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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον υπουργό 
Μετανάστευσης και Ασύλου

Θέμα: Αναλγησία του κράτους απέναντι σε άτομα με βαριά νοητική αναπηρία 
που ζητούν την ελληνική ιθαγένεια 

Η ελληνική νομοθεσία δείχνει ξανά το σκληρό πρόσωπό της σε ανθρώπους με  
αναπηρίες, αφαιρώντας τους το δικαίωμα να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, 
παρόλο που πληρούν τις προϋποθέσεις. 

Ένα άτομο με βαριά νοητική υστέρηση υποχρεούται από το νόμο να εκπροσωπείται 
έναντι του κράτους από δικαστικό επίτροπο – συνήθως μέλος της οικογένειάς του, 
εφόσον υπάρχει. Για να γίνει αυτό, η διαδικασία είναι χρονοβόρα και ψυχοφθόρα 
για όλους τους εμπλεκόμενους, έως ότου το άτομο με αναπηρία λάβει τη 
γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας( ΚΕΠΑ).

Εξυπακούεται ότι οι συνάθρωποί μας με βαριά νοητική υστέρηση είναι αδύνατον 
να αντεπεξέλθουν στις όποιες συναλλαγές απαιτούνται με κρατικούς φορείς. 

Επομένως η σχετική ρύθμιση  μέσω του νόμου 3284 ΦΕΚ Α΄ 217/10.11.2004  και την 
τροποποιητική νομοθεσία του άρθρου 32 παρ. 4 του ν. 4604/ 2019 (Α΄ 50) δικαίως  
προέβλεπε τα εξής:

Δικαίωμα απαλλαγής από  τη διακρίβωση μέρους ή του  συνόλου των ουσιαστικών 
προϋποθέσεων  της παραγράφου 1 του άρθρου 
5Α  του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας  έχουν άτομα με πιστοποιημένη  ψυχική αναπ
ηρία ή και σωματική  αναπηρία με συνοδές ψυχικές  διαταραχές σε ποσοστό ίσο  και
 άνω του εξήντα επτά  τοις εκατό(67%)αποδεικνυόμενη με  πιστοποιητικό που χορηγ
είται  από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, 
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εφόσον κατά την υποβολή του  αιτήματος προσκομίζουν συμπληρωμένη  την ΕιδικήΙ
ατρική Γνωμάτευση (ΕΙΓ) που ορίζεται στην παρούσα. 
Η ΕΙΓ συμπληρώνεται από ιατρό  ειδικότητας Ψυχιατρικής μονάδων  του Ε.Σ.Υ. 
και πιστοποιεί αιτιωδώς  την αδυναμία των ενδιαφερομένων  να συμμετάσχουν σε 
μέρος ή  στο σύνολο της προβλεπόμενης  διαδικασίας.

Πλέον όμως, με τις αλλαγές του ν. 4873/2021, δεν δίνεται καμία δυνατότητα σε 
αυτήν την κατηγορία ανθρώπων για απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας επειδή 
τους ζητείται να λαμβάνουν μέρος σε προφορικές εξετάσεις ενώ είναι αδύνατον για 
άτομο με πολύ χαμηλό Δείκτη Νοημοσύνης  να ανταποκριθεί σε  κάτι τέτοιο. Είναι 
ξεκάθαρο ότι με τις καινούργιες τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου 
παραβιάζεται το δικαίωμα  των ανθρώπων με βαριά νοητική υστέρηση που ζουν 
στην Ελλάδα επί δεκαετίες να γίνουν και επισήμως `Ελληνες, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για τη διαβίωσή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

Ερωτάται ο υπουργός:

 Πώς προτίθεστε να διορθώσετε το κενό νόμου που αφορά τα άτομα με 
βαριά νοητική υστέρηση τα οποία ζητούν την ελληνική ιθαγένεια και την 
δικαιούνται,  αλλά δεν μπορούν να την αποκτήσουν λόγω της αναπηρίας 
τους;

 Συμφωνείτε ότι ο χαμηλός Δείκτης Νοημοσύνης δεν συνιστά λόγο για την 
αποστέρηση του ατόμου από τα  ανθρώπινα, πολιτικά και ατομικά 
δικαιώματά του; 

Η ερωτώσα βουλεύτρια

Μαρία Απατζίδη




