα άτομα με ψυχική αναπηρία και δεν τα χορηγεί σε όλους του πολίτες, δεν παραβιάζεται η αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου, απεναντίας με τον τρόπο
αυτό αμβλύνονται οι κοινωνικές ανισότητες. Με άλλα λόγια πρέπει να γίνει αντιληπτό
στους εκπαιδευόμενους ότι η ουσιαστική εφαρμογή της αρχής της ισότητας επιβάλλει την
άνιση αντιμετώπιση ανόμοιων καταστάσεων), ζ) της ελεύθερης επιλογής νομικού παραστάτη (στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί το δικαίωμα δωρεάν νομικής
στήριξης στους πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Η νομική βοήθεια βέβαια σαν θεσμός – βλ.
Ν 3226/2004, άρθρο 340 παρ. 1 ΚποινΔ και 194 επ. ΚπολΔ), έτσι όπως εφαρμόζεται χωλαίνει αρκετά και δημιουργεί ορισμένες φορές αντικειμενικά εμπόδια στην αποτελεσματική
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, όπως για παράδειγμα όταν ένας συνήγορος υπεράσπισης διορίζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο την ίδια ημέρα της εκδίκασης και έτσι στερείται
αντικειμενικά της δυνατότητας επαρκούς προετοιμασίας), η) το δικαίωμα της απόδειξης
και θ) το δικαίωμα εκδίκασης εντός ευλόγου χρόνου.
Όλα τα παραπάνω δικαιώματα θα πρέπει να παρουσιαστούν σε συνδυασμό με την κατοχύρωσή τους στην ΕΣΔΑ (και κυρίως με το άρθρο 6). Η σημασία της ΕΣΔΑ και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι τεράστια και
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οφείλεται αφενός στη διαφορετική διάσταση που δίδεται στην ουσία των δικαιωμάτων
αλλά και στην προστασία τους και αφετέρου στη ραγδαία αύξηση των προσφυγών πολιτών
εναντίον της Ελλάδας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να γίνει μια συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας και
των προϋποθέσεων άσκησης προσφυγής στο ΕΔΔΑ (άρθρα 34 και 35 ΕΣΔΑ).
Άρθρο 34. Ατoμικές πρoσφυγές
Τo Δικαστήριo μπoρεί vα επιληφθεί της εξέτασης πρoσφυγής πoυ υπoβάλλεται από
κάθε φυσικό πρόσωπo, μη κυβερvητικό oργαvισμό ή oμάδα ατόμωv, πoυ ισχυρίζεται ότι
είvαι θύμα παραβίασης, από έvα από τα Υψηλά Συμβαλλόμεvα Μέρη, τωv δικαιωμάτωv
πoυ αvαγvωρίζovται στη Σύμβαση ή στα Πρωτόκoλλά της. Τα Υψηλά Συμβαλλόμεvα Μέρη
αvαλαμβάvoυv τηv υπoχρέωση vα μηv παρεμπoδίζoυv με καvέvα μέτρo τηv απoτελεσματική άσκηση τoυ δικαιώματoς αυτoύ.
Άρθρο 35. πρoϋπoθέσεις παραδεκτoύ
1. Τo Δικαστήριo δεv μπoρεί vα επιληφθεί πρoσφυγής παρά μόvo αφoύ εξαvτληθoύv
τα εσωτερικά έvδικα μέσα, όπως αυτά vooύvται σύμφωvα με τις γεvικώς παραδεδεγμέvες
αρχές τoυ δικαίoυ και εvτός πρoθεσμίας έξι (6) μηvώv από την ημερoμηvία της τελεσίδικης
εσωτερικής απόφασης.
2. Τo Δικαστήριo δεv θα επιληφθεί καμίας ατoμικής πρoσφυγής πoυ υπoβάλλεται κατ’
εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 34, εφόσov αυτή:
α) είvαι αvώvυμη ή
β) είvαι oυσιαστικά όμoια με πρoσφυγή πoυ έχει πρoηγoυμέvως εξετασθεί από τo Δικαστήριo ή έχει ήδη υπoβληθεί σε άλλη διεθvή διαδικασία πoυ διερευvά ή επιλύει διαφoρές
και εφόσov δεv περιέχει vέα στoιχεία.
3. Τo Δικαστήριo κηρύττει απαράδεκτη κάθε ατoμική πρoσφυγή πoυ υπoβάλλεται κατ’
εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 34, oσάκις εκτιμά ότι:
α) η πρoσφυγή είvαι ασυμβίβαστη πρoς τις διατάξεις της Σύμβασης ή τωv Πρωτoκόλλωv
της, προδήλως αβάσιμη ή καταχρηστική του δικαιώματος ατομικής προσφυγής ή
β) ο προσφεύγων δεν έχει υποστεί σημαντική βλάβη, εκτός εάν ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που εγγυάται η Σύμβαση και τα Πρωτόκολλά της, απαιτεί την
εξέταση της προσφυγής επί της ουσίας και δεδομένου ότι καμία υπόθεση δεν μπορεί να
απορριφθεί επ’ αυτής της βάσης, αν δεν έχει δεόντως εξετασθεί από τα εθνικά δικαστήρια.
4. Τo Δικαστήριo απoρρίπτει κάθε πρoσφυγή πoυ θεωρεί απαράδεκτη κατ’ εφαρμoγή
τoυ παρόvτoς άρθρoυ. Μπoρεί vα πράξει καθ’ όμoιo τρόπo σε κάθε στάδιo της διαδικασίας.
Σημαντική είναι και η ουσιαστική κατανόηση της «αρχής της ισότητας των όπλων» αλλά
και οι εξαιρέσεις από αυτήν όταν πρόκειται για δίκες με ιδιαιτερότητες όπως συμβαίνει
κατεξοχήν στην περίπτωση του κατηγορουμένου σε μια ποινική υπόθεση. Στα πλαίσια
αυτά είναι καλό να γίνει μια στοιχειώδης ανάλυση και επεξεργασία μερικών στοιχειωδών
αρχών και δικαιωμάτων που ισχύουν στο ποινικό δίκαιο και παράλληλα να γίνει πλήρως
κατανοητή η δικαιολογητική βάση που επιβάλλει αυτήν την απόκλιση από την εν λόγω
αρχή. Τα παραπάνω μπορούν να αναπτυχθούν και με υποθετικό παράδειγμα στη θέση του
κατηγορουμένου να βρίσκεται ένα άτομο με ψυχική αναπηρία (από άποψης ουσιαστικού
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ποινικού δικαίου χρήζουν αναφοράς οι διατάξεις των άρθρων 34 και 36 ΠΚ, αλλά και το
άρθρο 200 ΚποινΔ σχετικά με την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη).
Ιδιαίτερης μνείας χρήζει επιπλέον και η δυνατότητα ατομικής ή ομαδικής αναφοράς
στα πλαίσια της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (βλ. παραπάνω 1.2.).

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
http://www.echr.coe.int/echr/
www.nsk.gr

3. Έννομη (δικαστική και διοικητική) προστασία
Μαρία Μητροσύλη
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι
την έννοια της έννομης προστασίας, τα ένδικα ή διοικητικά μέσα που έχουν στη διάθεσή
τους, τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης παράστασής τους ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών Αρχών και τη συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων. Οι αποφάσεις των παραπάνω Αρχών έχει σημασία να μην λαμβάνονται χωρίς τη συμμετοχή των ατόμων με
ψυχική αναπηρία, καθώς αφορούν στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Με βάση το κείμενο από το εγχειρίδιο εκπαιδευομένων των ατόμων με ψυχική αναπηρία και τα παραδείγματα που έχουν ενσωματωθεί μπορούν να γίνουν εύληπτα τα παραπάνω δικονομικά θέματα που είναι αρκετά στριφνά. Για την καλύτερη κατανόησή τους
προτείνεται να γίνει χρήση της παρακάτω εγκυκλίου για την ένσταση σε σχέση με τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας.
«Εγκύκλιος οΑΕΕ: 41/16.9.2011
Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 76 του Ν.3996/2011, από 1.1.2011 δημιουργήθηκε Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της
Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά
στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανόμενου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων για τους οποίους
απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.
Έργο των υγειονομικών επιτροπών είναι:
Α. Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας.
Β. Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ).
γ. Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές
ή διευκολύνσεις για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται
από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.
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Δεδομένου ότι από 1.9.2011 καταργήθηκαν όλες οι άλλες επιτροπές που λειτουργούσαν
στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις υγειονομικές επιτροπές που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν.3863/2010, πλέον
η πιστοποίηση της πάθησης, ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας, καθώς και η χρονική
διάρκειά της θα γίνεται μέσω του ΚΕΠΑ, η δε διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά
περίπτωση είναι η ακόλουθη:
Αρχική διαπίστωση αναπηρίας για απονομή σύνταξης (με διακοπή ή άνευ διακοπής του επαγγέλματος) ή για χορήγηση επιδομάτων.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του Οργανισμού, η αίτηση (σε
έντυπο του Οργανισμού) υποβάλλεται στο Περιφερειακό Τμήμα του τόπου επαγγελματικής
δραστηριότητας του ασφαλισμένου.
Με την κατάθεση του αιτήματος και σε όποιες περιπτώσεις είναι εφικτό (π.χ. άνευ
διακοπής του επαγγέλματος ή με πρόσφατη διακοπή), θα συμπληρώνεται άμεσα και θα
παραδίδεται στον ασφαλισμένο το παραπεμπτικό (σχετικό υπόδειγμα), καθώς και τα
σχετικά έντυπα (αίτηση αξιολόγησης στο ΚΕΠΑ, οδηγίες για τη συμπλήρωσή της, καθώς
και διευθύνσεις ΚΕΠΑ). Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να δοθεί άμεσα το παραπεμπτικό (π.χ. παλαιά διακοπή), αυτό θα αποστέλλεται στη διεύθυνση κατοικίας του ασφαλισμένου με συνημμένα όλα τα προαναφερθέντα έντυπα. Αντίγραφα του παραπεμπτικού
θα τοποθετούνται στον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου, καθώς και σε ξεχωριστό
κλασέρ.
Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταθέσει τη Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας
ΚΕΠΑ μετά από το πέρας της διαδικασίας στην αρμόδια Διεύθυνση ή Τμήμα του Οργανισμού απ’ όπου προέρχεται το παραπεμπτικό.
Στο χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί από την αρχική αίτηση έως την κατάθεση της
γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ από τον ενδιαφερόμενο, θα πρέπει να γίνονται εκ μέρους της
υπηρεσίας όσες ενέργειες είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, όπως έκδοση πιστοποιητικού χρόνου ασφάλισης, αλληλογραφία με άλλους φορείς για χρόνο ασφάλισης, αλληλογραφία για υποβολή δικαιολογητικών κ.ά.
προσφυγή στη ΒυΕ
Δικαίωμα ένστασης για επανεξέταση στη Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ) έχουν
τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων όσο και οι ασφαλισμένοι, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Όλοι οι παραπάνω υποβάλλουν ένσταση σε ένα από τα σημεία παροχής υπηρεσιών
ΚΕΠΑ, πλην όμως, προκειμένου αυτή να εξεταστεί, θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί και
στοιχειοθετημένοι λόγοι, οι οποίοι θα αναφέρονται με σαφήνεια στο κείμενο της ένστασης.
διαπίστωση αναπηρίας για παράταση παροχής.
Όπως είναι γνωστό, προκειμένου για παράταση παροχής (αναπηρίας, θανάτου, επιδομάτων), αυτή διενεργείται από υπάλληλο του Τμήματος Συντάξεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης
εκ μέρους του ενδιαφερόμενου.
Με τη νέα διαδικασία, ο υπάλληλος που θα χειρίζεται αυτές τις υποθέσεις πριν από τη
λήξη της παροχής θα πρέπει να συμπληρώνει και να αποστέλλει στη διεύθυνση κατοικίας
του συνταξιούχου το παραπεμπτικό, καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα, προκειμένου να
απευθύνονται στο ΚΕΠΑ για αξιολόγηση του βαθμού αναπηρίας τους.

