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Διασφάλιση των δικαιωμάτων ψήφου για τα 
άτομα με αναπηρίες

Όλοι οι ενήλικες Ευρωπαίοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, έχουν 
το δικαίωμα να ψηφίζουν στις εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές. Το δικαίωμα αυτό 
βασίζεται σε πολλά δεσμευτικά νομικά έγγραφα, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δυστυχώς, σε διάφορες χώρες της ΕΕ, πολλά άτομα με ειδικές ανάγκες δεν μπορούν 
να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα ψήφου τους.  Σε έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) με εισηγητή τον κ. Krzysztof Pater, 
εκτιμάται ότι περίπου 800.000 πολίτες της ΕΕ από 16 κράτη μέλη της ΕΕ 
στερούνται, λόγω της εθνικής νομοθεσίας, το δικαίωμα συμμετοχής τους 
στις ευρωεκλογές εξαιτίας των αναπηριών τους ή λόγω προβλημάτων 
ψυχικής υγείας. 

Τόσο αυτοί όσο και εκατομμύρια άλλοι πολίτες δεν είναι σε θέση να ψηφίζουν  
για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, για πολλά άτομα με αναπηρίες ορίζεται 
εκλογικό κέντρο με βάση τον τόπο κατοικίας τους, το οποίο δεν εξυπηρετεί τις 
ανάγκες τους. Εάν τους δινόταν δικαίωμα επιλογής, πολλοί θα άλλαζαν εκλογικό 
κέντρο. Ωστόσο, σε 12 χώρες της ΕΕ, η εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπει στους 
ψηφοφόρους να αλλάξουν το εκλογικό τους κέντρο χωρίς να αλλάξουν τόπο 
διαμονής. 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
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Έλλειψη επιλογής

Επιπλέον, μολονότι πολλά άτομα με ει
δικές ανάγκες έχουν περιορισμένη ανε
ξάρτητη κινητικότητα, οκτώ χώρες της 
ΕΕ δεν παρέχουν εναλλακτικές λύσεις 
στην ψηφοφορία σε εκλογικό κέντρο, 
όπως ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου, 
ψηφοφορία με ηλεκτρονικό σύστημα  
ή ψηφοφορία μέσω φορητών καλπών. 

Σε κράτη μέλη, οι τυφλοί ψηφοφόροι 
δεν έχουν τρόπο να ψηφίζουν ανεξάρ
τητα· μπορούν μόνο να αναθέτουν σε 
κάποιον που τους συνοδεύει να ψηφίζει 
εκ μέρους τους.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ επιτρέπουν ψη
φοφορία μέσω πληρεξουσίου, βάσει της 
οποίας ένα άτομο με αναπηρί ες επιτρέ
πει σε κάποιον άλλο να ψηφίζει εκ μέ
ρους του. Ωστόσο, εξ ορισμού, η ψήφος 
μέσω πληρεξουσίου δεν επιτρέπει στα 
άτομα με αναπηρί ες να ασκούν μόνα 
τους τα δικαιώματα ψήφου τους. Ως εκ 
τούτου, δεν αποτελεί επαρκή εναλλακτι
κή λύση.

Η απουσία ευπρόσιτων πληροφοριών 
αποθαρρύνει επίσης την ψηφοφορία. 
Για παράδειγμα, τα άτομα με αναπηρί
ες μπορεί να αποθαρρύνονται από την 
 
 

προσπάθεια να ψηφίσουν εάν δεν γνω
ρίζουν τους συγκεκριμένους κανόνες 
που ενδεχομένως πρέπει να ακολουθή
σουν σε ένα εκλογικό κέντρο ή τα τυχόν 
φυσικά εμπόδια που ενδέχεται να συνα
ντήσουν. 

Η έκθεση της ΕΟΚΕ καταλήγει στο συ
μπέρασμα ότι εάν εφαρμοστούν οι 
βέλτιστες πρακτικές από όλες τις χώρες, 
κάθε πολίτης της ΕΕ με αναπηρί ες θα 
έχει την πλήρη δυνατότητα να ψηφίζει 
με τον πλέον πρόσφορο τρόπο που θα 
επιλέγει για να ασκήσει το δημοκρατικό 
του δικαίωμα.

