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Τα άτομα με αναπηρίες 
είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας
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1. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο του συντονιστικού του ρόλου για την
εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, έχει ετοιμάσει, σε συνεργασία με τα
άλλα Υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες και με διαβούλευση με τις οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τα άτομα με
αναπηρίες, αλλά και τα ίδια τα άτομα και τις οικογένειές τους, την Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία για την
περίοδο 2018-2028. Η Στρατηγική, μαζί με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που τη συνοδεύει, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό
Συμβούλιο με Απόφασή του στις 19/12/2017.

2. Σκοπός της παρούσας Στρατηγικής είναι να καθορίσει το όραμα, τις αξίες, τις στρατηγικές επιδιώξεις και τους στόχους
της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρίες, κατευθύνοντας όλους
τους φορείς της πολιτείας προς τις δράσεις εκείνες που θα προσθέσουν αξία και θα βελτιώσουν περαιτέρω την
ποιότητα της ζωής των ατόμων με αναπηρίες.

3. Κάθε Υπουργείο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εφαρμόζει ήδη πολιτικές, μέτρα και προγράμματα, που
εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρίες στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, εκπαίδευσης, απασχόλησης,
προσβασιμότητας, υγείας, αποκατάστασης, κοινωνικής ενσωμά τωσης. Όλες οι δράσεις της δημόσιας διοίκησης που
ικανοποιούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες έχουν καταγραφεί στην Πρώτη Έκθεση της Κύπρου για την
εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που υποβλήθηκε στην αρμόδια
Επιτροπή του ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2013 καθώς και σε συμπληρωματική Έκθεση που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του
2016. Οι δύο Εκθέσεις, προς ενημέρωση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου, είναι αναρτημένες στην Ιστοσελίδα του
Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, που λειτουργεί ως το Κεντρικό Σημείο στην Κύπρο για
την εφαρμογή της Σύμβασης.

4. Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρίες
στην Κύπρο και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ατόμων με αναπηρίες, των οικογενειών
τους και των οργανώσεων που τα αντιπρο σωπεύουν, όπως εκφράζονται μέσα από συνεχείς διαβουλεύσεις, όσο και
τις συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που υποβλήθηκαν προς την
Κυπριακή Δημοκρατία τον Μάιο του 2017, με την παρούσα Πρώτη Εθνική Στρατηγική, τίθεται το πολιτικό πλαίσιο και
οι στόχοι για περαιτέρω βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. 

5. Επιπρόσθετα, η παρούσα Στρατηγική συνάδει με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020, καθώς
και με τη Στρατηγική για την Αναπηρία του Συμβουλίου της Ευρώπης 2017-2023.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΟΡΑΜΑ

5

Όραμα της Πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία είναι η
εκπλήρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, ως ισότιμων
μελών της κοινωνίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, μέσω
μεταρρυθμιστικών και πρόσθετων δράσεων, στο πλαίσιο της Σύμβασης
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.
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6

Οι αρχές και αξίες πάνω στις οποίες θα στηρίζεται κάθε δράση για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρίες, υιοθετούνται πλήρως όπως καθορίζονται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες και είναι:

• Σεβασμός για έμφυτη αξιοπρέπεια, ατομική αυτονομία, περιλαμβανομένης της ελευθερίας ατομικών επιλογών και
ανεξαρτησία των ατόμων·

• Μη-διάκριση·
• Πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ενσωμάτωση στην κοινωνία·
• Σεβασμός για τη διαφορετικότητα και αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες, ως μέρος της ανθρώπινης διαφορετικό -

τητας και ανθρωπότητας·
• Ισότητα ευκαιριών·
• Προσβασιμότητα·
• Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών·
• Σεβασμός για τις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρίες και σεβασμός για το δικαίωμα των παιδιών

με αναπηρίες να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους.

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΕΣ
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Οι στρατηγικές επιδιώξεις και στόχοι που θα κατευθύνουν κάθε πολιτική, μέτρο και δράση προς εκπλήρωση του οράματος
που έχει τεθεί και θα αφορούν όλους τους τομείς ζωής του ατόμου με αναπηρία από τη γέννηση μέχρι την τρίτη ηλικία
είναι οι εξής:

• Έγκαιρη διάγνωση της αναπηρίας, με τη λειτουργία κατάλληλων δομών και υπηρεσιών στις οποίες θα έχει
πρόσβαση το παιδί ή ο ενήλικας με αναπηρία και με συνεχή επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας στον δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα.

• Επιστημονική, πολυθεματική, εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση της αναπηρίας, των ατομικών
αναγκών και δυνατοτήτων, με τη χρησιμοποίηση επιστημονικών και σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης
και με ενημέρωση του πολίτη για την κατάσταση των αναγκών και δυνατοτήτων του.

• Έγκαιρη παιδική παρέμβαση με υπηρεσίες των απαιτούμενων ειδικοτήτων, που θα προλάβουν ή θα θεραπεύσουν
ή θα αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της αναπηρίας και των εμποδίων του περιβάλλοντος στο παιδί. 

• Ένταξη στην εκπαίδευση σε σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και με την παροχή  εξατομικευμένων
εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και λειτουργία προ-επαγγελματικών προγραμμάτων και
προγραμμάτων διά βίου μάθησης.

• Πρόσβαση στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στις μεταφορές και στην πληροφό ρηση, με την παροχή
εύλογων διευκολύνσεων και βοηθημάτων και την προσαρμογή του περιβάλλοντος, των μέσων μεταφοράς, των
μέσων επικοινωνίας και πληροφόρησης, καθώς και εφαρμογή των αρχών του «σχεδιασμού για όλους».

• Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και φυσικής αποκατάστασης, με τη λειτουργία δομών και υπηρεσιών για τη
διασφάλιση της φροντίδας υγείας και της φυσικής αποκατάστασης στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

• Ένταξη στην απασχόληση, με τη λειτουργία προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, παροχή κινήτρων προς
εργοδότες και εργαζόμενους, παροχή συμβουλευτικών και υποστη ρικτικών υπηρεσιών επαγγελματικής
αποκατάστασης, παροχή μηχανισμών και κινήτρων για αυτοεργο δότηση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των
ατόμων με αναπηρίες.

• Επαρκές βιοτικό επίπεδο με κοινωνικές παροχές ή υπηρεσίες που διασφαλίζουν την κοινωνική προστασία 
του ατόμου.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ

ΣΤΟΧΟΙ
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• Ανεξάρτητη διαβίωση και ενσωμάτωση στην κοινότητα, με κοινωνικές παροχές ή υπηρεσίες ή και με τη λειτουργία
προσαρμοσμένων δομών και παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών όλων των απαιτούμενων
ειδικοτήτων που να διασφαλίζουν τη διαβίωση του ατόμου στην κοινότητα, με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και μέγιστη
δυνατή αυτονομία.

• Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, ψυχαγωγία, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αθλητισμό, με τη
λειτουργία προγραμμάτων και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα.

• Υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων και την άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας, με τη δημιουργία και
λειτουργία μηχανισμών και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για ενίσχυση της αυτοσυνηγορίας και μεγιστοποίηση
της αυτονομίας των ατόμων καθώς και εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την εξάσκηση της
υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων.

• Καλλιέργεια και εμπέδωση κουλτούρας ισότητας και μη-διάκρισης, με ενημερωτικές εκστρατείες,
δραστηριότητες μάθησης και εκπαίδευσης και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. 

