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Δελτίο Τύπου Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 

Βιέννη/Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2018 

Ελευθερία επιλογών, ελευθερία αποφάσεων για τα άτομα με 

αναπηρία 

Η επιλογή του πού θα ζήσουμε και με ποιον ή τι θα φάμε και πότε είναι μέρος της 

πραγματικότητας της ανεξάρτητης διαβίωσης, την οποία οι περισσότεροι από μας 

θεωρούμε δεδομένη. Ωστόσο, για τα άτομα με αναπηρία μπορεί να υπάρχει 

τεράστια απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης, διαπιστώνει ο Οργανισμός 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τελευταία του έκθεση, η 

οποία διερευνά τους παράγοντες που διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν τη 

μετάβαση των ατόμων με αναπηρία στην ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα. 

“Ο καθένας γεννιέται ελεύθερος και πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέγει και να 

αποφασίζει πώς θα ζήσει τη ζωή του”, δηλώνει ο διευθυντής του FRA Michael O’Flaherty. 

“Η ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία προκειμένου να γίνουν πλήρη και ανεξάρτητα 

μέλη της κοινότητας τούς επιτρέπει να απολαμβάνουν το σύνολο των δικαιωμάτων τους 

και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.” 

Η έκθεση From institutions to community living for persons with disabilities: Perspectives 

from the ground (Από τα ιδρύματα στη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία εντός της 

κοινότητας: προοπτικές από το πεδίο ) βασίζεται στις εμπειρίες των άμεσα εμπλεκόμενων 

στη μετάβαση προς την ανεξάρτητη διαβίωση, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία και των οικογενειών τους. 

Υπογραμμίζει το ισχυρό νομικό πλαίσιο εντός της ΕΕ και στα κράτη μέλη της που 

υποστηρίζει αυτή τη μετάβαση, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρία και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και 

πιο πρόσφατες δεσμεύσεις όπως ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Ωστόσο, η ανυπαρξία διαθέσιμων και οικονομικά προσιτών υποστηρικτικών υπηρεσιών, ο 

στιγματισμός και οι διακρίσεις που δεν έχουν εξαλειφθεί, καθώς και τα μη προσβάσιμα 

περιβάλλοντα δεν επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν πλήρως στην 

πράξη τα νόμιμα  δικαιώματά τους. Στην έκθεση διατυπώνονται προτάσεις για την 

αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, όπως: 

 Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ύπαρξη σαφών στόχων και 

χρονοδιαγραμμάτων με επαρκή χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων και από ενωσιακά 

κονδύλια, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με 

αναπηρία στην κοινότητα. 

 Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να υλοποιήσουν δράσεις ευαισθητοποίησης 

όσον αφορά τα οφέλη της ανεξάρτητης διαβίωσης, ακόμη και με χρήση προσωπικών 

ιστοριών, με στόχο να υποστηρίξουν τη θετική αλλαγή στη στάση έναντι των ατόμων 

με αναπηρία. 

 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συντονίζουν το σύνολο των προσπαθειών για την 

υποστήριξη και την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητης διαβίωσης. Σε αυτές τις 

προσπάθειες περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, και η πλήρης συμμετοχή των ατόμων με 
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αναπηρία και των οργανώσεων πρώτης γραμμής στη λήψη αποφάσεων και τη 

διαμόρφωση πολιτικών. 

 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν πρακτική καθοδήγηση και κατάρτιση σχετικά 

με τις βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη της ανεξάρτητης διαβίωσης. 

 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και προσβάσιμες 

γενικές υπηρεσίες προκειμένου να καλύψουν το ευρύ φάσμα αναγκών των ατόμων με 

αναπηρία, ενδυναμώνοντάς τα και με δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης. 

Η έκθεση βασίζεται σε επιτόπιες έρευνες πεδίου στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, 

τη Σλοβακία και τη Φινλανδία, αλλά τα συμπεράσματα σχετικά με τις επιτυχημένες και τις 

αποτυχημένες πρακτικές, καθώς και τους λόγους επιτυχίας ή αποτυχίας, ισχύουν για όλα 

τα κράτη μέλη. 

Για προσωπικές ιστορίες, ενημερωτικά γραφήματα, εθνικές μελέτες περιπτώσεων 

και περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενημερωτικό πακέτο (press pack) 

ή επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: media@fra.europa.eu / Τηλ.: +43 1 580 

30 642 
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