Η ΕΟΚΕ προτείνει να τροποποιηθεί η 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ που διέπει 
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου ώστε να περιλαμβάνει εγγυήσεις 
σχετικές με τις επιλογές ψηφοφορίας για 
τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στον 
ιστότοπο της ΕΟΚΕ. Η έκθεση παρουσι
άζει πλήρη εικόνα της κατάστασης που 
επικρατεί, περιγράφοντας τον τρόπο με 
τον οποίο στην Ευρώπη το δικαίωμα του 
εκλέγειν προστατεύεται μόνο εν μέρει 
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πα
ρόν φυλλάδιο συνοψίζει τα πορίσματα 
της έκθεσης.
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ΑΥΣΤΡΊΑ
Στην Αυστρία, κάθε δήμος και κάθε προάστιο της Βιέννης πρέπει να έχει 
τουλάχιστον ένα εκλογικό κέντρο που να είναι προσβάσιμο σε άτομα με 
ειδικές ανάγκες.

ΒΈΛΓΊΟ
Οι Βέλγοι ψηφοφόροι με αναπηρίες μπορούν να χρησιμοποιούν έναν 
ειδικά προσαρμοσμένο θάλαμο ψηφοφορίας, τοποθετημένο σε σημείο 
όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση. Ο θάλαμος μπορεί να τοποθετηθεί 
ακόμη και εκτός του εκλογικού κέντρου.

ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ
Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Βουλγαρίας έχει αναρτήσει βίντεο στον  
ιστότοπό της, στο οποίο περιγράφει τις διαδικασίες ψηφοφορίας για τα 
άτομα με αναπηρίες. Περιλαμβάνει μετάφραση στη νοηματική γλώσσα.  

ΓΑΛΛΊΑ  
Η Γαλλία είναι μία από τις πολλές χώρες που επιτρέπουν σε μη εκλογείς, 
όπως παιδιά, να βοηθούν ενηλίκους με αναπηρίες να ψηφίσουν.

ΓΈΡΜΑΝΊΑ  
Οι τυφλοί στη Γερμανία μπορούν να παραγγείλουν πρότυπα 
ψηφοδελτίων μαζί με CD που περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση του 
προτύπου και επίσημες πληροφορίες για τις εκλογές σε γραφή Braille.

ΔΑΝΊΑ
Στη Δανία, το ευρύ φάσμα πρώιμης ψηφοφορίας επιτρέπει σε όλα τα 
άτομα να ψηφίζουν από δύο ημέρες έως τρεις εβδομάδες νωρίτερα σε 
καθορισμένα εκλογικά κέντρα. Η δυνατότητα πρώιμης ψηφοφορίας 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τα άτομα με αναπηρίες, τα οποία συχνά 
χρειάζονται εκ των προτέρων ρυθμίσεις ψηφοφορίας.

ΈΛΛΑΔΑ 
Στην Ελλάδα, η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες. 
Ωστόσο, δεδομένου ότι η υποχρεωτική ψηφοφορία συχνά προκαλεί 
άγχος άτομα με αναπηρίες, οι ελληνικές αρχές είναι πολύ ελαστικές 
κατά την εφαρμογή του κανόνα.

ΈΣΘΟΝΊΑΣ  
Όλοι οι πολίτες της Εσθονίας μπορούν να ψηφίζουν ηλεκτρονικά.

ΊΡΛΑΝΔΊΑ  
Οι ψηφοφόροι που ζουν σε ιδρύματα μακροχρόνιας περίθαλψης 
στην Ιρλανδία μπορούν να ζητήσουν να συμπεριληφθούν σε ειδικό 
κατάλογο ψηφοφόρων. Εάν η αίτηση είναι επιτυχής, ειδικοί υπάλληλοι 
επισκέπτονται τους αιτούντες ατομικά για να καταχωρίσουν την ψήφο 
τους.

Όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν σημειώσει πρόοδο ως προς την επέκταση των επιλογών 
ψηφοφορίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
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ΊΣΠΑΝΊΑ
Στην Ισπανία, ένα άτομο με αναπηρίες που δεν μπορεί να φτάσει 
στο ταχυδρομείο για να ζητήσει επιστολική ψηφοφορία μπορεί να 
καλέσει συμβολαιογράφο. Ο συμβολαιογράφος θα παράσχει δωρεάν 
πληρεξούσιο στο πρόσωπο που ορίζει ο ψηφοφόρος ώστε να 
συμπληρώσει τα απαιτούμενα έγγραφα για την επιστολική ψηφοφορία.

ΊΤΑΛΊΑ 
Στην Ιταλία, οι τοπικές αρχές παρέχουν μεταφορά σε εκλογικά κέντρα 
κατάλληλα για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΈΣ 
Οι ψηφοφόροι στις Κάτω Χώρες μπορούν να χρησιμοποιούν 
μεγεθυντικό φακό που παρέχεται σε κάθε εκλογικό κέντρο

ΚΡΟΑΤΊΑ  
Οι ψηφοφόροι στην Κροατία μπορούν να λάβουν πιστοποιητικό που 
τους επιτρέπει να ψηφίζουν σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο. Αυτό 
δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρί ες να εντοπίζουν τα εκλογικά 
κέντρα όπου υπάρχει βοήθεια.