Κεφάλαιο ΙΙ: Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων

41

Εκκρεμείς υποθέσεις – αιτήσεις
Α. παραπομπές σε AYE: Αιτήματα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων τα οποία παραπέμφθηκαν και εκκρεμούν για εξέταση από τις Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ), καθώς και περιπτώσεις που εξετάστηκαν και ζητήθηκαν πρόσθετες εξετάσεις, θα πρέπει με
ευθύνη των γραμματέων των επιτροπών να επιστραφούν στις Διευθύνσεις ή τα Τμήματα
του Οργανισμού που προήλθαν τα παραπεμπτικά και όλα τα ιατρικά δικαιολογητικά των
ασφαλισμένων.
Με τη σειρά τους οι αρμόδιοι υπάλληλοι μετά από την παραλαβή των παραπάνω υποθέσεων θα πρέπει να ακολουθούν τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, ανάλογα με τις περιπτώσεις (αρχική διαπίστωση, χορήγηση επιδομάτων, παρατάσεις), στέλνοντας στον ασφαλισμένο ή το συνταξιούχο, εκτός του νέου παραπεμπτικού, και όλα τα ιατρικά δικαιολογητικά που είχαν κατατεθεί για την εξέτασή του.
Β. παραπομπές σε ΒυΕ: Προσφυγές ασφαλισμένων ή συνταξιούχων που έχουν ασκηθεί κατά αποφάσεων των ΑΥΕ, καθώς και περιπτώσεις προσφυγών που έχουν ασκηθεί
από τον Οργανισμό, θα πρέπει να διαβιβάζονται με ευθύνη των γραμματέων των επιτροπών
στις Διευθύνσεις ή τα Τμήματα του Οργανισμού που προήλθαν, με συνημμένα όλα τα ιατρικά δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί από τους προσφεύγοντες.
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι, μετά από την παραλαβή των παραπάνω υποθέσεων, θα πρέπει
να ακολουθούν τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, ανάλογα με τις περιπτώσεις (αρχική
διαπίστωση, χορήγηση επιδομάτων, παρατάσεις) και ταυτόχρονα να επιστρέφουν στους
ενδιαφερόμενους τα ιατρικά τους δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθούν εξαρχής από
την αρμόδια ΑΥΕ του ΚΕΠΑ και στη συνέχεια, εάν συντρέχουν λόγοι, από τη Β/θμια Επιτροπή.
γ. λοιπά αιτήματα: Αιτήσεις για τις οποίες έως την παραλαβή της παρούσας δεν έχει
γίνει παραπομπή στην ΑΥΕ, θα επεξεργάζονται με τη νέα διαδικασία και θα πρέπει να επιστρέφονται στους ασφαλισμένους ή συνταξιούχους τα ιατρικά δικαιολογητικά που έχουν
συνυποβάλλει.
Ολοκληρώνοντας για τη νέα διαδικασία διαπίστωσης της αναπηρίας, εφιστούμε την
προσοχή σας στα ακόλουθα:
- Στο εξής δεν θα πρέπει να παραλαμβάνεται από τον Οργανισμό κανένα ιατρικό δικαιολογητικό από τους ενδιαφερόμενους. Αυτά θα κατατίθενται μόνο στις υπηρεσίες ΚΕΠΑ.
- Πολίτες που ζητούν να καθοριστεί το ποσοστό αναπηρίας τους για οποιαδήποτε άλλη
χρήση πλην της συνταξιοδότησης ή της χορήγησης επιδομάτων από τον Οργανισμό (π.χ.
μειωμένα εισιτήρια, χαρακτηρισμός ΑΜΕΑ, μείωση φορολογίας), θα πρέπει να απευθύνονται μόνοι τους στις υπηρεσίες ΚΕΠΑ, αναλαμβάνοντας το κόστος εξέτασης, το οποίο ανέχεται σε 46,14 ευρώ, και σε καμία περίπτωση δεν θα χορηγείται παραπεμπτικό από τον
Οργανισμό.
- Ο Οργανισμός υποχρεούται να δέχεται γνωματεύσεις υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ
που προσκομίζουν οι ασφαλισμένοι ή οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν εξεταστεί χωρίς παραπομπή από την υπηρεσία και έχουν πληρώσει οι ίδιοι το κόστος εξέτασης.
- Σε περιπτώσεις που απαιτείται συγκεκριμένο ποσοστό ανατομοφυσιολογικής βλάβης
(π.χ. για αναγνώριση στρατού για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος), μετά από την
κατάθεση της σχετικής γνωμάτευσης ΚΕΠΑ από τον ενδιαφερόμενο θα γίνεται αλληλογραφία προς το ΚΕΠΑ και θα ζητείται η γνωστοποίηση του εν λόγω ποσοστού.
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- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά και να εξετάζονται από το
ΚΕΠΑ της επιλογής τους.»

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Δαγτόγλου Π., 2005, Ατομικά Δικαιώματα Β, Αθήνα-Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα.
Μπέης Κ., 1995, Η δικαιοκρατούμενη δίκη ως πολιτιστική κατάκτηση, ΝοΒ, σ. 353 επομ.
Οδηγός των Ατόμων με Αναπηρία, Υπουργείο Εσωτερικών.
Ράϊκος Δ., 2005, Το δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας του πολίτη απέναντι στη δημόσια διοίκηση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλας.

4. Φορείς και διαδικασίες προστασίας των δικαιωμάτων
Μαρία Μητροσύλη
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τους θεσμούς προάσπισης και προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του πολίτη και του
ατόμου με ψυχική αναπηρία, που έχουν νομοθετηθεί και λειτουργούν στη χώρα μας. Αυτός
ο θεσμικός πλουραλισμός δίνει πολλές θεσμικές δυνατότητες για επίλυση των θεμάτων
που τους απασχολούν.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Οι εκπαιδευτές ακολουθούν το εγχειρίδιο των εκπαιδευομένων και δίνουν στοιχεία για
επικοινωνία με τους παραπάνω θεσμούς. Σε αυτό βοηθά και ο οδηγός διαχείρισης Νομικών προβλημάτων μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που αναφέρει
τα συγκεκριμένα στοιχεία. Επιπλέον, εξηγούν τον τρόπο δικαιωματικής εξυπηρέτησης από
τους παραπάνω θεσμούς. Παραθέτουμε ως μελέτη περίπτωσης την απάντηση σε αναφορά
από τα Πεπραγμένα της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Ατόμων με Ψυχικές
Διαταραχές (2000 - 2004).
περίληψη ιστορικού Αναφοράς
Μητέρα ψυχικά ασθενή, ο οποίος έχει διαπράξει αδίκημα και έχει εγκλειστεί με απόφαση Ποινικού δικαστηρίου, ζητά να ενημερωθεί από την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των ατόμων με ψυχικές διαταραχές σχετικά με το δικαίωμα του γιου της στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση.
Απάντηση της Επιτροπής-Έκθεση σε αναφορά
Αγαπητή κυρία,
Σε απάντηση της επιστολής σας με την οποία μας εκθέτετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με το γιο σας, η Ειδική Επιτροπή έχει να σας απαντήσει τις ακόλουθες γενικές
παρατηρήσεις επί του θέματος που, κατά τη γνώμη της, αποτελούν το πλαίσιο για να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις:
▶ Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε προσώπου. Υποχωρεί
μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, η συνέχιση της παρα-
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κολούθησης των φοιτητικών μαθημάτων του ασθενή υπάγεται, κατά την κρίση της Επιτροπής, στο δικαίωμά του στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. Εξάλλου, μέτρα αποκατάστασης λαμβάνονται και στις περιπτώσεις των καταδικασμένων και φυλακισμένων
ατόμων, σύμφωνα με τις επιταγές του Ποινικού και Σωφρονιστικού Κώδικα.
▶ Το ακαταλόγιστο του ασθενή κατά την επιτέλεση της πράξης για την οποία έχει καταδικαστεί, έχει ήδη κριθεί από το Ποινικό δικαστήριο, για κάθε δε σχετικό θέμα που
αφορά την εκτέλεση της απόφασης επιμελείται ο Εισαγγελέας. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τα άρθρα 69-70 ΠΚ, έχουν ληφθεί ασφαλιστικά μέτρα για το γιο σας. Ο νόμος
ορίζει ότι «η φύλαξις συνεχίζεται εφ’ όσον επιβάλλει τούτο η δημόσια ασφάλεια», ενώ
κάθε τριετία το δικαστήριο εξετάζει την άρση των μέτρων ασφαλείας. Ωστόσο, κατά πάντα χρόνο, δύναται το Ποινικό δικαστήριο με αίτηση του Εισαγγελέα ή του Διευθυντή
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου … να διατάξει την απόλυση του γιου σας. Γίνεται δεκτό
από την επιστήμη ότι το ακαταλόγιστο στην περίπτωση των λειτουργικών ψυχώσεων
δεν είναι απαραίτητα μια διαρκής κατάσταση. Όσον αφορά το παρόν πρέπει να εκτιμηθεί
με τους κανόνες της ψυχιατρικής επιστήμης, ύστερα από γνωμάτευση των θεραπευτών
ή με πραγματογνωμοσύνη, κατά πόσο πρέπει να αρθεί ή όχι το ακαταλόγιστο του γιου
σας, εφόσον υπάρχει βελτίωση της υγείας του και δεν εκδηλώνει συμπτώματα επικινδυνότητας. Για αυτό το λόγο, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Εισαγγελέα ή στον Διευθυντή του Ψυχιατρείου. Και οι δύο οφείλουν να ενεργήσουν και να σας απαντήσουν
αιτιολογημένα θετικά ή αρνητικά. Εάν βεβαίως κριθεί από το Ποινικό δικαστήριο ότι το
ακαταλόγιστο δεν εξακολουθεί να υπάρχει, ο ασθενής μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα.
▶ Για το θέμα της παρακολούθησης των μαθημάτων και εφόσον κριθεί ότι εξακολουθεί
το ακαταλόγιστο να ισχύει, θα πρέπει να εξασφαλισθούν οι συνθήκες που θα αποτρέψουν πιθανόν κινδύνους που πιθανολογούνται από την προγενέστερη πράξη για την
οποία έχει καταδικαστεί. Επομένως, μπορεί ο ασθενής να παρακολουθήσει τα μαθήματα
μόνο εφόσον ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, όπως για παράδειγμα, συνοδεία και κατάλληλη εποπτεία του κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Αν αυτά τα μέτρα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν, θα μπορούσε να μελετά μόνος του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
και να ληφθούν απαραίτητα μέτρα, ώστε να συμμετέχει στις εξετάσεις. Όμως, τις αποφάσεις αυτές θα τις πάρουν οι αρμόδιες αρχές. Για αυτό το λόγο, η Επιτροπή σας επαναλαμβάνει και πάλι ότι πρέπει να απευθυνθείτε στον Εισαγγελέα ή στον Διευθυντή
του Ψυχιατρείου. Και οι δύο οφείλουν να ενεργήσουν και να σας απαντήσουν αιτιολογημένα θετικά ή αρνητικά.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινοποίηση από μέρους σας της επιστολής αυτής, τόσο στους
θεράποντες ιατρούς και στο Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου … , όσο και στον αρμόδιο εισαγγελέα, θα αποβεί προς όφελος του ασθενούς. Και οι δύο οφείλουν να ενεργήσουν
και να σας απαντήσουν αιτιολογημένα, θετικά ή αρνητικά, και να διευκολύνουν την επίλυση του θέματός σας.