• Βασικό μέσο επίτευξης των στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων που έχουν διαμορφωθεί είναι το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Αναπηρία. Σε συνέχεια του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2013-2015, το
δεύτερο Σχέδιο Δράσης αφορά την περίοδο 2018-2020 και συνοδεύει την παρούσα Στρατηγική. Περιλαμβάνει,
ανά Υπουργείο, τόσο τις συνεχιζόμενες υφιστάμενες δράσεις, όσο και νέες στοχευμένες δράσεις που θα υλοποιηθούν
στην συγκεκριμένη περίοδο.

• Η υλοποίηση των δράσεων αφορά την τροποποίηση υφιστάμενων νομοθεσιών, τη διαμόρ φωση νέων νομοθεσιών
ή διοικητικών ρυθμίσεων, τη δέσμευση δαπανών μέσω των ετήσιων κρατικών προϋπολογισμών των Υπουργείων
λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες του κράτους, την αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου
δυναμικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα με γνώση στα θέματα της αναπηρίας, περιλαμβανομένης της κινητικότητας
του προσωπικού των κρατικών υπηρεσιών, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μέσω συγχρηματοδοτούμενων
έργων, την ενίσχυση της εμπλοκής των Μη Κυβερνη τικών Οργανώσεων, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του
ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΟΧΩΝ
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• Η διαβούλευση με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες και η ενεργός και εποικοδομητική
εμπλοκή τους στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση της υλοποίησης της
Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία είναι επιθυμητή και απαραίτητη. Η διαβούλευση
πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους: με συναντήσεις και συζητήσεις σε επίπεδο Υπουργείων ή Τμημάτων/
Υπηρεσιών, με συμμετοχή σε κοινές Ομάδες Εργασίας για την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων, με τη
διοργάνωση ημερίδων και άλλων μαθησιακών δραστηριοτήτων, με γραπτή επικοινωνία κ.ά.

• Το Κεντρικό Σημείο στην Κύπρο για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες, δηλαδή το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνεργάζεται με όλα τα ορισμένα Σημεία Επαφής στα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες,
για την προώθηση της εφαρμογής και την παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
για την Αναπηρία. Το Παγκύπριο Συμβούλιο για τα Άτομα με Αναπηρίες, ορισμένο ως ο Συντονιστικός Μηχανισμός
για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της Σύμβασης, καθώς και η αρμόδια τριμελής Υπουργική Επιτροπή για τα θέματα
αναπηρίας, παρακολουθούν επίσης την υλοποίηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης, όπως και το Γραφείο
της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως ο Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την παρακο λούθηση
της εφαρμογής της Σύμβασης.

• Για σκοπούς παρακολούθησης της αποτελεσματικής εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία και του
ΕΣΔΑ θα ζητείται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες όπως ο κάθε αρμόδιος φορέας
παρουσιάζει και αυτό-αξιολογεί τις δράσεις που υλοποιεί ετησίως. Τα αποτελέσματα θα υποβάλλονται για ενημέρωση
του Παγκύπριου Συμβουλίου για τα Άτομα με Αναπηρίες και του Υπουργικού Συμβουλίου.
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Δεύτερο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
για την αναπηρία 2018 -2020
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες

Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες

4.200.000
για όλη την περίοδο
του έργου 2014 -
2020 μέσω του
Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου

33.000.000
ετησίως

2018-2020

2018-2020

1.    Ίδρυση και λειτουργία δύο επιπλέον Κέντρων Αξιολόγησης Αναπηρίας
στη Λεμεσό και Λάρνακα με μείωση της ταλαιπωρίας για μετάβαση στη
Λευκωσία καθώς και εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού αιτητών σε
μικρότερο χρονικό διάστημα. 

2.    Ολιστική αξιολόγηση, πιστοποίηση και τεκμηρίωση της αναπηρίας, των
αναγκών και των δυνατοτήτων κάθε ατόμου με αναπηρία και διαπίστωση
και πρόταση των καταλλη λότερων για τα δεδομένα του παρεμβάσεων
στήριξής του.

3.    Αξιοποίηση στοιχείων που μέσα από το Σύστημα Αξιολό γησης σταδιακά
δημιουργούν μια συγκεντρωτική ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα
άτομα με αναπηρίες. Εξαγωγή στοιχείων και συνολικά και ανά τύπο
αναπηρίας, φύλο και ηλικία.

Υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες για κοινωνική προστασία και κοινωνική
ενσωμάτωσή τους, αντιμετωπίζοντας το κόστος που προκαλεί η αναπηρία,
μέσω των πιο κάτω:

1.    Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας
2.    Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα
3.    Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα
4.    Νόμος για την Ειδική Χορηγία σε Τυφλούς
5.    Νόμος για το Επίδομα Διακίνησης σε Ανάπηρους
6.    Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρίες για την

Αγορά Αυτοκινήτου
7.    Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Απόκτηση Τεχνικών Μέσων,

Οργάνων και Άλλων Βοηθημάτων από Άτομα με Αναπηρίες
8.    Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για την παροχή τροχοκαθισμάτων

σε άτομα με βαριά κινητική αναπηρία
9.    Σχέδιο Διαχείρισης/Δανεισμού Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και άλλων

Βοηθημάτων
10.  Σχέδιο Διαχείρισης /Δανεισμού Τροχοκαθισμάτων
11.  Έκδοση Δελτίου Στάθμευσης σε Άτομα με Αναπηρίες

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
και έχει ήδη περιληφθεί πρόνοια στον 

προϋπολογισμό

1.    Επέκταση της Εφαρμογής του Νέου 
Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και
Λειτουργικότητας

2.    Χορήγηση Κοινωνικών Παροχών/Επιδομάτων 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες

Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες

Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες

5.000 
μέσω συγχρημα -
τοδοτούμενου
προγράμματος της ΕΕ

480.000
ετησίως

270.000
ετησίως

2018

2018-2020

2018-2020

Ενίσχυση της κινητικότητας των πολιτών με αναπηρίες στα κράτη μέλη που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό της ΕΕ και απόλαυση συγκεκριμένων
ωφελημάτων στους τομείς του τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και
μεταφορών

Υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες για ένταξή τους στην απασχόληση μέσω
των πιο κάτω:
1.    Νόμος για τη ρύθμιση της πρόσληψης ατόμων με αναπηρίες που

ικανοποιούν καθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, σε ποσοστό 10% των
εκάστοτε υπό πλήρωση θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

2.    Σχέδιο για Δημιουργία και Λειτουργία Μικρών Μονάδων για
Αυτοεργοδότηση 

3.    Σχέδιο Απασχόλησης με Στήριξη μέσω επιχορήγησης οργανώσεων για
την εργοδότηση Καθοδηγητών Εργασίας

4.    Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες

Υποστήριξη των οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τα άτομα με αναπηρίες
για να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και για να εφαρμόζουν προγράμματα
υπηρεσιών που συμπληρώνουν τις κρατικές υπηρεσίες:
1.    Χορηγία στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων
2.    Σχέδιο Επιχορήγησης Οργανώσεων για την εργοδότηση Κοινωνικών

Συνοδών
3.    Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την παροχή

Χορηγίας σε Οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες για
       α) Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Προώθησης Δικαιωμάτων
       β) Υπηρεσίες Ψυχολογικής Στήριξης και Συμβουλευτικής
       γ) Υπηρεσίες Επικοινωνίας
       δ) Υπηρεσίες Ψυχαγωγίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
       ε) Υπηρεσίες Διακίνησης 
       ζ) Υπηρεσίες Προσωπικής Βοήθειας και Ανάληψης Εργασιών εντός ή    
       εκτός σπιτιού (εκτός προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας).
4.    Σχέδιο Παροχής Χορηγίας σε Οργανώσεις για προγράμματα κατάρτισης