ΚΥΠΡΟΣ  
Η Κύπρος έχει αποφασίσει ότι το μέγιστο μέγεθος του ψηφοδελτίου 
πρέπει να είναι 16x70 εκ. ώστε να καθίσταται ευκολότερη η συμπλήρωσή 
του.

ΛΈΤΟΝΊΑ
Οι ψηφοφόροι στη Λετονία, όπως και σε άλλες δέκα χώρες της ΕΕ, δεν 
μπορούν να στερούνται το δικαίωμά τους να ψηφίζουν, υπό οιεσδήποτε 
συνθήκες.

ΛΊΘΟΥΑΝΊΑ
Στη Λιθουανία, η κεντρική εφορευτική επιτροπή παρέχει διαδικτυακό 
χάρτη με τα εκλογικά κέντρα που είναι καταλληλότερα για τα άτομα με 
περιορισμένη κινητικότητα.

ΛΟΥΞΈΜΒΟΥΡΓΟ 
Στο Λουξεμβούργο, ένας ψηφοφόρος μπορεί να ορίσει βοηθό του 
ακόμη και μέλος της εφορευτικής επιτροπής.

ΜΑΛΤΑ
Στη Μάλτα, όλα τα εκλογικά κέντρα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά 
συσκευές αναπαραγωγής ήχου και πίνακα σε γραφή Braille όπου 
αναγράφονται οι υποψήφιοι και τα κόμματα που περιέχει το ψηφοδέλτιο.

ΟΥΓΓΑΡΊΑ 
Ένα άτομο με αναπηρίες στην Ουγγαρία μπορεί να δηλώσει ότι πρέπει 
να μεταβεί σε ευπρόσιτο εκλογικό κέντρο μέχρι και δύο ημέρες πριν 
από τις εκλογές.

ΠΟΛΩΝΊΑ 
Στην Πολωνία, οργανώνονται «κλειστά εκλογικά κέντρα» σε νοσοκομεία 
και ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας που έχουν τουλάχιστον 
15 άτομα που διαμένουν εκεί.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ  
Η ψήφος στην Πορτογαλία υπολογίζεται ότι υποδηλώνει σαφώς 
τη βούληση του ψηφοφόρου, ακόμη και αν το σημάδι που θέτει ο 
ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο βγαίνει έξω από το κουτάκι.

ΡΟΥΜΑΝΊΑ  
Η Ρουμανία επιτρέπει στους ψηφοφόρους να σημειώσουν την 
προτίμησή τους σε κάποιο υποψήφιο χρησιμοποιώντας σφραγίδα που 
παραλαμβάνουν από την εφορευτική επιτροπή.
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ΣΛΟΒΑΚΊΑ 
Στη Σλοβακία, όσοι παρέχουν μόνιμη φροντίδα σε ψηφοφόρους με 
αναπηρίες μπορούν να ψηφίζουν ταυτόχρονα στην ίδια κινητή κάλπη.

ΣΛΟΒΈΝΊΑ 
Πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση, τα αρμόδια υπουργεία στη 
Σλοβενία αποστέλλουν ειδοποιήσεις στα νοσοκομεία και τα ιδρύματα 
μακροχρόνιας περίθαλψης, όπου αναφέρεται ο αριθμός των τροφίμων 
ή των ασθενών που μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους.

ΣΟΥΗΔΊΑ  
Ο ψηφοφόρος που έλαβε ψηφοδέλτιο για επιστολική ψηφοφορία στη 
Σουηδία μπορεί να αλλάξει γνώμη και να παραδώσει το ψηφοδέλτιο 
αυτοπροσώπως στο εκλογικό του κέντρο την ημέρα των εκλογών.

ΤΣΈΧΊΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
Στην Τσεχική Δημοκρατία, προετοιμάζεται ένα φυλλάδιο γενικών 
πληροφοριών σε διάφορες μορφές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των 
ατόμων με διαφορετικούς τύπους αναπηρίας.

ΦΊΝΛΑΝΔΊΑ  
Το υπουργείο Δικαιοσύνης στη Φινλανδία πληρώνει για τη δημοσίευση 
σε γραφή Braille ενημερωτικού φυλλαδίου για τις εκλογές.

Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ, πρέπει να γίνουν ακόμη 
πολλά έτσι ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες, να έχουν τις αναγκαίες επιλογές ψηφορίας.

Για την προστασία των συμφερόντων 
των πολιτών με νοητική υστέρηση ή 
προβλήματα ψυχικής υγείας, οι χώρες της 
ΕΕ επιτρέπουν διαφόρους τύπους νόμιμης 
κηδεμονίας με βάση τις δυνατότητες των 
κηδεμονευομένων τους. 