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Δόνος Π., Μήτρου Λ., Μίτλεττον Φ., Παπακωνσταντίνου Ε. (2002), Η αρχή προστασίας προσωπικών
δεδομένων και η επαύξηση της προστασίας των δικαιωμάτων, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις
Σάκκουλας.

44

Eγχειρίδιο Εκπαιδευτή

Μητροσύλη Μ. (2009), Δίκαιο της υγείας, Μονάδες υγείας, Επαγγελματίες υγείας, Ασθενείς, Αθήνα,
Εκδόσεις Παπαζήση.
Χρυσανθάκης Χ. (1996), «Πτυχές προστασίας του πολίτη στην κοινοτική και την Ελληνική έννομη
τάξη: Από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στον Έλληνα Μεσολαβητή». Στο Α. Μακρυδημήτρης,
Χ Χρυσανθάκης, Ν Κουλούρης, Α. Οικονόμου (1996), «Ombudsman». Ο έλεγχος της κακοδιοίκησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Αθήνα – Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα.

5. Αυτοεκπροσώπηση - (Αυτο)συνηγορία
Μαρία Μητροσύλη
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι η απόκτηση γνώσεων και η ενδυνάμωση
των ατόμων με ψυχική αναπηρία για την αυτοεκπροσώπηση και αυτο-συνηγορία. Στο εγχειρίδιο των εκπαιδευομένων γίνεται μια συστηματοποίηση γύρω από αυτό το θέμα.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Για την καλύτερη εμπέδωση του θέματος μπορούν να αναφερθούν παραδείγματα από
τον ελληνικό χώρο, όπως για παράδειγμα ο Σύλλογος «Αναγέννηση», ο ΣΟΨΥ, η ΠΟΣΟΨΥ,
η ΕΣΑμεΑ. Επίσης, οι Advocacy Across London, GAMIAN κ.λ.π. από το διεθνή χώρο. Εμείς
επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τη MindFreedom International από το κείμενο του 2008
«Το κίνημα των καταναλωτών επιζώντων της ψυχιατρικής» της Α. Γαλάτη.
«Η MindFreedom International είναι μια διεθνής, μη κερδοσκοπική οργάνωση που
συνεργάζεται περίπου με 100 ομάδες καταναλωτών/επιζώντων και απαριθμεί χιλιάδες μέλη. Η δράση της εστιάζεται στην κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της δημιουργίας εναλλακτικών υπηρεσιών για τα άτομα που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως ψυχικά ασθενείς.
Η MFI είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση και μία από τις λίγες στο χώρο της ψυχικής
υγείας που είναι εντελώς ανεξάρτητη από τον έλεγχο ή τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης,
των φαρμακευτικών εταιριών, θρησκευτικών ομάδων ή δομών του συστήματος ψυχικής
υγείας. Το συγκεκριμένο στάτους της, της επιτρέπει να συμμετέχει στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών.
Αν και η πλειοψηφία των μελών αυτοχαρακτηρίζονται ως επιζώντες, η συμμετοχή στην
οργάνωση είναι ανοιχτή σε όλους όσους επιθυμούν να αγωνιστούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι ανάμεσα στα μέλη της MFI περιλαμβάνονται επαγγελματίες ψυχικής υγείας,
δικηγόροι, συνήγοροι και συγγενείς ατόμων με ψυχική ασθένεια.
Το διοικητικό συμβούλιο της MFI απαρτίζεται από άτομα με ψυχιατρική εμπειρία και
όσον αφορά στο οικονομικό της στάτους, δέχεται χρηματοδότηση από συνδρομές των μελών, περιστασιακές μη-κρατικού τύπου επιχορηγήσεις από ανεξάρτητα ιδρύματα, δωρεές
και έσοδα από πωλήσεις βιβλίων.
Όραμα και Στόχοι
Το όραμα της MFI είναι η μη βίαιη επανάσταση στον τομέα της ψυχικής υγείας. Η αποστολή της συνοψίζεται ως εξής: «Μέσα σε ένα πνεύμα αμοιβαίας συνεργασίας η MFI οδηγεί

Κεφάλαιο ΙΙ: Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων

45

μια μη βίαιη επανάσταση ελευθερίας, ισότητας, αλήθειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων
που ενώνει τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από το σύστημα ψυχικής υγείας με παγκόσμια κινήματα για δικαιοσύνη».
Μέσα από τις εκστρατείες που οργανώνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα στοχεύει να
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο υπάρχον σύστημα ψυχικής υγείας. Αγωνίζεται για να
εμποδίσει την εκμετάλλευση από τις φαρμακευτικές εταιρίες και να δώσει το δικαίωμα
στους καταναλωτές/επιζώντες για αυτοπροσδιορισμό. Τέλος, προσπαθεί να προωθήσει
ασφαλείς, ανθρωπιστικές και αποτελεσματικές εναλλακτικές επιλογές στο στερέωμα της
ψυχικής υγείας.
Φιλοσοφία
Η MFI βασίζεται στην αυτοβοήθεια των μελών της και στοχεύει στην ενδυνάμωση τους
μέσα από την αγωνιστική κινητοποίηση. Είναι μια οργάνωση με ριζοσπαστικό πυρήνα και
προσεγγίζει το δημοκρατικό μοντέλο συμμετοχής. Αυτό συμπεραίνεται από την κυρίαρχη
χρήση του όρου αυτοπροσδιορισμού ‘επιζών’ και από τις μαχητικές θέσεις που παίρνει
απέναντι στο υπάρχον σύστημα ψυχικής υγείας και το ιατρικό μοντέλο. Όπως φαίνεται
και από τις εκστρατείες που οργανώνει είναι ενάντια στη χρήση φαρμάκων και στις καταναγκαστικές τακτικές της ψυχιατρικής. Αντίθετα με αυτά, προκρίνει εναλλακτικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, που θα αυξήσουν τα περιθώρια επιλογής του ατόμου και προωθεί
τη δημιουργία ενός δικτύου οργανώσεων που θα ασχολείται με την παροχή τους.
Επίσης, η χρηματοδότηση της οργάνωσης γίνεται από ανεξάρτητες πηγές, πράγμα που
δείχνει τη σθεναρή αντίστασή της ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή ελέγχου από το κράτος
ή τις βιομηχανίες φαρμάκων. Αν και δέχεται τη συμμετοχή στους κόλπους της επαγγελματιών ψυχικής υγείας, καταναλωτών ή άλλων ενδιαφερομένων ο μαχητικός της χαρακτήρας και η πλειοψηφία των επιζώντων εγγυώνται το ριζοσπαστικό στάτους της.
Παρότι η MFI δεν παρέχει επίσημη συνηγορία, με την έννοια του συνηγόρου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται για να ασχοληθεί ατομικά με μία συγκεκριμένη περίπτωση, έχει
τεράστια δράση στον τομέα της συλλογικής συνηγορίας. Επαγρυπνεί για τη διαφύλαξη
των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών ανά τον κόσμο, ασκεί πιέσεις σε κυβερνήσεις και
οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,
οργανώνει καμπάνιες για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και πρωτοστατεί σε ειρηνικές
διαδηλώσεις».

