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Α.Σ. «στη Γραμμή των Οριζόντων» 
Ηπείρου 41, 
Αθήνα 104 39 
1ος όροφος  
Τ 210 8818946 
F 210 5245302 
www.grammiorizonton.gr 
info@grammiorizonton.gr  

Ένα άτομο με ψυχική αναπηρία έχει δικαίωμα να υποβάλλει αιτήματα ή 

να προβάλλει ενστάσεις για θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση του από ιδιώ-

τες ή το δημόσιο, τόσο κατά τη νοσηλεία του όσο και στη ζωή στην κοινότητα. 

Μπορεί δηλαδή να ζητήσει, δικαστική ή διοικητική προστασία, προσφεύγοντας:  

 στον Συνήγορο του Πολίτη, για ζητήματα που αφορούν δημόσιες υπηρε-

σίες. 

  στην Ειδική Επιτροπή Δικαιωμάτων Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του 

Υπουργείου Υγείας. 

 στην Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για θέ-

ματα διακρίσεων από ιδιώτες. 

 στα Δικαστήρια (Αστικά, Διοικητικά) ή τις Εισαγγελικές Αρχές. 

WORKSHOP 

ΜΑΘΕ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΟΤ 

27 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 

17:30-20:00 

ΗΠΕΙΡΟΤ 41 

Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου 

Αίθουσα Πολλαπλών Υρήσεων  



Πρόγραμμα Workshop 

17:30-17:45 Υποδοχή-Εγγραφές 

 

17:45-18:45 Δικαιώματα  Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας  

        Πανάγου Αιμιλία 

         Ειδική Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη 

   

18:45-19:45 Ανοικτή Συζήτηση  

Δικαιώματα Ληπτών 

Σύμφωνα με το νόμο ο λήπτης υπηρεσιών ψυχικής υγείας πρέπει να απολαμβά-

νει το σύνολο των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, ο δε περιορισμός αυτών 

θα πρέπει να υπόκειται σε σαφείς νομικές προϋποθέσεις. 

 

Οι αρχές αυτές ορίζουν τις βασικές ελευθερίες και δικαιώματα των ψυχικά πα-

σχόντων, την προστασία των ανηλίκων, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της ψυχι-

κής ασθένειας, την προστασία του ιατρικού απόρρητου, τις προϋποθέσεις περίθαλ-

ψης, όπως το δικαίωμα για κατάλληλη και αναγκαία φροντίδα της υγείας, για ανάλο-

γη θεραπεία και φαρμακευτική αγωγή, της απαιτούμενης κατά περίπτωση συναίνε-

σης του ασθενούς στην προτεινόμενη θεραπεία, την γνωστοποίηση των δικαιωμάτων 

των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους χώρους περίθαλψης, τους πόρους για 

τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τη δημιουργία σωμάτων ελέγχου, τις διαδικαστικές 

εγγυήσεις και ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία 

των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, την πρόσβαση του λήπτη σε πληροφορίες 

που αφορούν την υγεία του και την προστασία των δικαιωμάτων των ποινικών παρα-

βατών ψυχικά πασχόντων. 

 

Σημαντικό βήμα στο πεδίο των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων αποτελεί 

η κύρωση από την Ελλάδα της Διεθνούς Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανα-

φορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. 

Βιογραφικό Σημείωμα Αιμιλία Πανάγου:  

 

 Πτυχίο Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθηνών (1994), 

Πτυχίο Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου (1997),  

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μει-

ονότητες» Παντείου Πανεπιστημίου (2000)  

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Μονάδας Οικογενειακής Θε-

ραπείας του Ψ.Ν.Α. με θέμα: «Θεραπεία Οικογένειας Συστημι-

κής Προσέγγισης» (2006). 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στον τομέα 

της «Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας» της Εθνικής Σχολής Δημό-

σιας Υγείας (ΕΣΔΥ) (2012). 

 

Η Αιμιλία Πανάγου εργάζεται στοv Συνήγορο του Πολίτη ως ειδι-

κή επιστήμων. 