ατόμων με αναπηρίες
5.    Σχέδιο Παροχής Χορηγίας σε Οργανώσεις για προγράμματα κατάρτισης

επαγγελματιών για την αναπηρία

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
και έχει ήδη περιληφθεί πρόνοια στον 

προϋπολογισμό

3.    Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας

4.    Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης

5.    Χορηγίες σε Οργανώσεις Ατόμων με
Αναπηρίες

14 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2018-2020

01-32 HANDICAPPED 2018 JAN CORRECTED FOR PRINT.qxp  28/01/2018  9:36 PM  Page 14



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες

Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες

Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες

Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιδομάτων Πρόνοιας

Τμήμα Εργασίας

Τμήμα Εργασίας

310.000
ετησίως

300.000
ετησίως

Στο πλαίσιο των
εγκεκριμένων
πιστώσεων

38.000.000
ετησίως (επιπρόσ θετα
του ΕΕΕ για τις
βασικές ανάγκες)

Στο πλαίσιο των
εγκεκριμένων
πιστώσεων

2.000.000 μέσω
συγχρηματοδότησης
από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018

Υποστήριξη της Επιτροπής για τη διεκδίκηση και την παρακολούθηση της
υλοποίησης των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και τη
λειτουργία συντονιστικής υπηρεσίας έγκαιρης παιδικής παρέμβασης

1. Αποϊδρυματοποίηση 8 ατόμων με πολύ σοβαρές αναπηρίες και διαταραχές
συμπεριφοράς, που διέμεναν στον Θάλαμο 14 του Νοσοκομείου Αθαλάσ -
σας και υποστήριξή τους στη διαβίωση σε κατοικία μέσα στην κοινότητα

2. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για διαβίωση σε κατοικίες μέσα στην
κοινότητα προς 5 άτομα που αποϊδρυματοποιήθηκαν από το Οικοτροφείο
του πρώην Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων

1. Ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων προς την Επιτροπή ΟΗΕ για την εφαρ -
μογή της Σύμβασης και την υλοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρίες σε συνεργασία με τα Σημεία Επαφής των κρατικών υπηρεσιών

2. Συντονισμός, ετοιμασία και παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την αναπηρία

Οικονομική υποστήριξη για την αντιμετώπιση δαπανών που προκαλεί η
αναπηρία στη ζωή του ατόμου

Ενδυνάμωση των εγγεγραμμένων ανέργων ατόμων με αναπηρίες στην
εξεύρεση εργασίας και παραχώρηση προτεραιότητας στο πλαίσιο
υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων για ένταξη στην απασχόληση

100 άνεργοι με αναπηρίες επωφελούμενοι με ένταξή τους στην αγορά
εργασίας με επιχορήγηση του μισθού τους για 24 μήνες

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
και έχει ήδη περιληφθεί πρόνοια στον 

προϋπολογισμό

6.   Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά
Καθυστερημένων Ατόμων 

7.    Λειτουργία της Κατοικίας Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης «Λήδρα» για 8 άτομα με πολύ
σοβαρές αναπηρίες 

       Υποστήριξη στη διαβίωση πρώην οικότροφων
του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης
Αναπήρων

8.   Παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής
της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες, στο πλαίσιο του ρόλου του
Κεντρικού Σημείου για την εφαρμογή της
Σύμβασης

9.    Παροχή σε λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος αναπηρικού επιδόματος συν μέτρων
κοινωνικής συνοχής σε άτομα με αναπηρίες δικαι -
ού χους στο πλαίσιο της νομοθεσίας για το ΕΕΕ

10. Υπηρεσίες εξεύρεσης εργασίας από Συμβούλους
Απασχόλησης ειδικά εκπαιδευμένους για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες και λειτουργία
καταλόγων προτεραιότητας για εργοδότηση
ανέργων ατόμων με αναπηρίες

11.  Παροχή κινήτρων σε εργοδότες για την
πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου
Δυναμικού – 

Τμήμα Εργασίας

Υπηρεσίες 
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Υπηρεσίες 
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας

Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας

108.000 για
κατάρτιση 

2.400.000 για
εργοδότηση μέσω
συγχρηματοδότησης
από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο

47.000.000 ετησίως

4.700.000 ετησίως

Στο πλαίσιο των
εγκεκριμένων
πιστώσεων

2.600.000
ετησίως 

2018

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

100 άτομα με αναπηρίες επωφελούμενοι με εργοδότηση άνεργων
φροντιστών για 24 μήνες 

5700 επωφελούμενοι λήπτες σύνταξης ανικανότητας λόγω απώλειας
εισοδήματος από εργασία

5400 επωφελούμενοι λήπτες 

Διαπίστωση αναγκών κατ΄ οίκον ή/και ημερήσιας φροντίδας ή/και 24ωρης
φροντίδας και επιπλέον διαπίστωση αναγκών χρήσης πάνων.

700 επωφελούμενοι ετησίως μέσω της οργάνωσης και ενεργοποίησης των
τοπικών κοινοτήτων και ανάπτυξης συνεταιριστικής δράσης μεταξύ τους και
των κρατικών υπηρεσιών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
σε τοπικό επίπεδο για την κάλυψη αναγκών κοινωνικής φροντίδας,
κοινωνικοποίηση, απασχόληση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμφιλίωση
επαγγελματικού και οικογενειακού βίου.

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
και έχει ήδη περιληφθεί πρόνοια στον 

προϋπολογισμό

12. Κατάρτιση και εργοδότηση ανέργων για την
παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας
προς άτομα με τετραπληγία/παραπληγία

13. Καταβολή σύνταξης ανικανότητας από το Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

14. Καταβολή σύνταξης αναπηρίας (λόγω
σωματικής βλάβης από εργατικό ατύχημα ή
επαγγελματική ασθένεια)

15. Αξιολόγηση αναγκών φροντίδας ληπτών ΕΕΕ
περιλαμβανομένων ατόμων με αναπηρίες στο
πλαίσιο του περί Ελαχίστου Εγγυημένου
Εισοδήματος και γενικότερα περί Κοινωνικών
Παροχών (Έκτακτες ανάγκες και ανάγκες
φροντίδας) Διάταγμα του 2016. (Από 11/2017
με νέο Διάταγμα αναλαμβάνει το ΤΚΕΑΑ) 

16. Επιχορήγηση Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
εθελοντικών οργανώσεων και συμπράξεων
αυτών για τη λειτουργία προγραμμάτων που
εμπίπτουν στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας
και καλύπτουν ανάγκες ατόμων με αναπηρίες
(προγράμματα ημερήσιας φροντίδας και
24ωρης φροντίδας) στο πλαίσιο του Σχεδίου
Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας

16 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2018-2020

01-32 HANDICAPPED 2018 JAN CORRECTED FOR PRINT.qxp  28/01/2018  9:36 PM  Page 16



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας

Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

-
Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων – ΤΚΕΑΑ

Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων – ΤΚΕΑΑ

Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες

3.700.000
ετησίως

Στο πλαίσιο των
εγκεκριμένων
πιστώσεων

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Υφιστάμενες
πιστώσεις και
πρόσθετες όπως θα
καθοριστούν και
εγκριθούν

Πρόσθετες δαπάνες
που θα καθοριστούν
και εγκριθούν

Πρόσθετες δαπάνες
που θα καθοριστούν
και εγκριθούν

2018-2020

2018-2020

Χρονοδιά -
γραμμα

2017

2018

2018

45 επωφελούμενοι με κάλυψη αναγκών κοινωνικής φροντίδας σε ημερήσια
ή 24ωρη βάση.