Πηγές – Βοηθήματα - Βιβλιογραφία
Εμμανουηλίδου, Α. (2006), Κινήσεις αυτοβοήθειας προσώπων με ψυχωσική-ψυχιατρική εμπειρία.
Τετράδια Ψυχιατρικής, 96, 39-52.
Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Ν. Σερρών, 2010, Συμπεράσματα από το 2ο πανελλήνιο
εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «το προνόμιο της συνηγορίας-αυτοσυνηγορίας και της δικαιοπραξίας». Υποστήριξη, 37, 15-17.
Στυλιανίδης Σ., Σακέλλης Γ. (2011), Δελτίο τύπου Δικαιώματα-Συνηγορία και ενδυνάμωση στο χώρο
της ψυχικής υγείας: η οπτική των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών. Μηνύματα, 44, 7-8.
Funk, M., Minoletti, A., Drew, N., Taylor, J., Saraceno, B., 2005, Advocacy for mental health: roles
for consumer and family organizations and governments, Health Promotion International, 21,
σελ. 70-75.
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6. Συλλογική δράση
(μορφές οργάνωσης, νομική κατοχύρωση)
Αιμιλία Πανάγου
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας στόχος μας είναι οι εκπαιδευόμενοι να έχουν
ενημερωθεί αναλυτικά για το ρόλο διάφορων μορφών οργάνωσης στη συνηγορία, να έχουν
κατανοήσει τις ομοιότητες και διαφορές τους και να μπορούν να τις διακρίνουν. Προσοχή:
Δεν είναι σκοπός μας να αφήσουμε μεγάλα περιθώρια για άσκηση κριτικής από τους εκπαιδευόμενους στο ρόλο κάθε τύπου οργάνωσης γιατί κινδυνεύει η ισορροπία της ομάδας
μας (βλ. αναλυτικότερα παρακάτω).

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Ο εκπαιδευτής μετά την εισήγησή του βάσει του εγχειριδίου εκπαιδευομένων και
πριν προχωρήσει στην άσκηση πράξης, θα χρησιμοποιήσει την εκπαιδευτική τεχνική
των ερωτήσεων-απαντήσεων προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι ο ρόλος των διαφόρων
μορφών οργάνωσης που παρουσιάστηκαν δεν είναι συγκεχυμένος στους εκπαιδευόμενους.
για παράδειγμα, με την τεχνική της ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευομένων
ζητά να του δώσουν από την εμπειρία τους ένα παράδειγμα οργάνωσης χρηστών υπηρεσιών/οικογένειας, ένα παράδειγμα ΜΚΟ και ένα παράδειγμα εμπλοκής εργαζόμενων στην
ψυχική υγεία σε δράσεις συνηγορίας.
▶ Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά μέσα (πίνακα ή flip chart) καταγράφει τα παραδείγματα και προκαλεί την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων στο να εντοπίσουν
σύντομα ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των παραδειγμάτων, πάντοτε με τη βοήθειά
του.
▶ Υπενθυμίζει στους εκπαιδευόμενους τα βασικά σημεία ίδρυσης σωματείου και παρέχει
κατάλληλες επεξηγήσεις, προβάλλοντας σε power point διαφάνεια 8 κύριων σημείων
της διαδικασίας. Δηλαδή:
1. Απαραίτητη η συμμετοχή τουλάχιστον είκοσι μελών με υποβολή σχετικής αίτησης
(άρθρο 78 Αστικού Κώδικα).
2. Σύνταξη καταστατικού υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη (τρία αντίτυπα) (άρθρο 79
Αστικού Κώδικα).
3. Σύνταξη ιδρυτικής πράξης σωματείου με την επωνυμία…., η οποία θα αναφέρει ότι
συνεστήθη σωματείο αποτελούμενο από …. άρθρα (τρία αντίτυπα) (άρθρο 79 Αστικού
Κώδικα).
4. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή πενταμελούς (το λιγότερο) προσωρινής
διοίκησης σωματείου, η οποία θα αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοσίευση του καταστατικού (τρία αντίτυπα). (άρθρο 78 Αστικού Κώδικα).
5. Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας του Σωματείου, υπογεγραμμένη από την προσωρινή διοίκηση και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο (άρθρο
79 Αστικού Κώδικα).
6. Δημοσίευση της απόφασης που εγκρίνει την ίδρυση του Σωματείου και του κατα-
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στατικού του σε μία ή όσες ημερήσιες εφημερίδες διατάσσει η απόφαση (άρθρο 81
Αστικού Κώδικα).
7. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας της απόφασης μετά την πάροδο είκοσι ημερών από τη
δημοσίευσή της (άρθρο 83 Αστικού Κώδικα).
8. Αίτηση μαζί με αντίγραφο της απόφασης, πιστοποιητικό τελεσιδικίας της και ένα
τεύχος της εφημερίδας όπου δημοσιεύθηκε προς τη Γραμματεία του Δικαστηρίου
ώστε να καταχωρηθεί στα βιβλία σωματείων και συλλόγων του Πρωτοδικείου (άρθρο
82, 83 Αστικού Κώδικα).
▶ Σε μικρές ομάδες των 4-5 εκπαιδευόμενων μοιράζει και συζητά το Υπόδειγμα καταστατικού μη κερδοσκοπικού σωματείου ατόμων με αναπηρία που επισυνάπτεται στο
Παράρτημα του Εκπαιδευτή. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν μία εικόνα πραγματικού
καταστατικού ώστε να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν ως πρότυπο σε περίπτωση
ίδρυσης σωματείου, χωρίς όμως να τους δεσμεύει στη διατύπωση των δικών τους στόχων και αρμοδιοτήτων (γι αυτό επιλέχθηκε καταστατικό μη κερδοσκοπικού σωματείου
ατόμων με νευρολογικές και νευρομυϊκές παθήσεις κι όχι με ψυχική αναπηρία).
▶ Εφόσον θεωρήσει ο εκπαιδευτής ότι είναι σαφές το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας στους εκπαιδευόμενους, προχωρά στην άσκηση πράξης χρησιμοποιώντας την
εκπαιδευτική τεχνική της εργασίας σε ομάδες (ομάδες 4-5 εκπαιδευομένων). Δίνει
χρόνο 15΄ στις ομάδες να διαβάσουν προσεκτικά τα αποσπάσματα από τις επίσημες
ιστοσελίδες πέντε (5) διαφορετικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο
της ψυχικής υγείας στη χώρα μας και να καταγράψουν ομοιότητες και διαφορές τους
σύμφωνα με τα όσα διδάχθηκαν στη συγκεκριμένη ενότητα. Από έναν εκπρόσωπο κάθε
ομάδας θα ανακοινωθεί σύντομα το αποτέλεσμα της εργασίας της ομάδας του και θα
καταγραφεί από τον εκπαιδευτή στον πίνακα ή στο flip chart.
Η συγκεκριμένη ενότητα είναι απαιτητική για τον εκπαιδευτή διότι, εκτός του ότι πρέπει
να διαχειριστεί το υλικό παρουσίασης ευχερώς, θα πρέπει να αποφύγει η ομάδα να εκτραπεί
από εκπαιδευτική σε βιωματική. Τα μέλη της ομάδας πιθανώς αποτελούν ήδη μέλη διαφορετικών οργανώσεων, με διαφορετική φιλοσοφία οπότε το στοιχείο της κριτικής και των
σχολίων μεταξύ των μελών θα πρέπει να αποφευχθεί για να διατηρηθεί η ισορροπία στην
ομάδα. Γι αυτό το λόγο προτείνονται αρκετές εκπαιδευτικές τεχνικές ώστε να «υπενθυμίζεται» στους εκπαιδευόμενους ότι το αντικείμενο της ενότητας δεν είναι η παρουσίαση
των διάφορων μορφών οργανώσεων προκειμένου να ασκηθεί κριτική για το έργο τους
αλλά η κατανόηση και η διάκριση του ρόλου τους.

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Ασκούνη-Στρούμπου Α., Ανδρόνικος Π. (2010), «Παγκόσμια συμμαχία για την ψυχική υγεία. 13ο εκπαιδευτικό σεμινάριο Gamian Europe», Μηνύματα, 43, σελ.. 4-5.
Καδόγλου Μ., Μαλακόζη Α. (2012), «Η Συνηγορία στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες», Ηλεκτρονικό
περιοδικό Ψυχογραφήματα, http://psychografimata.com/7489/i-sinigoria-sto-choro-tispsichikis-igias/.
Στυλιανίδης Σ. (2011), «Συνηγορία και κοινωνικός αποκλεισμός στην ψυχική υγεία. Μια παγκόσμια
πρόκληση», Υποστήριξη, 37, σελ. 1-2.
WHO (2008), Policies and practices for mental health in Europe - meeting the challenges, WHO
Regional Office for Europe, Denmark www.euro.who.int/document/e91732.pdf
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7. Τρόποι παρέμβασης σωματείων
Αιμιλία Πανάγου
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τους
τρόπους παρέμβασης των σωματείων χρηστών υπηρεσιών ή/και οικογενειών σχετικά με
τη διεκδίκηση δικαιωμάτων ατόμων με ψυχική αναπηρία και να μπορούν να διακρίνουν
ξεκάθαρα τις κατηγορίες των παρεμβάσεων.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Με βάση το εγχειρίδιο εκπαιδευομένων, ο εκπαιδευτής αρχικά με τις εκπαιδευτικές
τεχνικές της εισήγησης και του παραδείγματος, επιδιώκει να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω θέματα, να ξεκαθαρίσουν οι έννοιες και οι τρόποι παρέμβασης καθώς αφορούν
άμεσα τους εκπαιδευόμενους με ψυχική αναπηρία ως μέλη ή δυνητικά μέλη σωματείων
χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Στη συνέχεια, σκοπός του εκπαιδευτή είναι χρησιμοποιώντας τεχνικές ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευομένων και αξιοποιώντας παραδείγματα κυρίως από την εμπειρία τους ως μέλη σωματείων, να προβεί στη χρήση εκπαιδευτικών μέσων (χρήση πίνακα ή flip chart), να καταγράψει σύντομα κάθε παράδειγμα
τρόπου παρέμβασης που αναφέρεται από τους εκπαιδευόμενους και τέλος, να το εντάξει
στον πίνακα δράσεων της παρούσας διδακτικής ενότητας ή/και να τον εμπλουτίσει ενδεχομένως με νέα παραδείγματα παρεμβάσεων συνηγορίας από σωματεία. Ο τελικός πίνακας
που θα προκύψει θα αποτελεί τον «Χάρτη» παρεμβάσεων που θα χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη ομάδα καθώς επίσης και εκπαιδευτικό υλικό που θα έχει προκύψει από τα ίδια τα
μέλη της ομάδας. Η τεχνική αυτή θα ενδυναμώσει την ομάδα των εκπαιδευόμενων καθώς
τα μέλη θα έχουν δημιουργήσει κάτι από κοινού με τη βοήθεια του εκπαιδευτή τους.
σημείωση: Κατά την ανάλυση του παραδείγματος που παρατίθεται στο εγχειρίδιο εκπαιδευομένων, ο εκπαιδευτής οφείλει να πληροφορήσει ή να υπενθυμίσει στους εκπαιδευόμενους σε τι αναφέρονται η Κοινωνική Επιχείρηση «Kosmos Horizon», το ΕΠΙΨΥ και
η ΕΜΑΕΕ προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η άσκηση πράξης. Βλ. σχ. Εισαγωγή Εγχειριδίου Εκπαιδευομένων ΙΙ. Εκπαίδευση για την αυτοσυνηγορία και τα δικαιώματα των
ατόμων με ψυχική αναπηρία, 2. Τα κινήματα των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Επίσης, την ιστοσελίδα του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.: http://www.epipsi.gr/