Για παράδειγμα, οι πλήρεις κηδεμόνες 
λαμβάνουν όλες σχεδόν τις αποφάσεις 
για τον κηδεμονευόμενό τους, ενώ μερι
κοί κηδεμόνες λαμβάνουν κάποιες απο
φάσεις, ανάλογα με το άτομο. 

Σε 9 χώρες της ΕΕ, το νομικό σύστημα 
ανακαλεί αυτόματα τα δικαιώματα 
ψήφου ορισμένων προσώπων υπό πλήρη 
κηδεμονία, ενώ σε επτά είναι δυνατή 
η στέρηση του δικαιώματος ψήφου 
προσώπου βάσει αξιολόγησής του σε 
δικαστήριο. Σε 11 χώρες της ΕΕ, ένα άτομο 
δεν μπορεί να στερηθεί το δικαίωμα 
ψήφου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.  Ο 
αριθμός των ατόμων με αναπηρίες που 
δεν μπορούν να ψηφίσουν ποικίλλει 
ευρέως ανά χώρα. 

Στην Πορτογαλία, περίπου 100 άτομα με 
αναπηρί ες δεν μπορούν να ασκήσουν το 
εκλογικό τους δικαίωμα, ενώ σε άλλες 
χώρες ο αριθμός θα φτάνει ακόμη και τα 
300.000 άτομα περίπου.

Τα τελευταία χρόνια, οι χώρες της ΕΕ αναι
ρούν σταδιακά την αυτόματη ανάκληση 
των δικαιωμάτων ψήφου. Αντιθέτως, τα 
εθνικά νομικά συστήματα περιορίζουν 
συχνότερα τα δικαιώματα αυτά σε μικρό 
αριθμό περιπτώσεων, οι οποίες αποφα
σίζονται κατά περίπτωση από δικαστή
ριο. Ορισμένες χώρες έχουν καταργήσει 
όλους τους περιορισμούς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα 
όργανα της ΕΕ πρέπει να συμβάλουν 
στην επιτάχυνση αυτής της αλλαγής στα 
νομικά συστήματα των κρατών μελών, με 
στόχο την κατάργηση όλων των νομικών 
περιορισμών όσον αφορά τα δικαιώματα 
ψήφου των ατόμων με αναπηρίες, όπως 
προτείνει η έκθεση.

ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ 
ΦΡΑΓΜΟΙ ΣΤΉΝ 
ΨΉΦΟΦΟΡΙΑ
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Οι δημόσιες αρχές έχουν την ευθύνη 
να παρέχουν στα άτομα με αναπηρίες 
πληροφορίες σχετικές με τις εκλογές σε 
μορφή προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
τους. Συχνά, ωστόσο, το εθνικό δίκαιο 
δεν απαιτεί ρητά να παρέχονται οι εν 
λόγω πληροφορίες. 

Οι πληροφορίες για τις εκλογές περι
λαμβάνουν την ημερομηνία των εκλο
γών, τους βασικούς κανόνες, τις μορφές 
ψηφοφορίας και λεπτομέρειες σχετικά 
με τις ειδικές διαδικασίες που αφορούν 
τα άτομα με αναπηρί ες. Οι αρχές πρέ
πει επίσης να μεριμνούν έτσι ώστε στις 
πληροφορίες να συνεκτιμώνται οι μορ
φές αναπηρίας, όπως οι ανάγκες των 
τυφλών, των ατόμων με προβλήματα 
όρασης και των κωφών. 

Οι αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται 
με οργανώσεις που εκπροσωπούν 
 

τα άτομα με αναπηρίες, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες 
αυτές κοινοποιούνται όσο το δυνατόν 
αποτελεσματικότερα, όπως σημειώνει 
η έκθεση. Για παράδειγμα, θα πρέπει να 
είναι εύκολος ο εντοπισμός εκλογικών 
κέντρων που είναι εξοπλισμένα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
ατόμων με αναπηρί ες.

Επιπλέον, τα δημόσια μέσα ενημέρωσης 
και το Διαδίκτυο δεν θα πρέπει να είναι 
τα μόνα μέσα τα οποία παρέχουν στα 
άτομα με αναπηρί ες πληροφορίες για 
την ψηφοφορία. Αντιθέτως, οι αρχές 
πρέπει να διαβιβάζουν πληροφορίες 
με τρόπους προσαρμοσμένους σε 
διάφορους τύπους αναπηρίας, όπως 
συνιστά η έκθεση. Συχνά, οι εικόνες 
αποτελούν αποτελεσματικό τρόπο 
προσέγγισης ατόμων με νοητική 
υστέρηση, μολονότι οι χώρες της ΕΕ 
σπάνια χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή.