Καθορισμός και διασφάλιση ελάχιστων επιπέδων ποιότητας για υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Καθορισμός μέσω της Πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία του
οράματος, των αξιών και αρχών, των στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων
του κράτους, για την παροχή των απαραίτητων υποστηρικτικών υπηρεσιών
προς τους πολίτες με αναπηρίες σε όλους τους τομείς ζωής από τη γέννηση
μέχρι την τρίτη ηλικία 

Η ενίσχυση των ατόμων με αναπηρίες να αντιμετωπίσουν το επιπρόσθετο
κόστος που δημιουργεί η αναπηρία στη ζωή τους, μέσω υπηρεσιών και
παροχών

Η παροχή υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρίες (κυρίως νοητική και ψυχική
αναπηρία) που θα τα υποστηρίζουν να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους, με τη
μέγιστη δυνατή αυτονομία, χωρίς να απαιτείται δικαστική απόφαση διορισμού
αντιπροσώπου τους 

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
και έχει ήδη περιληφθεί πρόνοια στον 

προϋπολογισμό 

17. Λειτουργία Κρατικών Στεγών για 24ωρη
φροντίδα ατόμων με αναπηρίες και λειτουργία
του Κέντρου παροχής υπηρεσιών
αποκατάστασης «Ίριδα» για άτομα με σοβαρές
πολλαπλές αναπηρίες

18. Ρύθμιση και επιθεώρηση της ποιότητας
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας από
τον ιδιωτικό τομέα περιλαμβανομένων των
υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες

          Προτεινόμενες νέες δράσεις για τις
οποίες δεν έχει περιληφθεί πρόνοια

στον προϋπολογισμό

19. Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία

20. Αυξήσεις στα υφιστάμενα επιδόματα και
τρίμηνη δημόσια διαβούλευση για τη
διαμόρφωση νέας πολιτικής και νέας
νομοθεσίας για τις αναπηρικές παροχές και
υπηρεσίες

21. Νέο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για την
υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και την
άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες

Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες

Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες

Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες

Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες

Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες
και αρμόδια υπουργεία

1.500.000 ετησίως
μέσω Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου 

450.000
ετησίως μέσω
Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου

Στο πλαίσιο των
εγκεκριμένων
πιστώσεων

10.000

-

Δεν έχει εκτιμηθεί

2018-2020

2018-2020

2018

2018-2020

2019-2020

2018-2020

Ένταξη 40 ατόμων με σοβαρές αναπηρίες σε προγράμματα υποστηριζόμενης
διαβίωσης και δημιουργία θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τη δημιουργία και
λειτουργία δομών και υπηρεσιών για ανεξάρτητη/υποστηριζόμενη διαβίωση,
κυρίως για τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες

300 παιδιά προσχολικής ηλικίας και οικογένειες επωφελούμενοι ετησίως με
έγκαιρη πρώιμη αξιολόγηση αυτισμού, παροχή συμβουλευτικής στο παιδί και
την οικογένεια και λειτουργία Κέντρου Ημέρας.

Αύξηση των προγραμμάτων απασχόλησης με στήριξη και των συνεργειών
μεταξύ των φορέων που τα λειτουργούν. Ενίσχυση των μηχανισμών και
κινήτρων για αυτοεργοδότηση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των
ατόμων με αναπηρίες

Ευαισθητοποίηση και αύξηση της γνώσης για την αναπηρία των πολιτών κάθε
ηλικίας με ή χωρίς αναπηρία 

Εκσυγχρονισμός και εναρμόνιση των περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμων με τη
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Η νέα οδηγία “European Accessibility Act” θα ενισχύσει την προσβασιμότητα
συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών προς απόλαυσή τους από τα άτομα με
αναπηρίες

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Προτεινόμενες νέες δράσεις για τις οποίες

δεν έχει περιληφθεί πρόνοια στον
προϋπολογισμό

22. Δημιουργία νέων κατοικιών υποστηριζόμενης
διαβίωσης στην κοινότητα και διαμόρφωση
νέου θεσμικού πλαισίου για την
αποϊδρυματοποίηση και ανεξάρτητη
διαβίωση/υποστηριζόμενη διαβίωση

23. Δημιουργία Κέντρου Πολυθεματικής
Αξιολόγησης για τον Αυτισμό (για παιδιά
προσχολικής ηλικίας)

24. Αναβάθμιση των υπηρεσιών επαγγελματικής απο -
κατάστασης μέσω συνεργασιών με το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, το Ίδρυμα Χρίστου
Στέλιου Ιωάννου και άλλους φορείς που λειτουρ -
γούν προγράμματα απασχόλησης με στήριξη

25. Ενημέρωση, εκπαίδευση και διάχυση γνώσης
και πληροφόρησης για την αναπηρία στο
πλαίσιο της Σύμβασης ΟΗΕ για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρίες

26. Εκσυγχρονισμός του περί Ατόμων με Αναπηρίες
Νόμου για σκοπούς: α) ενδυνάμωσης του όρου
«εύλογες προσαρμογές», β) ενίσχυση της
προσέγγισης της αναπηρίας στη βάση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων

27. Συντονισμός σε εθνικό επίπεδο της προετοι μα -
σίας των Υπουργείων για την εφαρμογή της νέας
Οδηγίας προσβασιμότητας που προωθεί η ΕΕ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού

Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού

ΤΚΕΑΑ

Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού

TKEAA

Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού

Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού

Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού

Στο πλαίσιο των
εγκεκριμένων
πιστώσεων

Στο πλαίσιο των
εγκεκριμένων
πιστώσεων

Στο πλαίσιο των
εγκεκριμένων
πιστώσεων

Στο πλαίσιο των
εγκεκριμένων
πιστώσεων

Στο πλαίσιο των
εγκεκριμένων
πιστώσεων

Στο πλαίσιο των
εγκεκριμένων
πιστώσεων

2018-2020

2018

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

Πρόσβαση των παιδιών με αναπηρίες στην εκπαίδευση και σε κάθε 
υποστηρικτική υπηρεσία, εξοπλισμό ή βοηθήματα είναι απαραίτητα για 
την παρακολούθηση των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Ολοκλήρωση σχεδιασμού των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν για την
αξιολόγηση και εξακρίβωση των αναγκών και δυνατοτήτων των παιδιών που
παρακολουθούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την
ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση τους στην απασχόληση

Υλοποίηση πρότασης για την αναβάθμιση των προεπαγγελματικών 
προγραμμάτων σε ό,τι αφορά: 
α)    στο περιεχόμενο των προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες και τις δεξιότητες

των μαθητών, β) στις ανάγκες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών γ) στη 
συνεργασία μεταξύ Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Ειδικών Σχολείων,
δ) στη συνεργασία με το ΤΚΕΑΑ

Εφαρμογή προγραμμάτων για ενημέρωση των μαθητών όλων των βαθμίδων
για θέματα αναπηρίας με σκοπό την:
α)    ενημέρωση των μαθητών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
β)    διαμόρφωση θετικών στάσεων έναντι στην αναπηρία με στόχο την 

αποδοχή και την θετική αλληλεπίδραση. 