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Καδόγλου Μ., Μαλακόζη Α. (2012), «Η Συνηγορία στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες», Ηλεκτρονικό
περιοδικό Ψυχογραφήματα,http://psychografimata.com/7489/i-sinigoria-sto-choro-tispsichikis-igias/.
Στυλιανίδης Σ., Σακέλλης Γ. (2011), «Δελτίο τύπου Δικαιώματα-Συνηγορία και ενδυνάμωση στο
χώρο της ψυχικής υγείας: η οπτική των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών,
Μηνύματα, 44, σελ. 7-8.
Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Ν. Σερρών. (2010), «Συμπεράσματα από το 2 ο πανελλήνιο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «το προνόμιο της συνηγορίας-αυτοσυνηγορίας και της
δικαιοπραξίας», Υποστήριξη, 37, σελ. 15-17.
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8. Μύθοι για τους ψυχικά ασθενείς και στίγμα
(διαδικασίες αντιμετώπισης)
Αιμιλία Πανάγου
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την
έννοια του στίγματος και να τη διακρίνουν από αυτή του εσωτερικευμένου στίγματος. Επίσης, να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα που αφορούν τις στρατηγικές καταπολέμησης
του στίγματος της ψυχικής αναπηρίας καθώς και να μεταδοθεί το μήνυμα ότι καταβάλλονται προσπάθειες για συστηματική αντιμετώπιση φαινομένων στιγματισμού και αρνητικών
προκαταλήψεων για την ψυχική αναπηρία.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Στην παρούσα διδακτική ενότητα ο εκπαιδευτής έχει ως διδακτικό έργο να παρουσιάσει
στους εκπαιδευόμενους το περιεχόμενο του εγχειριδίου αλλά με βασικό μέλημα την εξομάλυνση των συναισθηματικών εντάσεων που πιθανώς προκαλέσουν οι συγκεκριμένες
πληροφορίες καθώς ενδέχεται να αγγίξουν ευαίσθητες προσωπικές εμπειρίες στιγματισμού
τους. Ενδεχομένως, οι παρεχόμενες πληροφορίες να συνδέονται με δυσάρεστα προσωπικά
βιώματα των εκπαιδευομένων και στόχος του εκπαιδευτή είναι να παραμείνει η ομάδα
επικεντρωμένη στον στόχο της αφήνοντας μεν περιθώρια βιωματικής συζήτησης, συγκρατώντας δε την ομάδα στην τάση που μπορεί να παρουσιαστεί για μετατροπή της σε θεραπευτική.
Προς διευκόλυνση του εκπαιδευτή να χειριστεί την ομάδα σύμφωνα με τους παραπάνω στόχους, προτείνουμε να χρησιμοποιήσει εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως η αναφορά
σε παραδείγματα επιτυχών παρεμβάσεων ενάντια στο στίγμα των ατόμων με ψυχική αναπηρία και εκπαιδευτικά μέσα, όπως παράλληλα κείμενα, power point,
κ.α.
Ενδεικτικά, προτείνουμε να αναφέρει ότι, για παράδειγμα:
▶ Σε εθνικό επίπεδο, οι εκστρατείες για την ενημέρωση του πληθυσμού φαίνεται να έχουν
βραχυπρόθεσμες προόδους σε ορισμένα θέματα, όπως στη γνώση και στις στάσεις γύρω
από την κατάθλιψη. Σε τοπικό επίπεδο, διάφορες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν
έδειξαν ότι οι στοχευμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που έγιναν σε αστυνομικούς ή
σε μαθητές για να μειωθεί το στίγμα, έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα. Είναι πολύ
ενδιαφέρον ότι η ισχυρότερη απόδειξη για το τι βοηθάει πραγματικά στη μείωση του
στίγματος είναι η άμεση προσωπική και σε ατομικό επίπεδο επαφή με άτομα με ψυχική
αναπηρία.
▶ Επίσης, η πραγματοποίηση Άσκησης Πράξης με την ομάδα δίνει χρόνο για συζήτηση
με τα μέλη επί των αντιλήψεων που διατυπώνονται στην άσκηση και αποτελούν «μύθους» και «αλήθειες» σχετικά με την κατάθλιψη. Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος να λύσει απορίες και να εξηγήσει αναλυτικά και εμπεριστατωμένα στους εκπαιδευόμενους γιατί οι παραπάνω αντιλήψεις είναι σωστές ή όχι. (Οι σωστές απαντήσεις υπάρχουν στο Παράρτημα του Εγχειριδίου του Εκπαιδευτή).
▶ Τέλος, το ακόλουθο απόσπασμα από πραγματική μαρτυρία ατόμου με ψυχική αναπηρία
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θα μπορούσε να λειτουργήσει ως θετικό ενισχυτικό παράδειγμα για την εξάλειψη
του εσωτερικευμένου στίγματος.
μαρτυρία: Διαγνωστικά ο Νικηφόρος έχει χαρακτηριστεί ως άτομο με σχιζοφρένεια.
Για πολλούς ασθενείς και για τις οικογένειές τους, αλλά και για λίγους νοσηλευτές και
ψυχιάτρους, ο Νικηφόρος προσωποποιεί την ελπίδα. Ο Νικηφόρος είναι ακτιβιστής των
δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών αν και ο ίδιος δηλώνει: «Δεν μου αρέσει αυτή η ορολογία. Θα προτιμούσα τον όρο χρήστης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ή επιζήσας της
ψυχιατρικής». «Μπήκα για πρώτη φορά αναγκαστικά στο ψυχιατρείο στα 30 μου και τώρα
κοντεύω τα 60. Ο πρώτος μου εγκλεισμός ήταν αναγκαστικός, όλοι οι άλλοι εκούσιοι. Δεν
είμαι κάτι ξεχωριστό, ούτε θα ήθελα να με παρουσιάσεις ως τέτοιον. Είμαι ένας άνθρωπος,
όμως, που αποφάσισε συνειδητά να μελετήσει την αρρώστια του, να μάθει να ζει μ’ αυτήν
και να διευρύνει την προσωπικότητά του. Η σχιζοφρένεια είναι ένα στοιχείο της προσωπικότητάς μου, ... Είμαι άνθρωπος, έχω δικαιώματα και τα διεκδικώ, έχω λόγο και για τον
εγκλεισμό μου, και για τα φάρμακά μου, και για τη θεραπεία μου…».
Πηγή: Περιοδικό Έψιλον (Ελευθεροτυπία, 17/01/2010).

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Οικονόμου, Μ. (2008), «Ψυχική ασθένεια και κοινωνικό στίγμα: Διαχρονικές και σύγχρονες προκλήσεις», Τετράδια Ψυχιατρικής, 102, σελ. 19-26.
Οικονόμου, Μ. (2009), «Κοινωνικό στίγμα και Ψυχιατρικές Υπηρεσίες: Ο φαύλος κύκλος». Στο Σακέλλης Γ. (Επιμέλεια), Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, Ανάγκες-Προτάσεις-Λύσεις,
Αθήνα: Σάκκουλας.
Περιοδικό Έψιλον (Ελευθεροτυπία, 17/01/2010).
Thornicroft, G., & Tansella, M. (2010), Για μια καλύτερη φροντίδα της Ψυχικής Υγείας (Στ. Στυλιανίδης, Επιμ.), Αθήνα: Τόπος.

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Δράσεις υπεράσπισης–συνηγορίας

