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, 



Τι σημαίνει έχω νομική 

προσωπικότητα  
 

• Ο νόμος μας αναγνωρίζει ως άτομα 

(ανθρώπους) 

• Όταν γεννιόμαστε μας δίνουν ένα όνομα  

• Είμαστε πολίτες μιας χώρας 

• Έχουμε νομική προσωπικότητα 

 

   

• Όλα τα άτομα έχουν νομική προσωπικότητα 

 

 

 

 



Τι σημαίνει έχω δικαιοπρακτική 

ικανότητα  
 

 

 

• Η νομική προσωπικότητα μας δίνει την  

δικαιοπρακτική ικανότητα  

• Όταν έχω δικαιοπρακτική ικανότητα 

Έχω δικαιώματα 

Έχω υποχρεώσεις    

 

 



Τι σημαίνει έχω δικαιώματα  
 

•  Έχω δικαιώματα γιατί είμαι άνθρωπος  

  Πχ: έχω δικαίωμα στην υγεία, έχω 

δικαίωμα στην εκπαίδευση 

 

• Μπορώ να ασκώ τα δικαιώματα μου 

Πχ: αν είμαι άρρωστος μπορώ να 

αποφασίσω αν θα κάνω εγχείρηση  



Τι σημαίνει έχω δικαιώματα  

Από τη στιγμή που ο νόμος με αναγνωρίζει σαν 

άτομο  

 

 

Έχω δικαιώματα  

 

 

Ασκώ τα δικαιώματα μου  

 

     Πχ δικαίωμα ψήφου 



Τότε γιατί ορισμένα άτομα δεν 

έχουν δικαιώματα;  
Οι  χώρες εξετάζουν τα άτομα με 

αναπηρίες και αποφασίζουν : 

• Εάν έχεις  ικανότητα να αποφασίζεις - τότε 

μπορείς να έχεις δικαιώματα 

• Εάν δεν έχεις ικανότητα να αποφασίζεις  -

τότε δεν μπορείς να έχεις δικαιώματα 



Αλλαγή  

 

• Η Συμφωνία για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες 

 φέρνει αλλαγές  

 

 

 

• Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στο 

νόμο 



Κάτι πρέπει να αλλάξει; 

• Αφού όλοι είμαστε ίσοι, τι γίνεται με 

αυτούς που  δεν μπορούν να 

αποφασίζουν; 

• Αφού  όλοι έχουμε δικαιοπρακτική 

ικανότητα και κανείς δεν μπορεί να μας 

την πάρει,  

   τότε όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα!  

 



Τι πρέπει να αλλάξει; 

• Να στηρίζουμε τα άτομα για να παίρνουν 

αποφάσεις 

• Να μην αποφασίζουν άλλοι για τα άτομα 

με αναπηρίες 

• Να σεβόμαστε τα δικαιώματα, τα θέλω και 

τις προτιμήσεις των ατόμων με αναπηρίες 



Τι πρέπει να αλλάξει; 

• Τα  άτομα με αναπηρίες χρειάζεται να 

μάθουν για τα δικαιώματα τους 

• Χρειάζονται ενδυνάμωση  

• Χρειάζεται να αυτοσυνηγορούν  

• Χρειάζονται άτομα για να τα στηρίζουν  



Αν κάποιος δεν μπορεί να 

αποφασίσει;  
• Αν μετά από πολλές προσπάθειες 

κάποιος δεν μπορεί να πει τι θέλει και τι 

προτιμά…….. 

• Τότε θα πρέπει να καταλάβουμε ποια θα 

ήταν η δική του θέληση και προτιμήσεις  

• Όχι τι θα ήταν για το καλό του  (για το 

συμφέρον του) 



Υποχρεώσεις των χωρών  

• Τα συστήματα που αφήνουν άλλους να 

αποφασίσουν για τα άτομα πρέπει να 

αλλάξουν  

• Η στήριξη πρέπει να είναι διαθέσιμη για 

όλους  

• Πρέπει όμως να έχουμε και  συστήματα 

ελέγχου της στήριξης   



Συνοψίζοντας  

• Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο 

• Όλοι έχουμε δικαιοπρακτική ικανότητα 

• Όλοι έχουμε δικαίωμα να αποφασίζουμε  

• Εάν χρειάζεσαι βοήθεια για να 

αποφασίζεις, πρέπει να τη ζητήσεις !!!!  



 

 

Ευχαριστώ  

Η συνεργασία όλων θα φέρει αποτέλεσμα !  