Βελτίωση προσβασιμότητας σχολικών χώρων

Διευκόλυνση μεταφοράς μαθητών

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
και έχει ήδη περιληφθεί πρόνοια στον 

προϋπολογισμό

28. Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, υποστη -
ρικτικών υπηρεσιών, εξοπλισμού και βοηθημάτων
κατά τη σχολική φοίτηση στο πλαίσιο του περί
Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές
Ανάγκες Νόμου

29. Μετάβαση από την εκπαίδευση στην 
επαγγελματική αποκατάσταση 

30. Προεπαγγελματική κατάρτιση: Αναβάθμιση 
Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που 
εφαρμόζει το ΥΠΠ

31. Ενημέρωση μαθητών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες

32. Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της προσβασι-
μότητας των παιδιών στον χώρο του σχολείου,
δημιουργώντας την κατάλληλη κτηριακή 
υποδομή (ανελκυστήρες, ράμπες, σήμανση,
τουαλέτες αναπήρων κτλ.)

33. Μεταφορά χωρίς οικονομική επιβάρυνση των
παιδιών με ειδικές ανάγκες
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,

Υπηρεσία Εκπαιδευτικής
Ψυχολογίας,

Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης,

Επαρχιακά Γραφεία
Παιδείας

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,

Υπηρεσία Εκπαιδευτικής 
Ψυχολογίας,

Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης

Επαρχιακά Γραφεία
Παιδείας

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,

Υπηρεσία Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας,

Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης,

Επαρχιακά Γραφεία 
Παιδείας)

10.000 ετησίως για
όλες τις
επιμορφώσεις

10.000 ετησίως για
όλες τις
επιμορφώσεις

10.000 ετησίως για
όλες τις
επιμορφώσεις

10.000 ετησίως για
όλες τις
επιμορφώσεις

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν: 
1.    Ενιαία και συμπεριληπτική εκπαίδευση – δικαιωματική προσέγγιση της

αναπηρίας
2.    Χαρακτηριστικά παιδιών με διαφορετική μορφή και πολυπλοκότητα 

αναπηρίας
3.    Διαχείριση προβλημάτων παιδιών με αναπηρίες

Απόκτηση γνώσεων και εξοικείωση με τα ακόλουθα θέματα:
1.    Ενιαία και συμπεριληπτική εκπαίδευση - δικαιωματική προσέγγιση της

αναπηρίας
2.    Ο ρόλος του διευθυντή και του εκπαιδευτικού συνηθισμένης τάξης στην

ενιαία εκπαίδευση
3.    Χαρακτηριστικά παιδιών με αναπηρία 
4.    Διαχείριση προβλημάτων παιδιών με αναπηρίες

1.    Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια
του παιδιού με αναπηρία

2.    Ενημέρωση για τις διάφορες μορφές αναπηρίας

Απόκτηση γνώσεων και εξοικείωση με τα ακόλουθα:
1.    Διαχείριση σοβαρών προβλημάτων τα οποία προκύπτουν κατά τη 

φοίτηση των παιδιών με αναπηρία στο σχολείο
2.    Χαρακτηριστικά παιδιών με αναπηρία και πως αυτά αλληλεπιδρούν 

με την προσωπικότητα και μαθησιακή εικόνα του παιδιού

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Προτεινόμενες νέες δράσεις για τις 
οποίες δεν έχει περιληφθεί πρόνοια 

στον προϋπολογισμό

34. Επιμόρφωση Ειδικών Εκπαιδευτικών 

35. Επιμόρφωση Διευθυντών και Εκπαιδευτικών 
Συνηθισμένου Σχολείου

36. Επιμόρφωση Γονέων
       

37. Επιμόρφωση Σχολικών Βοηθών/Συνοδών
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού

Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού

Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού

Στο πλαίσιο των
εγκεκριμένων
πιστώσεων

Στο πλαίσιο των
εγκεκριμένων
πιστώσεων

Θα εκτιμηθεί

2018-2020

Ιούνιος 2018

Δεκέμβριος 
2018

Κατάργηση στερεοτύπων στην εκπαίδευση ενάντια στις γυναίκες και κορίτσια
με αναπηρία

Μεταρρύθμιση εκπαιδευτικού συστήματος στο πλαίσιο των Συμβάσεων ΟΗΕ
για τα Δικαιώματα του παιδιού και των ατόμων με αναπηρία

Μεταρρύθμιση εκπαιδευτικού συστήματος στο πλαίσιο των Συμβάσεων ΟΗΕ
για τα Δικαιώματα του παιδιού και των ατόμων με αναπηρία

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Προτεινόμενες νέες δράσεις για τις 
οποίες δεν έχει περιληφθεί πρόνοια 

στον προϋπολογισμό

38. Προώθηση νέων δράσεων που αφορούν στην
κατάργηση στερεοτύπων στην εκπαίδευση
ενάντια στις γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία

39. Μελέτη από εμπειρογνώμονες του υφιστάμενου
συστήματος παροχής ειδικής αγωγής και εκπαί-
δευσης και διαμόρφωση μιας νέας επικαιρο-
ποιημένης πολιτικής 

40. Αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου
σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πολιτική
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπουργείο Υγείας –
Διεύθυνση 
Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών 

Υπουργείο Υγείας –
Διεύθυνση Νοσηλευ-
τικών Υπηρεσιών 

Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας

Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας

Υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας

Υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας

Υπουργείο Υγείας –
Διεύθυνση Νοσηλευ-
τικών Υπηρεσιών 

Στο πλαίσιο των
συνήθων εγκριμένων
πιστώσεων 

Στο πλαίσιο των
συνήθων εγκριμένων
πιστώσεων 

Στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ

Θα καθοριστεί

Η υλοποίηση του νέου
νόμου θα απαιτήσει
πρόσθετες δαπάνες 

Θα καθοριστεί

800

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018

2018

2018-2020

2018-2020

Μέχρι το 2020 να έχει εκπαιδευτεί το 40% του εν λόγω προσωπικού του
Υπουργείου Υγείας. 

Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρίες

Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται σε άτομα με αναπηρίες για την
φροντίδα της υγείας τους

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρίες που
χρειάζονται θεραπευτικές παρεμβάσεις φυσικής αποκατάστασης 

Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην κοινότητα προς τα άτομα με
ψυχικές αναπηρίες και ψυχικές διαταραχές

Επανένταξη στην κοινότητα ιδρυματοποιημένων ατόμων με ψυχικές
αναπηρίες σε δομές υποστηριζόμενης διαβίωσης με την παροχή των
απαιτούμενων νοσηλευτικών και υποστηριχτικών υπηρεσιών

Μέχρι το 2020 να έχουν πραγματοποιηθεί 4 εκπαιδευτικά προγράμματα για
το προσωπικό του Ιδιωτικού τομέα

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
και έχει ήδη περιληφθεί πρόνοια στον 

προϋπολογισμό

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Προτεινόμενες νέες δράσεις για τις 
οποίες δεν έχει περιληφθεί πρόνοια 

στον προϋπολογισμό

41. Ενημέρωση και εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών
και άλλων επαγγελματιών υγείας, καθώς και
βοηθητικού προσωπικού δημόσιου τομέα, όσον
αφορά τις ανάγκες και δικαιώματα των ασθενών 

42. Επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα Πρώτων
Βοηθειών σε λειτουργούς – φροντιστές Ιδρυ μά -
των (ΜΚΟ και δημόσια) για άτομα με αναπηρίες

43. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του νέου Γενικού
Σχεδίου Υγείας

44. Μελέτη για βελτίωση του υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών
φυσικής αποκατάστασης 

45. Προώθηση της ψήφισης του νομοσχεδίου περί
«Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας» που
έχει τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας

46. Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με ψυχικές
αναπηρίες από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας

47. Ενημέρωση και εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών
και άλλων επαγγελματιών υγείας, καθώς και
βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικού τομέα, όσον
αφορά τις ανάγκες και δικαιώματα των ασθενών
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπουργείο Υγείας
(Εθνική Επιτροπή
Πρόληψης Παιδικών
Ατυχημάτων και 
Δηλητηριάσεων)

Υπουργείο Υγείας –
Διεύθυνση Νοσηλευ-
τικών Υπηρεσιών

Υπουργείο Υγείας– 
Διεύθυνση Νοσηλευ-
τικών Υπηρεσιών

Υπουργείο Υγείας –
Διεύθυνση Νοσηλευ-
τικών Υπηρεσιών

Υπουργείο Υγείας και
Εμπλεκόμενοι φορείς

-

-

Στο πλαίσιο των
συνήθων εγκριμένων
πιστώσεων για το
εκδοτικό, με
επιπρόσθετο το
κόστος για μετατροπή
σε γραφή Braille ή
ηχητική μορφή

Το κόστος θα
καθοριστεί 

Στο πλαίσιο των
συνήθων εγκριμένων
πιστώσεων

2018

2018-2019

2018-2020

2018-2025

Διάχυση πληροφόρησης στις οικογένειες 

Διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων κατ’ οίκον και άλλων εξω-
νοσοκομειακών νοσηλευτικών υπηρεσιών σε άτομα περιλαμβανομένων και
ατόμων με αναπηρίες

Ενίσχυση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στην ενημέρωση
για τα δικαιώματα τους στον τομέα της υγείας. 

Συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων που να αφορούν την υγεία και τα
άτομα με αναπηρίες/παθήσεις που προκαλούν αναπηρία στο πλαίσιο της 
Κατ’ οίκον Κοινοτικής Νοσηλευτικής

Προώθηση δράσεων για την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού στην
υγεία, περιλαμβανομένων και παιδιών με αναπηρίες. 

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Προτεινόμενες νέες δράσεις για τις 
οποίες δεν έχει περιληφθεί πρόνοια 

στον προϋπολογισμό

48. Ενημέρωση οικογενειών παιδιών με αναπηρίες
για την πρόληψη ατυχήματος και δηλητηρίασης 

49. Νομοσχέδιο «Περί Κοινοτικής νοσηλευτικής και
Κοινοτικής Μαιευτικής στην Κύπρο» 

50. Μετατροπή 4 ενημερωτικών εντύπων α) σε
γραφή Braille ή ηχητική μορφή, β) σε προσβάσιμο
κείμενο Easy to Read για άτομα με νοητική
αναπηρία. Τα έντυπα αφορούν τις υπηρεσίες
Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Κοινοτικής
Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, τις υπηρεσίες
στα Κέντρα Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιού
και Τρίπτυχο για την Υγιεινή των χεριών

51. Εκπαίδευση όλων των υπεύθυνων
Νοσηλευτικών Λειτουργών κατά επαρχία στις
υπηρεσίες Επισκεπτών/πτριών Υγείας, Κατ’
οίκον Κοινοτική Νοσηλευτική στη χρήση και
καταγραφή στατιστικών στη βάση δεδομένων
(π.χ. Excel).

52. Προώθηση υλοποίησης της Στρατηγικής για τα
Δικαιώματα του Παιδιού στην Υγεία
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Δημοσίων
Έργων

Τμήμα Δημοσίων
Έργων

Τμήμα Δημοσίων
Έργων

Τμήμα Δημοσίων
Έργων

Τμήμα Δημοσίων
Έργων

Τμήμα Δημοσίων
Έργων

Τμήμα Δημοσίων
Έργων

Τμήμα Πολιτικής 
Αεροπορίας

20.000

80.000

110.000

620.000

460.000

30.000 - 100.000
στο πλαίσιο των
συνήθων εγκριμένων
ετήσιων πιστώσεων

€30.000 - €50.000
στο πλαίσιο των
συνήθων εγκριμένων
ετήσιων πιστώσεων

Στο πλαίσιο των
συνήθων εγκριμένων
ετήσιων πιστώσεων

2018

2018

2018

2018-2019

2018-2019

2018-2020

2018-2020

2018-2020

Αναβάθμιση ιστοσελίδας από «Α» σε «ΑΑ» προσβάσιμη μορφή για βελτίωση
της ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρίες

Ηχητική και οπτική ανακοίνωση επόμενης στάσης σε νέα λεωφορεία για
βελτίωση της προσβασιμότητάς τους και εξυπηρέτησης των επιβατών

Δημιουργία προγράμματος βελτίωσης υποδομών και προσβασιμότητάς τους

Ενσωμάτωση λεπτομερών αναγκών προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες
στους σχεδιασμούς κινητικότητας πόλεων

Ενσωμάτωση λεπτομερών αναγκών προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες
στους σχεδιασμούς κινητικότητας πόλεων

Βελτίωση της προσβασιμότητας/διακίνησης σε ιδιόκτητα κρατικά κτήρια
δημόσιων υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινό

Βελτίωση της προσβασιμότητας σε όσο το δυνατόν περισσότερους
δημόσιους δρόμους

Ενημέρωση επιβατών με αναπηρίες για διευκολύνσεις αεροδρομίων

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
και έχει ήδη περιληφθεί πρόνοια στον 

προϋπολογισμό

53. Διαδικτυακές εφαρμογές για δημόσιες
μεταφορές σε “ΑΑ” standard προσβάσιμη
μορφή

54. Ηχητική και οπτική πληροφόρηση εντός νέων
λεωφορείων

55. Αξιολόγηση υποδομών για δημόσιες
μεταφορές σε όλη την Κύπρο

56. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Λεμεσού (Μελέτη)

57. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Λάρνακας (Μελέτη)

58. Βελτίωση προσβασιμότητας ιδιόκτητων
κρατικών κτηρίων δημόσιων υπηρεσιών που
εξυπηρετούν κοινό (ράμπες, ασανσέρ,
πλατφόρμες, τουαλέτες, πάγκοι εξυπηρέτησης,
οδηγός όδευσης τυφλών, σήμανση)

59. Βελτίωση Προσβασιμότητας δημόσιων δρόμων
στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων
Έργων (Ράμπες, διαβάσεις, σήμανση, ηχητική
σήμανση, οδηγός όδευσης τυφλών, μετακίνηση
εμποδίων από πεζοδρόμια)

60. Υλοποίηση σεμιναρίων από Hermes Airports
για ενημέρωση για τις εξειδικευμένες
υποδομές και διευκολύνσεις που παρέχει
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Πολιτικής 
Αεροπορίας

Τμήμα Πολιτικής 
Αεροπορίας

Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών

Τμήμα Δημοσίων
Έργων

Τμήμα Δημοσίων
Έργων

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Στο πλαίσιο των
συνήθων εγκριμένων
ετήσιων πιστώσεων

Στο πλαίσιο των
συνήθων εγκριμένων
ετήσιων πιστώσεων

-

2.000.000

800.000

Στο πλαίσιο των
εγκεκριμένων
πιστώσεων

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

Βελτίωση προσβασιμότητας αεροδρομίων και ενίσχυση διευκολύνσεων

Βελτίωση εξυπηρέτησης επιβατών με αναπηρίες 

Ενίσχυση των διευκολύνσεων για την κινητικότητα ατόμων με αναπηρίες

Αναβάθμιση προσβασιμότητας δημόσιων μεταφορών

Λεπτομερής καταγραφή, αποτύπωση και ενσωμάτωση των αναγκών
προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στους σχεδιασμούς για τις
δημόσιες μεταφορές και κινητικότητα πόλεων

