
3 Δεκεμβρίου 
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με 

Αναπηρία. 



Το 1992, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια 
Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Κάθε χρόνο η μέρα αυτή δίνει ακόμα μια ευκαιρία στην 

κοινωνία να εστιάσει την προσοχή της στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων 
με αναπηρία, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους και υλοποιώντας 

μεταρρυθμίσεις που θα αναπτύξουν νέες προοπτικές για την κοινωνική τους 
ενσωμάτωση.  

 



Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό λόγου, έργου ή άμεσης 
αντίληψης. Είναι αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντολογικών αιτιών, 
που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές πτυχές της ζωής, 

όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και 
η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή.   



Τα άτομα με αναπηρία, αντιμετωπίζουν εμπόδια στην καθημερινή ζωή. Τα άτομα 
αυτά βιώνουν συχνά το φαινόμενο του "Κοινωνικού Αποκλεισμού". Αισθάνονται την 

περιθωριοποίηση και στέρηση της συμμετοχής στα κοινωνικά, δημόσια αγαθά και 
υπηρεσίες, που πρέπει να είναι κοινά σε όλους τους πολίτες ενός κράτους.   

Τα άτομα με αναπηρία δε ζητάνε να γίνει η ζωή τους ευκολότερη. Ζητάνε να γίνει η 
ζωή τους ΙΣΗ με τη δική μας. 



Τα άτομα με αναπηρία δε ζητάνε να γίνει η ζωή τους 
ευκολότερη. Ζητάνε να γίνει η ζωή τους ΙΣΗ με τη δική μας. 
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ΤΥΦΛΩΣΗ 
Τυφλό θεωρείται το άτομο που στερείται 
παντελώς την όραση και από τους δύο 
οφθαλμούς. 
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ΚΩΦΩΣΗ 
Κωφό άτομο είναι το άτομο 
που η ακουστική του απώλεια 
είναι τόσο σοβαρή που – είτε 
φοράει ακουστικά είτε όχι – 
δεν αντιλαμβάνεται την 
ομιλία (ακουστική απώλεια 
70db και άνω). 
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ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
 Άτομα με κινητική αναπηρία είναι όλα 
εκείνα τα άτομα που παρουσιάζουν μικρή 
ή μεγάλη δυσχέρεια στην κίνηση, 
κάποιου ή κάποιων μελών του σώματός 
τους. Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι και 
η πολυπληθέστερη. 
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ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 
H Νοητική Υστέρηση (Ν.Υ.) 
είναι μια γενικευμένη 
διαταραχή που 
χαρακτηρίζεται από 
σημαντικά 
μειωμένη νοητική 
λειτουργία και ελλείμματα 
σε δύο ή περισσότερες 
προσαρμοστικές 
συμπεριφορές, με έναρξη 
πριν την ηλικία των 18 ετών. 
Έχει ορισθεί ότι Νοητική 
Υστέρηση έχει κάποιος αν το 
σκορ του 
Δείκτη Νοημοσύνης (IQ) 
είναι κάτω από 70 (IQ<70). 
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ΑΥΤΙΣΜΟΣ 
Ο όρος «αυτισμός» προέρχεται ετυμολογικά από την ελληνική λέξη «εαυτός» και 
υποδηλώνει την απομόνωση ενός ατόμου στον εαυτό του.  

Η αιτία του αυτισμού είναι οργανική και αφορά τον εγκέφαλο. Επομένως, το 
πρόβλημα το δημιουργεί μια εγκεφαλική δυσλειτουργία. 



αυτισμός 
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Δεν είμαι Αλλιώς.. 
Είμαι Διαφορετικός.. 



Ελμερ 
 