1. Παρεμβάσεις Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
(δομές, οργάνωση, λειτουργία)
Μαρία Μητροσύλη
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ιδίως στέγασης, που έχουν νομοθετηθεί και λειτουργούν στη χώρα μας. Αυτός ο θεσμικός πλουραλισμός δίνει πολλές δυνατότητες στα
ζητήματα ζωής που τους απασχολούν.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
ο εκπαιδευτής μπορεί να ξεκινήσει με την ανάγνωση του αποσπάσματος από
το άρθρο της Α. Ζήση, «Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση Ατόμων με Χρόνιες Ψυχιατρικές
Δυσκολίες: Ερευνητικές Εξελίξεις και Νέες Προοπτικές» Περιοδικό Εγκέφαλος, τ. 1, 2012.
«Τα τελευταία χρόνια το αποκαταστασιακό μοντέλο του στεγαστικού συνεχούς σύμφωνα
με το οποίο οι ψυχικά πάσχοντες θα πρέπει να προετοιμάζονται σταδιακά για τη στεγαστική
τους αυτονόμηση μέσα από χρονικά περιορισμένες διαμονές σε στεγαστικές δομές, οι οποίες
θα πρέπει να καλύπτουν τόσο βασικές ανάγκες διαβίωσης όσο και θεραπευτικές, έχει δεχτεί
κριτική. Αυτή η κριτική οδήγησε στην ανάπτυξη μιας νέας στεγαστικής προσέγγισης που
υποστηρίζει τη διαμονή των ψυχικά πασχόντων σε φυσικά σπίτια, τα οποία θα αντανακλούν
τις προσωπικές τους επιλογές και προτιμήσεις εξασφαλίζοντας, όμως, ταυτόχρονα κατάλληλες και επαρκείς υπηρεσίες, πόρους υποστήριξης και παρακολούθησης (normal
supported housing). Η κριτική στην παραδοσιακή προσέγγιση εντοπίζεται στο ότι συγχέει
την αυτονόητη ανάγκη του ψυχικά πάσχοντα για ένα πραγματικό σπίτι με την ταυτόχρονη
ανάγκη του για θεραπευτική βοήθεια. Στο πλαίσιο της σταδιακής προετοιμασίας οι ψυχικά
πάσχοντες μεταφέρονται από δομές σε δομές αλλάζοντας, έτσι, συχνά στεγαστικά περιβάλλοντα και αναπαράγοντας με αυτόν τον τρόπο την ψυχιατρική τους ταυτότητα καθώς αισθάνονται περισσότερο ως καταναλωτές υπηρεσιών ψυχικής υγείας και όχι ως φυσικοί
ένοικοι ενός σπιτιού. ……. Η ανάδειξη, ωστόσο, της νέας προσέγγισης στη στεγαστική απο-
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κατάσταση (φυσική στέγαση με υποστήριξη) δημιουργεί νέα ζητούμενα και διατυπώνει
νέα και άλλου τύπου ερωτήματα στην ερευνητική ατζέντα. Συγκεκριμένα, τα νέα ερωτήματα που διατυπώνονται αφορούν το πόσο εφικτό είναι η φυσική στέγαση για χρόνιους
ψυχικά πάσχοντες, ποιές είναι οι δυσκολίες που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν από
την αυτόνομη διαβίωση στην κοινότητα, τι είδους υποστήριξη θα πρέπει να τους προσφερθεί και τέλος ποιό είναι το κόστος αυτής της προσέγγισης» .

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Μαδιανός, Μ. (2005), Ψυχιατρική και Αποκατάσταση. Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη.
Μητροσύλη, Μ. (2006), «Διαστάσεις του αποκλεισμού των ψυχικά ασθενών στην Ελλάδα», στο Γ.
Σακέλλης (επιμ.), Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες. Αθήνα, ΕΚΚΕ.
Πλουμπίδης, Δ. (2002), «Ψυχιατρική σε άλλες δομές της κοινότητας», στο Χριστοδούλου, Γ., και συν
(Συντ.) Ψυχιατρική, Β΄ τόμος. Αθήνα, Βήτα.

2. Κοινωνικοί συνεταιρισμοί
(μορφή, λειτουργία, οργάνωση)
Μαρία Μητροσύλη
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι μορφές
ένταξης στην αγορά εργασίας, μέσω των ΚοιΣΠΕ ως μονάδας κοινωνικής επιχείρησης
ένταξης, που έχουν νομοθετηθεί και λειτουργούν στη χώρα μας.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Για την καλύτερη κατανόησή τους προτείνεται ο εκπαιδευτής να ξεκινήσει με ένα απόσπασμα από τη μελέτη της Μητροσύλη, Μ. (2007), Μελέτη για τη διαμόρφωση θεσμικού και
νομικού πλαισίου στην Κοινωνική Οικονομία, σε www.eetaa.gr/kentavros/proionta.htm. ή
“Με το άρθρο 12 του νόμου 2716/1999 θεσπίζονται οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί Π.Ε.
(ΚοιΣΠΕ). Οι ΚοιΣΠΕ αποτελούν μία μορφή κοινωνικής επιχείρησης που μάλιστα ανήκει
στην κατηγορία της «Κοινωνικής Επιχείρησης Ένταξης» (π.χ. Enterprise Sociale
d’Insertion-EIS, Work Integration Social Enterprise WISE). Οι ΚοιΣΠΕ συνιστούν μια πρωτοπόρο νομική και οικονομική μορφή κοινωνικής επιχείρησης στον ευρωπαϊκό χώρο που
θεσπίστηκε το 1999, μετά τον ιταλικό (1991) και το βελγικό νόμο (1995). Ασφαλώς, θα
μπορούσε να καλύπτει πολλές ομάδες του πληθυσμού και να μην αποβλέπει, στην κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη, ιδίως των ατόμων με σοβαρά
ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Όμως, η υιοθέτηση της συγκεκριμένης νομοθετικής πολιτικής
είναι απόρροια: α) του γνωστού φαινομένου στη θεσμική ιστορία των συνεταιρισμών, της
δυσχέρειας δηλ. θέσπισης ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για τους συνεταιρισμούς με ειδικές
αποκλίνουσες διατάξεις ως προς τα διαφορετικά είδη των συνεταιρισμών, β) της ενδυνάμωσης του κανονιστικού ρόλου του καταστατικού τους και γ) της ιδιοτυπίας του συγκεκριμένου νομικού προσώπου που συνιστά τόσο μια συνεταιριστική ένωση προσώπων όσο
και μονάδα ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με το νόμο, οι ΚοιΣΠΕ έχουν σκοπό «την κοινωνι-
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κο-οικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συμβάλλουν στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια». ………
Ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα απασχόλησης των μελών στους ΚοιΣΠΕ, εφόσον
επιτρέπεται στο καταστατικό τους και καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας
τους. Για τα μέλη της πρώτης κατηγορίας ρυθμίζεται ειδικά αυτό το ζήτημα και μάλιστα
αρκετά προστατευτικά. Η αμοιβή για την παροχή εργασίας στους ΚοιΣΠΕ είναι ανάλογη
της παραγωγικότητάς τους και του χρόνου εργασίας τους. Τα απασχολούμενα μέλη της εν
λόγω κατηγορίας, αν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή επίδομα πρόνοιας ή επίδομα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή συνεχίζουν να εισπράττουν
αυτές τις παροχές ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αμοιβή τους. Σε περίπτωση που τα
απασχολούμενα μέλη είναι ανασφάλιστοι και δεν καλύπτονται από τις κείμενες διατάξεις
ασφαλίζονται από τους ΚοιΣΠΕ στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Τα μέλη
της δεύτερης κατηγορίας μπορεί να παρέχουν πλήρη ή μερική απασχόληση στους ΚοιΣΠΕ
σύμφωνα με το νόμο. Όμως, δεν αμείβονται από τους ΚοιΣΠΕ, αλλά από το φορέα προέλευσής τους. Οι ΚοιΣΠΕ καταβάλλουν σε αυτά τις δαπάνες που υποβλήθηκαν κατά την εργασία τους σε αυτούς. Επίσης, οι ΚοιΣΠΕ μπορούν να προσλαμβάνουν εργαζόμενους μη
μέλη, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά δικαιούνται να παρίστανται και να εκφέρουν τη γνώμη τους στη Γ.Σ., εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό.»

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Κιντής, Σ. Α. (1997), Δίκαιο Συνεταιρισμών. Τεύχος Α΄: Εισαγωγικές Γνώσεις. Αθήνα-Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα.
Μητροσύλη, Μ. (2005), «Διαστάσεις του Αποκλεισμού των Ψυχικά Ασθενών στην Ελλάδα». Στο ΕΚΚΕ-ΙΝΚΠΟ, Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες. Δημοσιευμένα Πρακτικά.
Μητροσύλη, Μ. (2007), Μελέτη για τη διαμόρφωση θεσμικού και νομικού πλαισίου στην Κοινωνική
Οικονομία, σε www.eetaa.gr/kentavros/proionta.htm ή www.socialeconomy.gr/eg/business/
businessItem.action?id=263
Μωυσίδης, Α. (επιμ.) (2011), Το αγροτικό κίνημα στην Ελλάδα: Από τον 19ο αιώνα ως σήμερα. Εκδόσεις
Νήσος, Ινστιτούτο Ν. Πουλατζά.

3. Στήριξη για την πρόσβαση σε κοινωνικά δικαιώματα
και παροχές
Αιμιλία Πανάγου
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν στους εκπαιδευόμενους
παραδείγματα συντονισμένων τρόπων στήριξης εκ μέρους όλων των φορέων συνηγορίας
για την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική αναπηρία. Στόχος
μας είναι οι εκπαιδευόμενοι να εμπεδώσουν τις ευρύτερες κατηγορίες των κοινωνικών
τους δικαιωμάτων και να τις διακρίνουν από τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα για τα
οποία έχει γίνει αναλυτική αναφορά σε προηγούμενες διδακτικές ενότητες.

54

Eγχειρίδιο Εκπαιδευτή

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Ο εκπαιδευτής αρχικά με τις εκπαιδευτικές τεχνικές της εισήγησης και των ερωτήσεων – απαντήσεων, που βοηθητικά διατυπώνονται στο εγχειρίδιο των εκπαιδευομένων,
θα επιδιώξει να γίνουν κατανοητές οι έννοιες των δικαιωμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθημερινής ζωής στην κοινότητα και εργασίας, καθώς και οι στόχοι των παρεμβάσεων στήριξης που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο. Στη συνέχεια, σκοπός του εκπαιδευτή
είναι, χρησιμοποιώντας τεχνικές ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευομένων και αξιοποιώντας παραδείγματα κυρίως από την εμπειρία τους, να προβεί στην χρήση εκπαιδευτικών μέσων (χρήση πίνακα ή flip chart) και να καταγράψει σύντομα πραγματικά παραδείγματα καταπάτησης ή προάσπισης κοινωνικών δικαιωμάτων των εκπαιδευόμενων.
προσοχή: η συμμετοχή των μελών της ομάδας στη συζήτηση να μην μετατραπεί σε ανεξάντλητο κατάλογο παραπόνων. Χρειάζεται προσδιορισμός χρονικών ορίων στη συμμετοχή
τους και πλαισίωση της συζήτησης κάθε φορά που ξεφεύγει από τους κανόνες μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως επίσης και επικέντρωση σε θετικά παραδείγματα που πιθανώς
έχουν βιώσει αλλά δεν είναι αυτά που ανακαλούνται πρώτα. Τέλος, για το κλείσιμο της συνάντησης, προτείνουμε ο εκπαιδευτής να κάνει μία σύντομη παρουσίαση αναφοράς που
χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη σχετικά με τα εμπόδια που έθεσαν περίοικοι και τοπικές
Αρχές στην εγκατάσταση και λειτουργία ξενώνα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, η οποία
είχε τελικά θετική έκβαση. Σχετικά βλ. «Εμπόδια στην εγκατάσταση και λειτουργία ξενώνων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές σε περιοχές αμιγούς κατοικίας», http://new.synigoros.gr/?i=health-and-socialwelfare.el.dikaioma-ygeias-eidikon-omadon.38569