Βελτίωση προσβασιμότητας Μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
και έχει ήδη περιληφθεί πρόνοια στον 

προϋπολογισμό

61.  Βελτίωση διευκολύνσεων προσβασιμότητας
ατόμων με αναπηρίες στα αεροδρόμια (π.χ.
πλήκτρο ειδοποίησης στις ειδικές πινακίδες των
ειδικών σημείων βοήθειας για εξυπηρέτηση των
επιβατών, θέσεις οχημάτων για αποβίβαση
ατόμων με κινητικά προβλήματα στις αφίξεις και
αναχωρήσεις, ειδικές ενδείξεις στις γυάλινες
αυτόματες πόρτες των αεροδρομίων για την
προστασία ατόμων με μειωμένη όραση, παροχή
για 120 λεπτά χωρίς χρέωση χώρων στάθμευ -
σης για τους κατόχους της «Κάρτας Στάθμευσης»)

62. Γραφεία εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία
στα αεροδρόμια που λειτουργούν επί 24ωρης
βάσης

63. Δωρεάν μεταφορά των ατόμων με αναπηρία με
τα δημόσια λεωφορεία των τακτικών γραμμών

64. Έξυπνες στάσεις λεωφορείων σε κεντρικούς
δρόμους με εφαρμογή για άτομα με αναπηρίες

65. Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών συμπεριλαμβανο -
μένης επικαιροποίησης Σχεδίου Κινητικότητας
Λευκωσίας και Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας Πάφου και Αμμοχώστου (Μελέτη)

66. Έργα προσβασιμότητας σε Αρχαιολογικούς
Χώρους και Μνημεία: 

(α)   Θα εξετασθούν τα σημεία που μπορεί να γίνουν
προσβάσιμα εντός των αρχαιολογικών χώρων
που αποτελούν μέρος της Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO και των πιο επι -
σκέψιμων αρχαιολογικών χώρων (π.χ. Κούριον). 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
και έχει ήδη περιληφθεί πρόνοια στον 

προϋπολογισμό

(β)   Θα εξετασθεί η λειτουργικότητα των υφιστά μενων
υποδομών προσβασιμότητας και θα
διενεργηθούν διορθώσεις όπου είναι απαραίτητο. 

(γ)   Θα εξετασθεί ποιες εκ των εκκλησιών του
Τροόδους, που είναι ενταγμένες στον Κατάλογο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μπορούν
να γίνουν προσβάσιμες (με διαδρόμους στον
περιβάλλοντα χώρο, χώρους υγιεινής κτλ.). 

(δ)   Θα προωθηθεί η δημιουργία και εκτύπωση
έντυπου πληροφοριακού υλικού, ώστε να
διευκρινίζονται τα σημεία που είναι προσβάσιμα
σε κάθε αρχαιολογικό χώρο και μνημείο
(διαδρομές προσβασιμότητας). 

(ε)   Διευκρινίσεις ως προς τα ακριβή σημεία που είναι
προσβάσιμα σε κάθε αρχαιολογικό χώρο και
μνημείο θα δημοσιευτούν και στην επίσημη
ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

(στ) Στο πλαίσιο εφαρμογής Διαχειριστικών Σχεδίων
στους αρχαιολογικούς χώρους του Ιδαλίου και
της Αμαθούντας θα μελετηθούν τα σημεία που
μπορεί να γίνουν προσβάσιμα και θα
προχωρήσουμε σε υλοποίηση. 

(ζ)   Θα προωθηθεί η δημιουργία νέων πληροφορια -
κών πινακίδων εντός των αρχαιολογικών χώρων
και των μνημείων για πιο ολοκληρωμένη
ενημέρωση όλων των πολιτών (θα ανταπο -
κρίνονται στις ανάγκες ατόμων με τροχοκάθισμα
και επίσης είναι ιδιαίτερα βοηθητικά για άτομα με
προβλήματα ακοής). 

(η)   Θα επεκταθεί το Πρόγραμμα Προσβασιμότητας
Ατόμων με Οπτική Αναπηρία και Μειωμένη
Όραση στον αρχαιολογικό χώρο Χοιροκοιτίας
(δημιουργία πινακίδων και οδηγών στο σύστημα
Braille, ομοιώματα ευρημάτων κτλ.). 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών

Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών

Στο πλαίσιο των
εγκεκριμένων 
πιστώσεων

Θα εκτιμηθεί

-

2018-2020

2018-2020

2017

Βελτίωση προσβασιμότητας Μουσείων 

Βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις δημόσιες
μεταφορές

Ενίσχυση των διευκολύνσεων για την κινητικότητα ατόμων με αναπηρίες

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
και έχει ήδη περιληφθεί πρόνοια στον 

προϋπολογισμό

67. Έργα προσβασιμότητας σε Μουσεία:
(α) Θα ελεγχθεί η λειτουργικότητα των

υφιστάμενων υποδομών στα μουσεία και θα
προωθηθούν βελτιώσεις, όπου κρίνεται
αναγκαίο (π.χ. προσβασιμότητα σε χώρους και
πληροφόρηση).

(β) Θα προωθηθούν δράσεις εντός μουσείων για
άτομα με οπτική η μερική αναπηρία.

(γ) Κατά την υλοποίηση μουσειολογικών μελετών,
που διενεργείται στο παρόν στάδιο, θα
προωθηθούν έργα προσβασιμότητας, αλλά και
η αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών.

(δ) Όπου κρίνεται απαραίτητο θα δημοσιευτούν
στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος
Αρχαιοτήτων πληροφορίες ως προς τα
προσβάσιμα σημεία εντός συγκεκριμένων
μουσείων. 

(ε) Κατά την εκπόνηση νέων μουσειολογικών
μελετών θα προταθούν μέτρα
προσβασιμότητας για ΑμεΑ.

68. Αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών, ώστε
το νέο σύστημα να είναι προσβάσιμο στα άτομα
με αναπηρία τόσο για τις αστικές όσο και τις
υπεραστικές διαδρομές

69. Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για ένα
όχημα στις περιπτώσεις που αυτό χρησ ιμο -
ποιείται για τη μετακίνηση ατόμου με αναπηρία,
που είναι αδύνατο να καταστεί ο εγγεγραμμένος
ιδιοκτήτης του οχήματος, όπως στις
περιπτώσεις ανήλικων ατόμων με αναπηρία.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πολιτική Άμυνα

Tμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως

-

-

2018-2020

2018-2020

Η καλύτερη δυνατή διαχείριση των ατόμων με αναπηρίες σε περιπτώσεις
συμφορών

Βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στο δομημένο
περιβάλλον 

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
και έχει ήδη περιληφθεί πρόνοια στον 

προϋπολογισμό

70. Εφαρμογή του Σχεδίου «Τρίπος» για τη
διαχείριση ατόμων με αναπηρίες σε
περιπτώσεις συμφορών. Περιλαμβάνει:

(α)   την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών,
τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και
μη κυβερνητικών οργανισμών, 

(β)   την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης
προσωπικού υπηρεσιών,

(γ)   την τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου, που
περιλαμβάνει πληροφορίες που δίνονται σε
εθελοντική βάση από άτομα με αναπηρία. 

