
ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ: ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Ή 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ; 

Στο παρόν άρθρο θα γνωρίσουμε μαζί τί είναι οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
(Σ.Υ.Δ.) όπου ακούμε όλο και πιο συχνά να γίνεται λόγος γι’ αυτές. 

Προτού παρουσιάσουμε τις Σ.Υ.Δ. θα πρέπει εξαρχής να διευκρινίσουμε πως οι Στέγες 
ΔΕΝ είναι ίδρυμα, είναι η επαφή με μια λειτουργική καθημερινότητα που δεν 
σχετίζεται με εγκλεισμό. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Π36/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ 3394/2007- ΦΕΚ 74/Β/2007, 
«Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» (Σ.Υ.Δ.) είναι το σύνολο των χώρων που 
διατίθενται για την μόνιμη διαβίωση-κατοικία του ατόμου με νοητική υστέρηση με την 
κατάλληλα οργανωμένη υποστήριξη. Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση εξυπηρετεί το 
πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύει παράλληλα 
στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 
κατοίκων, έτσι ώστε να διαβιούν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό 
περιβάλλον της κοινωνίας και σε χώρο διαφορετικό από τον χώρο της τυχόν εργασίας 
τους. Παρέχονται οργανωμένα όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης για 
ανεξάρτητη διαβίωση των φιλοξενούμενών τους όπως υγιεινή, ασφαλή άνετη διαμονή, 
σίτιση, συνεχή ιατρική φροντίδα, μέριμνα για ασφαλή μετάβαση και επιστροφή από το 
χώρο εργασίας τους κλπ. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Σ.Υ.Δ. «Θέτις» & «Φαίδων», οι οποίες εδρεύουν στην 
Τρίπολη Αρκαδίας, φιλοξενούν Πρόσωπα με Νοητική Υστέρηση (Π.ΝΟ.Υ.) που είναι 
ειδική κατηγορία Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), που χαρακτηρίζονται από νοητική 
υστέρηση και με κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες ή δευτερογενείς ψυχικές 
παθήσεις και διαταραχές, και δε μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη 
υποστήριξη. Για τη λειτουργία τους επιχορηγούνται από το ΕΣΠΑ (Ευρωπαική Ενωση 
και το Ελληνικό Κράτος)  και όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν. 

Οι σκοποί λειτουργίας των Σ.Υ.Δ. προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των 
μελών και καθορίζονται από το γενικό πλαίσιο των δυσκολιών και των αναγκών τους. 
Πρόκειται αρχικά για την εξασφάλιση του πρωταρχικού τους δικαιώματος για 
ανεξάρτητη διαβίωση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, ανάπτυξη (νέων) δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων με τρόπο τέτοιο, ώστε να μπορούν να διαβιούν όσο το δυνατόν πιο 
αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον. Αναλυτικότερα, οι Σ.Υ.Δ. αποσκοπούν 
στην: 

 υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
 προαγωγή της αυτονομίας και της ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης
 βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων  και καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος
 προαγωγή της προσωπικής ολοκλήρωσης και κοινωνικοποίησης
 διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των μελών
 αποφυγή του ιδρυματισμού
 ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
 μείωση του στίγματος και των διακρίσεων – αποφυγή της περιθωριοποίησης
 παροχή υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη.



Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρουν οι Σ.Υ.Δ. «Θέτις» & «Φαίδων» 
αφορούν πρωτίστως στην: 

 υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαβίωση των μελών
 διασφάλιση της τροφής
 ιατρική παρακολούθηση από ειδικευμένους γιατρούς
 ψυχοκοινωνική υποστήριξη: συμβουλευτική ενοίκων και οικογένειας,

ενίσχυση σχέσεων ανάμεσα στους διαμένοντες, ψυχολογική υποστήριξη
 συμβουλευτική μέσα από προγράμματα – δράσεις – εργαστήρια –

δραστηριότητες, που στοχεύουν στην ψυχική και κοινωνική αποκατάσταση
των μελών.

Ενδεικτικά στις Σ.Υ.Δ. γίνονται δραστηριότητες όπως: μουσικοθεραπεία, 
ομάδα ζαχαροπλαστικής, ομάδα χορού – Zumba, γυμναστική, αγγλικά, 
θεατρική αγωγή, γνωστική ενδυνάμωση, περίπατοι και καφές στην πόλη, 
εκδρομές, ομάδα δημιουργικής απασχόλησης, διαδραστικές δραστηριότητες. 

Τα άτομα στα οποία απευθύνονται οι Σ.Υ.Δ. είναι άτομα που χρειάζονται 
να νιώσουν ασφάλεια και σταθερότητα τόσο σε θέματα της καθημερινότητας 
όσο και στα πρόσωπα με τα οποία αλληλεπιδρούν (πχ επιστημονικό 
προσωπικό, φροντιστές, σημαντικοί Άλλοι). Αυτό συνεπάγεται ότι 
οποιοσδήποτε θελήσει να ενταχθεί στις Στέγες, δεν χάνει τίποτα από την ήδη 
υπάρχουσα καθημερινότητά του, δηλαδή κάποιος ο οποίος συμμετείχε σε 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ή παρακολουθούσε μαθήματα 
κολύμβησης, εξακολουθεί να είναι ενεργός σε αυτά παράλληλα με τη διαμονή 
του στις Σ.Υ.Δ. 

Σημαντικά πρόσωπα αναφοράς για τα μέλη αποτελεί το συγγενικό 
περιβάλλον το οποίο επωμίζεται τόσο συναισθηματικό όσο και πρακτικό 
φορτίο που απορρέει από τη φροντίδα των ΑμεΑ. Επερχόμενο αυτών είναι να 
αναπτύσσονται φοβίες για την πορεία της ζωής των εξαρτημένων μελών καθώς 
τα χρόνια περνούν κι οι φροντιστές μεγαλώνουν κι αδυνατούν. Κάπως έτσι 
ξεκινά η αναζήτηση για δομές φιλοξενίας οι οποίες προσομοιώνουν την 
διαβίωση στο σπίτι. Με την ένταξη κάποιου ατόμου στις Σ.Υ.Δ., το οικείο 
περιβάλλον μπορεί να νιώσει ασφάλεια και αισιοδοξία για το μέλλον του καθώς 
ο πλέον ωφελούμενος λαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα και υποστήριξη για 
την όσο το δυνατόν και περισσότερο αυτόνομη διαβίωσή του. 

Εκ της Επιστημονικής Ομάδας των Σ.Υ.Δ. «Θέτις» & «Φαίδων» 
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