
 

 

 
 

ΣΟΦΨΥ ΒΑ Αττικής 
 

Τα Δικαιώματα των ΑμεΑ                                                                           Μάιος 2015 

 

Οι οικογένειες μπορούν να διεκδικούν τα Δικαιώματα των ΑμεΑ που καθορίζονται  
στη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ του 2007, που υπογράφτηκε από όλα τα κράτη της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρώθηκε στην Ελληνική Βουλή με το Νόμο 4074/2012. 
Ιστότοπος: Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
 

Τα Δικαιώματα των ΑμεΑ συνοπτικά είναι: 
 
Δικαίωμα στη ζωή, ελευθερία, αυτονομία και ασφάλεια του ατόμου 
 
Σεβασμός στην αξιοπρέπεια και στη διαφορετικότητα του ατόμου 
 
Σεβασμός στην Αυτο-Συνηγορία (Τίποτα για μας χωρίς εμάς!) 
 
Ισότητα ενώπιον του νόμου, δικαιοπρακτική ικανότητα (Ικανότητα του ΑμεΑ να λαμβάνει  
νομικά έγκυρες αποφάσεις που αφορούν τη ζωή του) 
 
Σεβασμός στην κατοικία και στην οικογένεια 
 
Δικαίωμα στην Εκπαίδευση. Υπάρχουν Ειδικά Σχολεία και Σχολές του ΟΑΕΔ για απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Εισαγωγή 5% χωρίς εξετάσεις στα Δημόσια Ιδρύματα ΤΕ και ΠΕ. 
 

Δικαίωμα στην Εργασία. Προσλήψεις ΑμεΑ και μελών των οικογενειών τους μέσω ΑΣΕΠ 

αορίστου χρόνου σε ποσοστό 15% στο Δημόσιο του Ν.2643/98. Τα ΑμεΑ και οι Οικογένειές 
τους δικαιούνται πρόωρη συνταξιοδότηση. 
 
Δικαίωμα σε ένα επαρκές επίπεδο ζωής. Χορηγούνται Προνοιακά Επιδόματα σε όσα ΑμεΑ  
οι παθήσεις τους τα παρεμποδίζουν να εργασθούν και δεν έχουν εισόδημα. Όλα τα ΑμεΑ  
έχουν μειωμένη Φορολογία. 
 
Δικαίωμα στην Υγεία. Νέες τεχνολογίες για μειονεκτούντα ΑμεΑ. Πρόσβαση των ΑμεΑ με 
ψυχικές παθήσεις σε υποστηρικτικές δομές της Ψυχιατρικής Μεταρύθμισης. 
 
Δικαίωμα στη ζωή στην κοινότητα. Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων. ΔΕΗ-ΟΤΕ μειωμένα 
Τιμολόγια. Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ από ΚΕΠ. Θέσεις Στάθμευσης από Δήμους κλπ. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική και δημόσια ζωή. 
Τα ΚΕΠ χορηγούν Κάρτα Πολιτισμού ΑμεΑ. Τα ΑμεΑ έχουν δικαίωμα εκλέγειν-εκλέγεσθαι. 
 
Αναλυτικά τα Δικαιώματα των ΑμεΑ στον Ιστότοπο: Δικαιώματα και Παροχές ΑμεΑ 
 
Μεγάλη σημασία για τα ΑμεΑ αλλά και για τις Οικογένειές τους έχει η Πρόσβαση στην 
Ηλεκτρονική Κοινωνία της Γνώσης-Web Sites και της Επικοινωνίας-Email κλπ. 
 
Με τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας ενδυναμώνουμε και αντιμετωπίζουμε καλύτερα  
την καθημερινότητά μας στην οικονομική κρίση που βιώνουμε. 
Η Ενδυνάμωση-Ψυχοεκπαίδευση των συγγενών ΑμεΑ μπορεί να γίνει και από  
μη κερδοσκοπικούς Επιστημονικούς Φορείς Ψυχικής Υγείας. 

 
                                      Το ΔΣ του ΣΟΦΨΥ ΒΑ Αττικής 