71. Νομοθετική ρύθμιση προσβασιμότητας νέων
δρόμων και κτηρίων (μέσω του περί
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου),
περιλαμβανομένης της λήψης ποινών για τη μη
εφαρμογή της
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής

Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής

Υπουργείο 
Οικονομικών

Στατιστική Υπηρεσία

Τμήμα Υπηρεσιών 
Πληροφορικής

Εθνική Αρχή 
Στοιχημάτων

Στο πλαίσιο των 
συνήθων εγκριμένων
πιστώσεων

-------

15.000

-

-

10.000

2018-2020

2018

2018

2019 (έναρξη)

2018-2020

2018-2020

Μείωση του κοινωνικού και ψηφιακού αποκλεισμού μέσω των προσβάσιμων
διαδικτυακών τόπων σύμφωνα με την Οδηγία 2016/2102/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προσβασιμότητα των Ιστοτόπων και
των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα.

Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2016/2102/ΕΚ.

Βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες στις υποδομές και 
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών 

Εξαγωγή πιο αντιπροσωπευτικών στατιστικών αποτελεσμάτων στην Έρευνα
Υγείας σε σχέση με την αναπηρία

Διατήρηση των διαδικτυακών τόπων που παραδίδονται προσβάσιμοι ώστε 
να πληρούν την Οδηγία 2016/2102/ΕΚ.

Βελτίωση της προσβασιμότητας των υποδομών και υπηρεσιών της 
Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 
του προσωπικού της στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
και έχει ήδη περιληφθεί πρόνοια στον 

προϋπολογισμό

72. Ολοκλήρωση της μετατροπής των Διαδικτυακών
Τόπων (ΔΤ) των Κυβερνητικών Οργανισμών για
να είναι προσβάσιμοι και από άτομα με αναπηρίες

73. Νομοπαρασκευή Εθνικής νομοθεσίας για την
προσβασιμότητα των ΔΤ των Κυβερνητικών 
Οργανισμών

74. Ενσωμάτωση ηχητικού μηνύματος στους 6 
κεντρικούς ανελκυστήρες στο κτηριακό συγκρό-
τημα που στεγάζεται το ΥΟ και πρόσβαση στην
νέα Ιστοσελίδα του Υπουργείου σε μορφή
γλώσσας “easy to read”

75. Μελέτη για ενσωμάτωση ερωτήσεων για την
αναπηρία στην Έρευνα Υγείας που θα γίνει το
2019 στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Κανονισμού

76. Εκπαίδευση Λειτουργών που τροφοδοτούν τους
διαδικτυακούς τόπους των Κυβερνητικών 
Οργανισμών με την ετοιμασία εγχειριδίου και
οργάνωση 3-ωρων σεμιναρίων για όλους τους
Κυβερνητικούς Οργανισμούς

77. Βελτίωση της προσβασιμότητας στον χώρο 
εργασίας, μετατροπή ιστοσελίδων σε προσβάσιμη
μορφή και εκπαίδευση του προσωπικού για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες

29

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Προτεινόμενες νέες δράσεις για τις 
οποίες δεν έχει περιληφθεί πρόνοια 

στον προϋπολογισμό
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Κυπριακός
Οργανισμός
Τουρισμού

Κυπριακός
Οργανισμός
Τουρισμού

Κυπριακός
Οργανισμός
Τουρισμού- Τοπικές
Αρχές

Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου

Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή

3.200

20.000 ετησίως

15.000 ετησίως

Τα μειωμένα έσοδα
της ΑΗΚ λόγω της
εφαρμογής της 
ειδικής οικιακής 
διατίμησης με κώδικα
03, ανακτώνται με
χρέωση των 
λογαριασμών 
ηλεκτρικής ενέργειας
των πελατών της με
Υποχρεώσεις 
Δημόσιας Ωφελείας

-

2018-2019

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2017

Διάχυση πληροφόρησης για τον προσβάσιμο τουρισμό

Βελτίωση προσβασιμότητας των ξενοδοχειακών μονάδων και κέντρων 
αναψυχής 

Βελτίωση προσβασιμότητας παραλιών 

Οικονομική στήριξη ατόμων με αναπηρίες που, λόγω της αναπηρίας τους,
έχουν αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος

Βελτίωση της ενημέρωσης ατόμων με αναπηρίες για τα δικαιώμαά τους ως
καταναλωτών και χρήση εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
και έχει ήδη περιληφθεί πρόνοια στον 

προϋπολογισμό

78. Ετοιμασία νέου τουριστικού οδηγού για την
Προσβάσιμη Κύπρο

79. Σχέδιο επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρή-
σεων και κέντρων αναψυχής για δημιουργία,
αναβάθμιση ή/ και συμπλήρωση εξειδικευμένου
εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία 
ατόμων με αναπηρίες

80. Επιχορήγηση τοπικών Αρχών για διευκολύνσεις
ατόμων με αναπηρίες επί των παραλιών

81. Ένταξη ευάλωτων καταναλωτών στην ειδική
διατίμηση 03 για μειωμένη τιμή ηλεκτρικού
ρεύματος

82. Μετατροπή/συμπερίληψη κυριότερων κειμένων
για καταναλωτικά δικαιώματα στην ιστοσελίδα
της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή σε 
ηχητική μορφή
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Κυπριακός
Οργανισμός
Τουρισμού

Κυπριακός
Οργανισμός
Τουρισμού

Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου

Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή

5.000

5.000

-

-

2018 -2020

2019

2018-2020

2018-2020

Βελτίωση και διάχυση πληροφόρησης προς τα άτομα με αναπηρίες για την
προσβασιμότητα των κέντρων αναψυχής και ξενοδοχειακών μονάδων 

Βελτίωση εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρίες για τον προσβάσιμο τουρισμό

Ενημέρωση δικαιούχων ατόμων με αναπηρίες για την δυνατότητα αξιοποίησης
του δικαιώματος οικονομικής στήριξής τους που αντιμετωπίζουν αυξημένες
ανάγκες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της αναπηρίας τους

Ενημέρωση ατόμων με αναπηρίες για τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές

Αρμόδιος Φορέας
Υλοποίησης

Απαιτούμενη 
Δαπάνη 

Χρονοδιά -
γραμμα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Προτεινόμενες νέες δράσεις για τις 
οποίες δεν έχει περιληφθεί πρόνοια 

στον προϋπολογισμό

83. Καταγραφή διευκολύνσεων για άτομα με 
αναπηρίες στα καταταγμένα από τον ΚΟΤ 
κέντρα αναψυχής, αποτύπωση και φωτογρά-
φηση διευκολύνσεων στις καταταγμένες από
τον ΚΟΤ ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

84. Αναθεώρηση Οδηγού Εξυπηρέτησης Ατόμων με
Αναπηρίες και Μειωμένη Κινητικότητα

85. Ενημέρωση των ευάλωτων καταναλωτών για τη
δυνατότητα ένταξης τους στην ειδική διατίμηση
08 για μειωμένη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος

86. Πραγματοποίηση διαλέξεων επιμόρφωσης των
ατόμων με αναπηρίες για τα καταναλωτικά τους
δικαιώματα 
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Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
1430 Λευκωσία, Κύπρος 
www.mlsi.gov.cy/dsid

Συντονισμός έκδοσης και γλωσσική επιμέλεια:
Αντωνία Σωκράτους Πεδόνε
Λειτουργός Τύπου και Πληροφοριών

Σχεδιασμός/σελιδοποίηση εντύπου:
Άννα Θεοδοσίου

Σχεδιασμός γραφικού:
Ιάκωβος Νικολάου

Εκτύπωση:
RPM Lithographica Ltd

ΓΤΠ 1/2018-300 
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

copyright © Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 2018

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση πληροφοριών και στοιχείων από την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης, νοουμένου ότι θα αναφέρεται η πηγή. 
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