Η πιο βασική μορφή εκλογικής συμμε
τοχής είναι η ψηφοφορία σε εκλογικό 
κέντρο. Ωστόσο, η συντριπτική πλειο
νότητα των εκλογικών κέντρων στην 
ΕΕ δεν είναι πλήρως προσαρμοσμένη 
στις ανάγκες των ατόμων με διαφορε
τικά είδη αναπηρίας. 

Αν και 11 χώρες της ΕΕ επιβάλλουν την 
προσαρμογή όλων των εκλογικών κέ
ντρων για τα άτομα με αναπηρίες, μια 
πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει ότι 
η «προσβασιμότητα» ορίζεται συχνά 
ως έλλειψη φυσικών εμποδίων για τα 
αναπηρικά αμαξίδια. Αυτή η στενή θε
ώρηση παραβλέπει μια σειρά από ζη
τήματα, όπως οι ανάγκες των τυφλών.

Δεδομένου ότι τα εκλογικά κέντρα δεν 
μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα 
στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρί
ες, η καλύτερη επιλογή είναι να δίδε
ται στους ψηφοφόρους με αναπηρίες 
η δυνατότητα να αλλάζουν εκλογικά 

κέντρα, εάν το κέντρο όπου ψηφίζουν 
ορίζεται με βάση την κατοικία τους. Η 
διοικητική διαδικασία που θα επιτρέ
πει την αλλαγή αυτή θα πρέπει να είναι 
απλή και γρήγορη, όπως αναφέρει η 
έκθεση.

Όλοι οι ψηφοφόροι με αναπηρίες θα 
πρέπει επίσης να μπορούν να επιλέ
ξουν το άτομο που θα τους βοηθήσει 
στο εκλογικό κέντρο. Πολλές χώρες 
θέτουν προϋποθέσεις για την επιλογή 
αυτών των βοηθών που δεν φαίνονται 
δικαιολογημένες.

Άλλα αποτελεσματικά μέτρα περι
λαμβάνουν την ανάρτηση επίσημων 
ανακοινώσεων και αντιγράφων των 
ψηφοδελτίων σε κατάλληλα μεγέθη και 
σε ύψος όπου μπορούν εύκολα να δια
βαστούν, τη διάθεση πληροφοριών σε 
γραφή Braille και τη δυνατότητα χρή
σης διερμηνέα της νοηματικής γλώσ
σας μέσω του Διαδικτύου .

Τεχνικά εμπόδια στα δικαιώματα ψήφου Στο εκλογικό κέντρο

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
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Η διαδικασία ψηφοφορίας συχνά καθο
ρίζει εάν τα άτομα με αναπηρί ες μπο
ρούν να ψηφίσουν ανεξάρτητα ή όχι. 
Συχνά, ο σχεδιασμός του ψηφοδελτίου 
και η μορφή ψηφοφορίας συνιστούν 
δυσκολίες που δεν μπορούν να ξεπε
ράσουν τα άτομα με αναπηρίες. Αντί
θετα, ο ψηφοφόρος πρέπει να αποκα
λύψει την ψήφο του σε άλλο πρόσωπο 
το οποίο ψηφίζει στη θέση του, γεγο
νός το οποίο δεν συνάδει με την αρχή 
της μυστικότητας.

Επιπλέον, η εγγραφή του ονόματος ή 
του αριθμού καταχώρισης του υποψη
φίου, ή η επισήμανση με κύκλο γύρω 
από την επιλογή, αποτελεί σημαντικό 
εμπόδιο για τους ψηφοφόρους με πε
ριορισμένη χρήση των χεριών τους.

Η πλέον πρόσφορη λύση είναι να επι
τρέπεται στους ψηφοφόρους επιλογή  
 
 

με το σημείο «X» ή άλλο ανάλογο σε 
ένα αρκετά μεγάλο κουτάκι. Για τους 
τυφλούς ή τα άτομα με προβλήματα 
όρασης, ή για όσους δυσκολεύονται 
να γράψουν καθαρά με στυλό, συχνά 
λειτουργούν καλύτερα τα ειδικά κα
λύμματα για τα ψηφοδέλτια, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες είναι 
σε γραφή Braille ή σε ευανάγνωστο 
κείμενο. 

Εάν ένας ψηφοφόρος με ειδικές ανά
γκες πρέπει να επιλέξει μια κάρτα με 
το όνομα ενός πολιτικού κόμματος από 
έναν αριθμό καρτών, η γραμματοσειρά 
πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη και όλες 
οι κάρτες να έχουν εκτυπωθεί και σε 
γραφή Braille.