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Βενιέρης Δ. (2002), Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης: Η Κοινωνική Πολιτική του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Βενιέρης Δ. (2009), Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα: Το τέλος των Ύμνων,
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2003), Συνηγορία για την Ψυχική Υγεία, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βλ. σχ. Πακέτο Οδηγιών Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ψυχική
Υγεία στην ιστοσελίδα του ΥΥΚΑ: http://www.yyka.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseisgia-thn-ygeia/programma-quot-psyxargws-quot/1098-paketo-odhgiwn-pagkosmioyorganismoy-ygeias-gia-thn-psyxikh-ygeia
Πανάγου Αιμ. (2011), «Συνοπτική παρουσίαση του έργου του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχική αναπηρία», Ανακοίνωση στον Ζ΄ Κύκλο Ομιλιών με θέμα την
Ψυχική Υγεία του Προγράμματος Μορφωτικών Εκδηλώσεων, 7/6/11, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

4. Κωδικοποίηση παροχών υγείας-πρόνοιας και
κοινωνικής προστασίας
Αιμιλία Πανάγου
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τις κυριότερες από τις
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πολύ σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί πρόσφατα στον τομέα της πολιτικής κοινωνικής προστασίας στη χώρα μας, αφορούν γενικότερα τα Α.μεΑ. και κατά συνέπεια τα
άτομα με ψυχική αναπηρία. Στόχος μας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις αλλαγές αυτές και να τις συνδέσουν με την καθημερινότητά τους προκειμένου να εξασφαλίζουν τις κοινωνικοπρονοιακές παροχές που δικαιούνται.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Η παρούσα διδακτική ενότητα είναι απαιτητική για τον εκπαιδευτή, διότι θα πρέπει να
έχει προετοιμαστεί επαρκώς, προκειμένου να καλύψει και να χειριστεί με ευχέρεια έναν
μεγάλο όγκο πληροφοριών σχετικά με πρόσφατες αλλαγές, τόσο του συστήματος παροχών
υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας, όσο και του τρόπου πιστοποίησης της αναπηρίας. Έτσι λοιπόν, η εκπαιδευτική τεχνική της εισήγησης βάσει του περιεχομένου του εγχειριδίου
των εκπαιδευόμενων προτείνουμε εξαρχής να υποστηριχθεί με την χρήση εκπαιδευτικών μέσων (power point, πίνακας ή flip chart) προκειμένου να παρουσιαστούν τα
κυριότερα σημεία που ενδιαφέρουν άμεσα τους εκπαιδευόμενους. Επίσης, η ενότητα είναι
απαιτητική για έναν ακόμα λόγο. Είναι πολύ πιθανό, η πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων
να έχει ήδη βιώσει τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μετάβαση του συστήματος στο
νέο τρόπο λειτουργίας του κατά την επαφή τους με τις διάφορες υπηρεσίες. Για παράδειγμα,
να έχουν υποστεί πολύμηνη αναμονή προκειμένου να εξεταστούν από Υγειονομική Επιτροπή ή απλώς να καταθέσουν το φάκελό τους στο ΚΕ.Π.Α. ή να έχουν υποστεί μεγάλη
ταλαιπωρία κατά την αναζήτηση των δικαιολογητικών που έπρεπε να καταθέσουν προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία απογραφής τους στο Εθνικό Μητρώο δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων. Ο εκπαιδευτής λοιπόν, θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί εκ
των προτέρων για τις δυσκολίες που έχουν προκύψει κατά τη μεταβατική αυτή φάση λειτουργίας νέων δομών και υπηρεσιών προκειμένου να χειριστεί ενδεχόμενα αρνητικά βιώματα που θα προκύψουν στην παρουσίαση της ενότητας αυτής από τους εκπαιδευόμενους.
Επίσης, λόγω του ότι συχνά προκύπτει το ερώτημα από άτομα με αναπηρία για τον
τρόπο προσδιορισμού των ποσοστών αναπηρίας, τα οποία συχνά αμφισβητούν ως αυθαίρετα από την πλευρά των Υγειονομικών Επιτροπών, προτείνουμε το εξής: Ο εκπαιδευτής
να παρουσιάσει μέσω power point και να εξηγήσει με απλό τρόπο στους εκπαιδευόμενους
τα επιστημονικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη από τις Υγειονομικές Επιτροπές, προκειμένου να χορηγηθεί ένα ποσοστό αναπηρίας σε άτομο με ψυχική αναπηρία. Συγκεκριμένα, για τον καθορισμό των βαθμίδων αναπηρίας στην ψυχική υγεία λαμβάνονται υπόψη
τα παρακάτω:
▶ Η χρήση κοινά αποδεκτού από τους ιατρούς ταξινομικού συστήματος των ψυχικών παθήσεων, όπως το εγχειρίδιο της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων (International
Classification of Diseases/ICD), που εκπονεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.),
έτσι ώστε να υπάρξει σαφής, αποδεκτή διεθνώς διαγνωστική κατηγορία και ορισμός
της ψυχικής διαταραχής, για τη διευκόλυνση των ιατρών των επιτροπών και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική αναπηρία. Η πλέον πρόσφατη, δέκατη, αναθεώρηση του εν λόγω ταξινομικού συστήματος (ICD-10) δημοσιεύτηκε από
τον Π.Ο.Υ. το 2007.
▶ Τις υποδιαιρέσεις κατά ICD-10 της ψυχικής νόσου.
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▶ Το γεγονός ότι η διάγνωση πρέπει να θεωρηθεί καταλυτική σε σχέση με το βαθμό αναπηρίας.
▶ Οι ψυχικές διαταραχές καταλαμβάνουν το πέμπτο Κεφάλαιο του ICD-10 και ταξινομούνται σε δέκα μείζονα υποκεφάλαια ή Διαγνωστικές κατηγορίες.
▶ Η ενότητα προτείνουμε να κλείσει εκ μέρους του εκπαιδευτή με το θετικό μήνυμα ότι,
παρά τα κενά και τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζει στην μεταβατική αυτή φάση λειτουργίας του το σύστημα παροχών στη χώρα μας, η φιλοσοφία του βασίζεται στην αρχή
της ίσης μεταχείρισης όλων των κατηγοριών ασφαλισμένων και ανασφάλιστων ατόμων
με αναπηρία, καθώς και στην αρχή της απλούστευσης των διαδικασιών.

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Δείτε αναλυτικά πηγές/βοηθήματα/βιβλιογραφία του Εγχειριδίου των Εκπαιδευομένων,
καθώς και:
Διεθνής Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας, Δέκατη Αναθεώρηση (International
Classification of Diseases/ICD-10), Κεφάλαιο V, Έκδοση Π.Ο.Υ., 2007. Διαθέσιμο διαδυκτιακά
στα ελληνικά στο:
http://www.panarkadiko.eu/gr/icd10.htm και στην πρωτότυπη έκδοση του WHO στο
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en
ΦΕΚ 2456/Β΄/3.11.2011 & ΦΕΚ 1233/Β΄/11.4.2012 σχετικά με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΦΕΚ 1506/Β΄/4-5-2012 σχετικά με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Αναπηρίας.
ΦΕΚ 1049 Β/4-4-2012 σχετικά με τη Δημιουργία Εθνικού Μητρώου δικαιούχων κοινωνικών και
προνοιακών επιδομάτων.

5. Διεθνής εμπειρία – Καλές και κακές πρακτικές
Αιμιλία Πανάγου
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευόμενοι για τις
δράσεις υπεράσπισης και συνηγορίας – παραδείγματα καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και τα οποία προέρχονται είτε από πρωτοβουλίες συλλόγων χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας είτε από σχετικούς φορείς χάραξης πολιτικής.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Ο εκπαιδευτής μετά την εισήγησή του βάσει του εγχειριδίου εκπαιδευομένων,
μπορεί να συνεχίσει με την εκπαιδευτική τεχνική της εργασίας σε ομάδες (ομάδες 45 εκπαιδευομένων), οι οποίες θα κληθούν να σχεδιάσουν σε χρόνο 20΄ πολύ συγκεκριμένες
και στοχευμένες δράσεις συνηγορίας για την ψυχική αναπηρία, σύμφωνα με τα παραδείγματα των δράσεων που έχουν ενσωματωθεί στο εγχειρίδιό τους. Στις ομάδες πρέπει να
δοθούν πολύ σαφείς οδηγίες για τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους (μόνο 20΄) καθώς
και για το περιεχόμενο της δράσης τους, το οποίο πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, για παράδειγμα, σχεδιασμός παρέμβασης συνηγορίας για την κατάθλιψη σε πληθυσμό μαθητών Λυκείου. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα θα κληθεί να παρουσιάσει το σχε-
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διασμό της δράσης της αναλυτικά και - αν είναι εφικτό - μέσα και από παιχνίδι ρόλων
(role playing). για παράδειγμα, αν η ομάδα έχει επιλέξει να σχεδιάσει μια παρέμβαση
εκπαίδευσης μαθητών ή εκπαιδευτικών για την κατάθλιψη, να παρουσιάσει σε 10΄ μία
από τις συναντήσεις της με τον πληθυσμό - στόχο, κατά την οποία τα μέλη της ομάδας
αναλαμβάνουν αντίστοιχους ρόλους. Επίσης, ο εκπαιδευτής προτείνουμε να συμβουλευτεί
για περισσότερα παραδείγματα καλών πρακτικών για τη συνηγορία από χώρες εκτός Ε.Ε.
τον εξής σύνδεσμο : http://www.yyka.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thnygeia/programma-quot-psyxargws-quot/1098-paketo-odhgiwn-pagkosmioyorganismoy-ygeias-gia-thn-psyxikh-ygeia και ειδικότερα το Πακέτο Οδηγιών του Π.Ο.Υ.
Συνηγορία για την Ψυχική Υγεία.

