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Τα Δικαιώματα Ατόμων με Αυτισμό 

 

Η Διακήρυξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό, 

υπογραμμίζει ότι τα άτομα με αυτισμό πρέπει να έχουν τα ίδια 

δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.   

 

Τα δικαιώματα αυτά, που θα πρέπει να αναγνωριστούν και να 

επιβληθούν με κατάλληλη νομοθεσία σε κάθε κράτος μέλος 

περιλαμβάνουν :  

 

1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό να ζουν μια ανεξάρτητη 

και πλήρη ζωή αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητές τους.  

 

2. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό για μια ευπρόσιτη, αντικειμενική 

και ακριβή κλινική διάγνωση και εκτίμηση. 
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3. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό για μια ευπρόσιτη και 

κατάλληλη για τις δυσκολίες και δυνατότητές τους εκπαίδευση. 

 

4. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό (και των 

εκπροσώπων τους) να συμμετέχουν στις αποφάσεις που 

καθορίζουν το μέλλον τους. Οι επιθυμίες τους πρέπει, κατά 

τον βαθμό του δυνατού, να αναγνωρίζονται και να γίνονται 

σεβαστές. 

 

5. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό για μια προσιτή και 

κατάλληλη κατοικία.  

 

6. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό για βοήθεια και τις 

απαραίτητες κρατικές υπηρεσίες στήριξης ώστε να έχουν μια πλήρη 

και παραγωγική ζωή με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία. 
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7. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό για ένα τέτοιο εισόδημα ή 

αμοιβή που μπορεί να τους παρέχει τροφή, ένδυση, στέγη και όλα 

τα απαραίτητα για επιβίωση.  

 

8. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό να συμμετέχουν, όσο 

είναι δυνατόν, στην ανάπτυξη και στη διοίκηση των υπηρεσιών 

που τους  παρέχονται με στόχο την ευημερία τους. 

9. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό για κατάλληλη ενημέρωση 

και αποδοχή φροντίδας για τη σωματική, ψυχική και πνευματική τους 

υγεία. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή κατάλληλης θεραπευτικής  

αντιμετώπισης και φαρμακευτικής αγωγής, προς όφελος του ατόμου 

με αυτισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης 

και ασφάλειάς τους. 

10. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό για επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάλληλη απασχόληση χωρίς διακρίσεις και 

προκαταλήψεις. Για εκπαίδευση και εργασία θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τόσο οι δυνατότητες όσο και το δικαίωμα 

επιλογής του ατόμου. 
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11. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό για προσιτά μεταφορικά 

μέσα και ελεύθερη μετακίνηση. 

 

12. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό να συμμετέχουν σε 

πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και να συμμετέχουν 

και στον αθλητισμό, και να ωφελούνται απ’ αυτές.  

 

13. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό να έχουν δυνατότητα 

ίσης πρόσβασης και δυνατότητα χρήσης των χώρων και των 

υπηρεσιών,  καθώς και συμμετοχή στις διάφορες δραστηριότητες 

της κοινότητας. 

 

14. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό να έχουν σεξουαλικές 

σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου και του γάμου, χωρίς 

εκμετάλλευση ή εξαναγκασμό.  
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15. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό (και των εκπροσώπων τους) 

να έχουν την ίδια με όλους νομική βοήθεια και πλήρη προστασία όλων 

των δικαιωμάτων τους. 

 

16. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό να απελευθερωθούν από 

το φόβο ή την απειλή αυθαίρετου εγκλεισμού σε ψυχιατρικό 

νοσοκομείο ή άλλο ίδρυμα που τα περιορίζει.  

 

17. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό να απελευθερωθούν 

από το φόβο κακοποίησης, ή εγκατάλειψης.  

 

 

18. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό να απελευθερωθούν 

από το φόβο της φαρμακολογικής κατάχρησης, ή της κακής 

χρήσης   φαρμακολογικών ουσιών. 
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19. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ατόμων με αυτισμό (και των εκπροσώπων 

τους) να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που 

περιέχονται στους ιατρικούς, ψυχολογικούς, ψυχιατρικούς και 

εκπαιδευτικούς φακέλους τους. 

 

Η αναγκαιότητα για μια Παγκόσμια Σύμβαση ήταν μεγάλη δεδομένου ότι υπήρχαν 

σοβαρές ελλείψεις και μεγάλες διαφοροποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο των κρατών, 

όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως στόχος της Σύμβασης τίθεται η διασφάλιση 

ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να απολαύουν τα δικαιώματά τους σε ισότιμη 

βάση με τους άλλους πολίτες. Η Σύμβαση καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για την 

προστασία και την κατοχύρωση ενός πλήρους φάσματος αστικών, πολιτικών, 

κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία.  
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