Για τους ψηφοφόρους με νοητική υστέ
ρηση, η καλύτερη προσέγγιση είναι η 
παροχή των πληροφοριών με απλές 
προτάσεις ή εικονογραφημένες οδηγίες. 

Δέκα χώρες της ΕΕ προσφέρουν, του
λάχιστον σε ορισμένες ομάδες ψηφο
φόρων, τη δυνατότητα να ψηφίζουν 
νωρίτερα σε ειδικό εκλογικό κέντρο. 
Τα κέντρα αυτά βρίσκονται σε χώρους 
προσαρμοσμένους στις ανάγκες των 
ατόμων με περιορισμένη αυτόνομη κι
νητικότητα. 

Στις περισσότερες χώρες, η πρώιμη ψη
φοφορία δεν απαιτεί από τους ψηφοφό
ρους να προβούν σε άλλες διοικητικές 
ενέργειες·οι ψηφοφόροι απλώς μεταβαί
νουν στο εκλογικό κέντρο κατά τις ώρες 
λειτουργίας. Σε ορισμένες χώρες, ωστό
σο, απαιτείται από τους ψηφοφόρους 
αυτούς να εγγραφούν εκ των προτέρων.

Η πρώιμη ψηφοφορία αποτελεί αποτελε
σματικό τρόπο να βοηθηθούν τα άτομα 
με αναπηρίες να συμμετέχουν   στις εκλο
γές. Δίνει στις τοπικές αρχές περισσότερο 
χρόνο να οργανώσουν τη μεταφορά 
ώστε τα άτομα με αναπηρί ες να έχουν 
πρόσβαση στο εκλογικό κέντρο τους.

Στα ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας, 
η πρώιμη ψηφοφορία διευκολύνει τη δι
αδικασία ψηφοφορίας με τη διεξαγωγή 
σε εργάσιμη ημέρα, όταν περισσότερα 
μέλη του προσωπικού είναι συνήθως σε 
ετοιμότητα απ’ ό,τι την Κυριακή, παρα
δοσιακή ημέρα των εκλογών στις περισ
σότερες χώρες.

Ψηφοδέλτιο

Πρώιμη ψηφοφορία

Ορισμένες χώρες της ΕΕ επιτρέπουν 
στους ψηφοφόρους εντός της χώρας 
να λάβουν το ψηφοδέλτιο εκ των προ
τέρων, να το συμπληρώσουν προσωπι
κά και, στη συνέχεια, να το ταχυδρομή
σουν στην εφορευτική επιτροπή.

Η ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου 
διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία 
ψήφου για πολλά άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Όμως η ευκολία χρήσης 
εξαρτάται, μεταξύ άλλων παραγόντων, 
από την απλότητα της διαδικασίας 
εγγραφής και από την απουσία τελών. 

Οι ψηφοφόροι με αναπηρίες που 
εγγράφονται για ψηφοφορία μέσω 
ταχυδρομείου θα πρέπει να λαμβάνουν 
όχι μόνο το ψηφοδέλτιο, αλλά και 
οδηγίες υπό μορφή προσαρμοσμένη 
στον συγκεκριμένο τύπο αναπηρίας 
τους. Για παράδειγμα, οι τυφλοί και 
τα άτομα με προβλήματα όρασης θα 
πρέπει να λαμβάνουν ειδικά καλύμματα 
σε γραφή Braille ή CD με οδηγίες. 

Έπιστολική 
ψηφοφορία

Ψηφοφορία
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Ευρύτερα γνωστή ως εκχώρηση δικαιω
μάτων ψήφου, η ψήφος διά πληρεξουσί
ου ισχύει όταν ένας ψηφοφόρος εξου
σιοδοτεί ένα άλλο άτομο να ψηφίσει εκ 
μέρους του σε εκλογικό κέντρο. Η επιλο
γή αυτή είναι δυνατή μόνο σε τέσσερις 
χώρες της ΕΕ.

Η ψήφος διά   πληρεξουσίου μπορεί να 
αποτελεί συμπληρωματική μόνο λύση 
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που 
έχουν δυσκολίες να ψηφίσουν μόνα 
τους και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
ως πρόσχημα ώστε να μην δίνεται σε 
όλους τους ψηφοφόρους η δυνατότητα 
να συμμετέχουν άμεσα και πραγματικά 
στις εκλογές.

Οι αρχές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στον τρόπο με τον οποίο 
μεταβιβάζονται τα δικαιώματα ψήφου 
για την πρόληψη παρατυπιών στην 
εκλογική διαδικασία. Μία λύση είναι να 
περιοριστεί ο αριθμός των ατόμων για 
τα οποία ένα άτομο μπορεί να ενεργεί ως 
πληρεξούσιος, όπως αναφέρει η έκθεση. 