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2003), Συνηγορία για την Ψυχική Υγεία, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βλ. σχ. Πακέτο Οδηγιών Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ψυχική
Υγεία στην ιστοσελίδα του ΥΥΚΑ: http://www.yyka.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseisgia-thn-ygeia/programma-quot-psyxargws-quot/1098-paketo-odhgiwn-pagkosmioyorganismoy-ygeias-gia-thn-psyxikh-ygeia
World Psychiatric Association (2000) The WPA Programme to Reduce the Stigma and
Discrimination because of Schizophrenia. www.openthedoors.com

6. Τρόποι παρέμβασης σωματείων στην τοπική
κοινωνία
Αιμιλία Πανάγου
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν στους εκπαιδευόμενους
παραδείγματα τρόπων παρέμβασης των σωματείων χρηστών υπηρεσιών ή/και οικογενειών
στην τοπική κοινωνία καθώς και τα οφέλη των στοχευμένων και επιτυχημένων παρεμβάσεών τους.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Με βάση το εγχειρίδιο εκπαιδευομένων, ο εκπαιδευτής αρχικά με τις εκπαιδευτικές
τεχνικές της εισήγησης και της ανάλυσης των παραδειγμάτων που παρατίθενται,
επιδιώκει οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν και να διακρίνουν τις διάφορες μορφές παρέμβασης σωματείων στην τοπική κοινωνία. Στη συνέχεια, σκοπός του εκπαιδευτή είναι,
χρησιμοποιώντας τεχνικές ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευομένων και αξιοποιώντας παραδείγματα κυρίως από την εμπειρία τους ως μέλη σωματείων, να προβεί
στην χρήση εκπαιδευτικών μέσων (χρήση πίνακα ή flip chart) και να καταγράψει
σύντομα κάθε παράδειγμα τρόπου παρέμβασης που αναφέρεται από τους εκπαιδευόμενους
προκειμένου να δημιουργηθεί ένας εξαντλητικός κατάλογος τρόπων παρέμβασης σωματείων στην τοπική κοινότητα που θα έχει προκύψει μέσα από την εμπειρία της ομάδας.
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Τέλος, προς συστηματοποίηση των πληροφοριών που διακινήθηκαν στην ομάδα, προτείνουμε να παρουσιάσει με το εκπαιδευτικό μέσο power point τον εξής πίνακα:
▶ ομάδα - στόχος της παρέμβασης:
Γειτονιά, Σχολείο, χώροι εργασίας…………………………
▶ σκοποί:
Αυξημένη συνειδητοποίηση, περισσότερη γνώση και
αλλαγή αντιλήψεων……………………………………..
▶ δράσεις:
1) Εκπαιδευτικά υλικά (φυλλάδια, αφίσες, διαφάνειες, βίντεο…………………………………
2) πρόσωπο με πρόσωπο (συνέδρια, εργαστήρια, συζητήσεις…………………………………
3) δημόσιες εκδηλώσεις (συγκεντρώσεις, εκθέσεις, γιορτές………………………………………
▶ Θέματα:
1) Στίγμα λόγω ψυχικής αναπηρίας
2) Πληροφορίες για την ψυχική αναπηρία και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
3) ……………………………..
4) …………………………….. κ.ό.κ.
με χρήση πίνακα ή flip chart θα καλέσει τους εκπαιδευόμενους, που πλέον έχουν
λάβει επαρκείς πληροφορίες για τους τρόπους παρέμβασης σωματείων και από προηγούμενη διδακτική ενότητα (βλ. Κεφ. 2, ενότητα 2.7), να εμπλουτίσουν τον παραπάνω πίνακα
και στις τέσσερις (4) κατηγορίες του μέσω της εκπαιδευτικής τεχνικής του καταιγισμού
ιδεών (brainstorming).

Πηγές-Βοηθήματα-Βιβλιογραφία
Hert M., Magiels G. & Thys E. (2005), Το τσιπάκι του μυαλού και τα μυστικά του – Οδηγός αυτοβοήθειας για άτομα με ψύχωση (The secret of the brain chip: a self-help for people experiencing
psychosis). Αθήνα: ΕΠΙΨΥ.
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2003), Συνηγορία για την Ψυχική Υγεία, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βλ. σχ. Πακέτο Οδηγιών Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ψυχική
Υγεία στην ιστοσελίδα του ΥΥΚΑ: http://www.yyka.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseisgia-thn-ygeia/programma-quot-psyxargws-quot/1098-paketo-odhgiwn-pagkosmioyorganismoy-ygeias-gia-thn-psyxikh-ygeia
Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία, Ενημέρωση για τη Σχιζοφρένεια-Καταπολέμηση του στίγματος και
των διακρίσεων (information about Schizophrenia relevant to Programme Implementation),
Αθήνα, ΕΠΙΨΥ.
Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ν. Σερρών (2010), «Συμπεράσματα από το
2ο πανελλήνιο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «το προνόμιο της συνηγορίας-αυτοσυνηγορίας
και της δικαιοπραξίας», Υποστήριξη, 37, σελ. 15-17.

7. Δράσεις συνηγορίας στα Μ.Μ.Ε. - Παραδείγματα
Αιμιλία Πανάγου
Σκοπός της διδακτικής ενότητας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι ότι ο ρό-
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λος των ΜΜΕ στη σημερινή εποχή είναι αδιαμφισβήτητα καίριος στη διάχυση της ενημέρωσης για θέματα ψυχικής υγείας, για την καταπολέμηση του στίγματος και την αγωγή
της κοινότητας. Η παρούσα ενότητα περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για το πώς οι φορείς
των δράσεων συνηγορίας μπορούν να αναπτύξουν μια επιτυχημένη στρατηγική συνεργασίας με τα ΜΜΕ σε θέματα ψυχικής αναπηρίας στο πλαίσιο της γενικότερης υλοποίησης
της στρατηγικής επικοινωνίας τους.

Πορεία/Βήματα της διδασκαλίας
Ο εκπαιδευτής θα ακολουθήσει την εκπαιδευτική τεχνική της εισήγησης και
των ερωτήσεων-απαντήσεων προς τους εκπαιδευόμενους προκειμένου να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας και να απαντηθούν απορίες της ομάδας (π.χ. να δοθούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το τι είναι το δελτίο τύπου, τι
προδιαγραφές πρέπει να έχει, τι είναι το Press kit, τι πρέπει να περιέχει κ.λ.π. Για σχετικές πληροφορίες, βλ. Οδηγός Εκπόνησης και Εφαρμογής Επικοινωνιακής Στρατηγικής
για
θέματα
Ψυχικής
Υγείας,https://docs.google.com/file/d/0BxLJkvfh_eRMjExMGFkMmYtYmM3OC00MGZiLTg3MzUtN2Y5MTI1ODk2MTYw/edit?hl=el
&pli=1).
Στη συνέχεια προτείνουμε:
▶ Ο εκπαιδευτής να ακολουθήσει την εκπαιδευτική τεχνική της εργασίας σε ομάδες και
να ορίσει σε κάθε ομάδα των 4-5 εκπαιδευόμενων τον τύπο συνεργασίας με ΜΜΕ (προληπτικός ή απαντητικός τύπος), τη στρατηγική επικοινωνίας της (βάσει των 4 σταδίων
που αναφέρονται στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα) και τα εργαλεία επικοινωνίας
και υλοποίησης της στρατηγικής της (π.χ. δελτίο τύπου, φυλλάδιο, τηλεοπτική εκπομπή
κ.λ.π). Δίνοντας χρόνο προετοιμασίας 15΄ σε κάθε ομάδα, ζητά στη συνέχεια να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της ομαδικής τους εργασίας και κυρίως εφιστά την προσοχή
των μελών στην τήρηση των βασικών αρχών για την καλύτερη παρουσίαση θεμάτων
που έχουν σχέση με την ψυχική αναπηρία από τα ΜΜΕ και οι οποίες παρουσιάστηκαν
αναλυτικά στη συγκεκριμένη θεματική. Πολύ προσεκτικά επεμβαίνει σε περίπτωση που
διαπιστώσει ότι οι εκπαιδευόμενοι πιθανώς χρησιμοποιούν γλώσσα επικοινωνίας που
δεν τηρεί τις βασικές αρχές που συζητήθηκαν, διορθώνει μαζί τους τη διατύπωση του
μηνύματος αναζητώντας κατάλληλους όρους και εκφράσεις.
▶ Στη συνέχεια θα αναλυθεί το παράδειγμα που παρατίθεται και με τη βοήθεια του εκπαιδευτή θα απαντηθούν τα ερωτήματα που τίθενται βάσει της ύλης που διδάχθηκε.
Τέλος, ο εκπαιδευτής προτείνουμε να παρουσιάσει σύντομα το Ελληνικό πρόγραμμα
κατά του κοινωνικού στίγματος της σχιζοφρένειας του ΕΠΙΨΥ, το οποίο έχει παρουσιάσει αξιόλογο και πλούσιο έργο προς την κατεύθυνση της διερεύνησης του φαινομένου του κοινωνικού στίγματος, της ενημέρωσης, αλλά και της ευαισθητοποίησης
της κοινής γνώμης. Υλοποιεί ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε ομάδες
πληθυσμού – στόχου, όπως επαγγελματίες ψυχικής υγείας, φοιτητές Ιατρικής, μαθητές,
αστυνομικούς, δημοσιογράφους, οικογένειες κ.λ.π. Διαχέει έγκυρη επιστημονική ενημέρωση στην επιστημονική κοινότητα (μέσα από σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια) αλλά
και στο ευρύ κοινό, μέσα από την οργάνωση εκδηλώσεων, παρεμβάσεων στα ΜΜΕ,
διάθεση ενημερωτικού και επικοινωνιακού υλικού, αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα
www.epipsi.gr. Σε αυτήν την προσπάθεια το πρόγραμμα κατά του στίγματος των
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Ψυχικών διαταραχών έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με συλλόγους οικογενειών
και ασθενών, με τον Ελληνικό Κλάδο της Παγκόσμιας Εταιρείας για την Ψυχοκοινωνική
Αποκατάσταση, με μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο
της ψυχικής υγείας αλλά και με εκπροσώπους των ΜΜΕ, της τοπικής αυτοδιοίκησης
και της Πολιτείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα, βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΨΥ http://www.epipsi.gr/Service_all/service/Antistigma/
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