Ψήφος διά πληρεξουσίου

Η φορητή κάλπη είναι ένας αποτελε
σματικός τρόπος για να μπορούν τα 
άτομα με αναπηρίες να ψηφίζουν. Δε
καεπτά κράτη μέλη της ΕΕ επιτρέπουν 
να παραδίδεται στην κατοικία του ψη
φοφόρου προς χρήση του είτε κάλπη 
είτε ειδικός φάκελος ψηφοφορίας. 

Οι ψηφοφόροι μπορούν να χρησιμο
ποιήσουν αυτόν τον τύπο ψηφοφορί
ας όταν η αναπηρία ή η ιατρική τους 
κατάσταση δεν τους επιτρέπει να με
ταβούν σε εκλογικό κέντρο. Η ψηφο
φορία αυτή είναι επίσης χρήσιμη για 
όσους βρίσκονται σε νοσοκομεία ή 
ιδρύματα μακροχρόνιας περίθαλψης.

Για κάποιον που είναι άρρωστος ή έχει 
σοβαρή αναπηρία, η πολύωρη αναμο
νή μέχρις ότου φτάσει η κάλπη μπορεί 
να είναι επαχθής, συνεπώς το χρονικό 
πλαίσιο της παράδοσης θα πρέπει να 
είναι σύντομο.

Επιπλέον, έως ότου βελτιωθεί η προ
σβασιμότητα των εκλογικών κέντρων, 
οι εκλογικές αρχές θα πρέπει να εξε
τάσουν τη δυνατότητα τοποθέτησης 
μιας μικρής κάλπης έξω ή μπροστά 
από το εκλογικό κέντρο για τους ψη
φοφόρους με περιορισμένη ανεξάρ
τητη κινητικότητα.

Ψηφοφορία  
μέσω φορητών καλπών
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Σε 3 χώρες της ΕΕ η ψηφοφορία είναι 
υποχρεωτική.  Εάν τα άτομα με αναπηρί
ες δεν είναι σε θέση να ψηφίσουν στις 
χώρες αυτές λόγω μη ικανοποιητικών 
ρυθμίσεων, ενδέχεται να υφίστανται 
σημαντική πίεση φοβούμενα τυχόν 
κρατικές κυρώσεις λόγω του ότι δεν 
ψήφισαν.

Οι χώρες αυτές θα πρέπει να βρουν λύ
σεις έτσι ώστε όλα τα άτομα με αναπηρί
ες να συμμετέχουν στις εκλογές. 

Υποχρεωτική ψηφοφορία

Όλοι οι πολίτες της Εσθονίας μπορούν 
να ψηφίζουν ηλεκτρονικά, λύση η οποία 
είναι η πλέον πρόσφορη για πολλούς 
Εσθονούς με αναπηρίες. Ωστόσο, το 
σύστημα αυτό αποτελεί μέρος ενός 
συνολικού πλαισίου ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών της 
χώρας και των εθνικών αρχών. 

Αλλού, η δημιουργία ενός τέτοιου συ
στήματος μόνο για τις εκλογές δεν έχει 
νόημα. Πέρα από τις ανησυχίες ως προς 
με την ασφάλεια, οι αρχές άλλων χωρών 
της ΕΕ θα πρέπει να πραγματοποιήσουν 
σημαντικές επενδύσεις για την ευαισθη
τοποίηση όσον αφορά αυτήν τη μέθοδο 
ψηφοφορίας και να διαβιβάσουν κατάλ
ληλες και προσαρμοσμένες πληροφορί
ες σε άτομα με διαφορετικές αναπηρίες.

Ψηφοφορία με 
ηλεκτρονικό σύστημα
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Η δημογραφική αλλαγή στις γηρά
σκουσες κοινωνίες οδηγεί σε σταθερή 
αύξηση του αριθμού των ανθρώπων 
που ζουν σε ιδρύματα περίθαλψης όλο 
το εικοσιτετράωρο ή υποβάλλονται σε 
μακροχρόνια θεραπεία σε νοσοκομεία. 
Όμως, στο ένα τρίτο σχεδόν των χωρών 
της ΕΕ, οι άνθρωποι στα ιδρύματα αυτά 
δεν έχουν την ευκαιρία να συμμετά
σχουν στις εκλογές.

Σε άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ είναι θεω
ρητικά δυνατή η ψηφοφορία εντός των 
ιδρυμάτων αυτών, στην πράξη απαιτεί
ται μεγάλη υποστήριξη από την οικο
γένεια του ψηφοφόρου. Μόνον επτά 
χώρες της ΕΕ παρέχουν ειδικά εκλογικά 
κέντρα για τους ψηφοφόρους αυτούς.

Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να μερι
μνούν έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να 

μπορούν να ψηφίζουν. Εάν ένα ίδρυ
μα φιλοξενεί τουλάχιστον 50 έως 100 
άτομα, η δημιουργία κλειστού εκλο
γικού κέντρου είναι η καλύτερη λύση. 
Για λιγότερους ανθρώπους, μια κινητή 
εφορευτική επιτροπή μπορεί να προμη
θεύει κινητή κάλπη. Σε κάθε περίπτωση, 
οι κλινήρεις πρέπει πάντοτε να έχουν 
πρόσβαση σε κινητή κάλπη για να ψηφί
ζουν, όπως αναφέρει η έκθεση.

Οι ασθενείς αναπτύσσουν συχνά υψηλό 
επίπεδο εξάρτησης από το προσωπικό, 
με κίνδυνο οι αποφάσεις των ψηφοφό
ρων να μην είναι εντελώς ανεξάρτητες. 
Οι εφορευτικές επιτροπές πρέπει να επι
κεντρώνονται στο να δίνεται στους ψη
φοφόρους η δυνατότητα να ψηφίζουν 
μόνοι τους.

Ψηφοφορία σε ιδρύματα μακροχρόνιας 
περίθαλψης και νοσοκομεία

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε 
χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα 
καταγωγής τους έχουν δικαίωμα ψήφου 
στις ευρωεκλογές. Ωστόσο, πρέπει να 
εγγραφούν προτού ψηφίσουν.

Πολλά άτομα με αναπηρίες ενδέχεται 
να θεωρούν αδύνατο ή εξαιρετικά 
δύσκολο να εγγραφούν αυτοπροσώπως 
σε υπηρεσία. Πρέπει να εφαρμόζονται 
και να επεκτείνονται συνεχώς άλλοι 
τρόποι εγγραφής, προσαρμοσμένοι 
στις ανάγκες ατόμων με διαφορετικές 
μορφές αναπηρίας.

Η εγγραφή των ψηφοφόρων πρέπει να 
πραγματοποιείται άπαξ μόνο, χωρίς να 
χρειάζεται να επαναλαμβάνεται στις 
επόμενες εκλογές. Θα πρέπει επίσης 
να εναρμονιστούν σε ολόκληρη την 
ΕΕ οι προθεσμίες για την εγγραφή 
σε ψηφοφορία: επί του παρόντος, 
διαφέρουν από 90 έως 5 ημέρες πριν 
από τις εκλογές.

Ψηφοφορία  
σε άλλη χώρα της ΈΈ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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Στόχος της έκθεσης της ΕΟΚΕ που συνοψίζεται στο παρόν δεν είναι να επικριθεί 
καμία χώρα της ΕΕ. Αντίθετα, επιδιώκεται να ενθαρρυνθούν οι εθνικές αρχές να 
συζητήσουν και να αναζητήσουν τρόπους πλήρους εξασφάλισης των πολιτικών 
δικαιωμάτων ορισμένων από τους πλέον ευάλωτους πολίτες τους, όπως αναφέρει 
ο εισηγητής της ΕΟΚΕ κ. Krzysztof Pater.

Η έκθεση, επίσης, δεν προσφέρει ένα πλήρες σύνολο λύσεων προς υιοθέτηση από 
τις χώρες της ΕΕ. Αντίθετα, σκιαγραφεί πλήρως το φάσμα του προβλήματος και 
παρουσιάζει πολλές πιθανές λύσεις που μπορούν να επιλεγούν ή να αναπτυχθούν 
και να εφαρμοστούν από τις χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με τις εθνικές εκλογικές τους 
παραδόσεις. 

Τα άτομα με αναπηρί ες δεν θα πρέπει να έχουν μόνο πλήρες δικαίωμα ψήφου, 
αλλά και θα πρέπει να είναι σε θέση να ψηφίζουν με τον πλέον πρόσφορο τρόπο. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πρωτοστατήσει στη θέσπιση νομοθεσίας 
που κάνει πραγματικότητα το δικαίωμα αυτό.

ΠΡΟΣΘΈΤΈΣ ΠΗΓΈΣ

Η πλήρης έκθεση της ΕΟΚΕ με θέμα «Τα πραγματικά δικαιώματα ψήφου στις 
ευρωεκλογές των ατόμων με αναπηρίες» βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση και 
στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ: www.eesc.europa.eu/therealrightofpersons
withdisabilitiestovoteinEPelections

ΠΛΉΡΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΨΉΦΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

www.eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/president

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/youtube

www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee

Ιστότοπος της ΕΟΚΕ

Ιστότοπος του Προέδρου της ΕΟΚΕ
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