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ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ



Άτομο με ΣΠΑΝΙΟ ΝΟΣΗΜΑ= 
Άτομο με ΑΝΑΠΗΡΙΑ;

Νόσημα= πάθηση, αρρώστια, ασθένεια

Αναπηρία = μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή 

αισθητηριακές διαταραχές οι οποίες, κατά την αλληλεπίδραση 

τους με διάφορα εμπόδια, δυνατόν να εμποδίσουν την πλήρη και 

αποτελεσματική συμμετοχή του ανθρώπου στην κοινωνία σε ίση 

βάση με άλλους (Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες)

Άτομο με σπάνιο νόσημα θεωρείται άτομο με αναπηρία όταν 

πληροί τον πιο πάνω ορισμό



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τα σπάνια νοσήματα, καθώς είναι εν πολλοίς ανίατα:   

επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των ατόμων, την καθημερινότητα 

τους, την ποιότητα της ζωής τους και την ένταξη τους στο κοινωνικό 

σύνολο

επηρεάζουν την οικογένεια συναισθηματικά, οικονομικά και     

κοινωνικά

επηρεάζουν τις ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης και 

αξιοποίησης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων

κίνδυνος για κοινωνικό αποκλεισμό

ανάγκη για υποστηριχτικές υπηρεσίες και παρεμβάσεις 

κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

• Το δικαίωμα αναγνωρίζεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία κύρωσε 

η Κυπριακή Δημοκρατία το 2011.

• Εργασία= όχι μόνο μέσο βιοποριστικής επιβίωσης αλλά

διαδικασία δημιουργικής κοινωνικής ενσωμάτωσης και 

ανάπτυξης δεξιοτήτων

• Δράσεις και μέτρα για την αναβάθμιση της κοινωνικής 

προστασίας με οικονομικές παροχές, επιδόματα 

φροντίδας και ειδικά σχέδια

αξιοπρεπή και ανεξάρτητη διαβίωση



Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΑ 
ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΕΠΚΑ

Παρεμβάσεις στήριξης του ατόμου με αναπηρία με στόχο την 
κοινωνική ενσωμάτωσή του:

αξιολόγηση της κατάστασής του, των αναγκών και των
δυνατοτήτων του

διασφάλιση της ανεξάρτητης διαβίωσης του και
προσβασιμότητας του στην κοινωνία

εφοδιασμός του με την κατάλληλη για τις δυνατότητες του
εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση

παροχή τεχνικών και άλλων διευκολύνσεων

στήριξη του για τον προσωπικό επαναπροσδιορισμό και
ανάπτυξη του

βελτίωση της ποιότητας ζωής του



ΙΔΡΥΣΗ ΤΚΕΑΑ

Κεντρικός φορέας για τη

διαμόρφωση, το συντονισμό, την

υλοποίηση, την παρακολούθηση

και τον έλεγχο των πολιτικών για

τα άτομα με αναπηρίες ανέλαβε

το ΤΚΕΑΑ.

Συστάθηκε την 01/01/2009, κάτω

από το Υπουργείο Εργασίας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων.



ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ ΤΚΕΑΑ

 Αποστολή: 

Η προώθηση της κοινωνικής προστασίας, 

κοινωνικής ενσωμάτωσης και απασχόλησης 

των ατόμων με αναπηρίες

 Όραμα:
Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων 

με αναπηρίες και η δημιουργία νέων 

προοπτικών για την κοινωνική ενσωμάτωση 

τους, μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού, 

συντονισμού και υλοποίησης 

μεταρρυθμιστικών δράσεων.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΤΚΕΑΑ

 Νόμος «ποσόστωσης»: Ο περί Πρόσληψης Ατόμων με 

Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) 

Νόμος

 Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες

 Σχέδιο Επιχορήγησης Οργανώσεων για τη λειτουργία 

προγραμμάτων Απασχόλησης με Στήριξη

 Σχέδιο για Δημιουργία και Λειτουργία Μικρών Μονάδων 

Αυτοεργοδότησης Ατόμων με Αναπηρίες

 Σχέδιο Παροχής Χορηγίας σε Οργανώσεις για Προγράμματα 

Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες μέσω του Ειδικού Ταμείου του 

ΚΕΑΑ

 Σχέδιο Παροχής Χορηγίας σε Οργανώσεις για Προγράμματα 

Κατάρτισης Επαγγελματιών για την Αναπηρία μέσω του Ειδικού 

Ταμείου του ΚΕΑΑ



ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ: Ο περί Πρόσληψης Ατόμων με 
Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές 
Διατάξεις) Νόμος

•Πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες που ικανοποιούν αντικειμενικά 

κριτήρια σε ποσοστό 10% του αριθμού θέσεων υπό πλήρωση στη 

δημόσια υπηρεσία, στην εκπαιδευτική υπηρεσία, στο ωρομίσθιο 

κυβερνητικό προσωπικό, στους ημικρατικούς οργανισμούς, στις 

αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης 

•Αντικειμενικά κριτήρια: κατοχή απαιτούμενων προσόντων, επιτυχία 

σε απαιτούμενες εξετάσεις, καταλληλότητα για την εκτέλεση των 

καθηκόντων της υπό πλήρωση θέσης.

•Οι αξιολογήσεις διενεργούνται στο Κέντρο Αξιολόγησης της 

Αναπηρίας και οι Πολυθεματικές Επιτροπές αποτελούνται από 

ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας (φυσιοθεραπευτές, 

εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και ψυχολόγους) με αγορά 

υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα.

•Παρακολούθηση της εφαρμογής του νόμου από το ΤΚΕΑΑ.



ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

• Σκοπός: Η διεύρυνση των ευκαιριών κατάρτισης και 

επιμόρφωσης ατόμων με αναπηρίες για τη διευκόλυνση της 

εργοδότησης ή της επαγγελματικής ανέλιξης τους.

• Δικαιούχοι: άτομα με αναπηρίες τα οποία αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα εργοδότησης ή ανέλιξης στο επάγγελμα τους 

ανεξάρτητα από επίπεδο μόρφωσης. Προτεραιότητα 

παρέχεται σε άτομα με σοβαρής μορφής αναπηρία τα οποία 

είναι άνεργα ή υποαπασχολούμενα.

• Επιχορήγηση μέχρι ποσού €1.708 ανά άτομο για πρόγραμμα 

κατάρτισης διάρκειας μέχρι 6 μηνών σε οποιοδήποτε 

γνωστικό αντικείμενο βελτιώνει τις επαγγελματικές δεξιότητες 

του ατόμου.



ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ 
ΣΤΗΡΙΞΗ

 Δικαιούχοι: Οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες που

εργοδοτούν καθοδηγητή εργασίας, ο οποίος παρέχει

στήριξη σε ομάδες τουλάχιστον 5 ατόμων για να

εργάζονται στην ανοιχτή αγορά εργασίας.

 Επιχορήγηση ποσού μέχρι €13.500 ανά πρόγραμμα 

ετησίως.



ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

 Δικαιούχοι: Άτομα με σωματικές, αισθητηριακές, νοητικές ή 

άλλες αναπηρίες, οι οποίες προκαλούν ουσιώδη μείωση 

της δυνατότητας απασχόλησης στην αγορά εργασίας και 

επιτρέπουν την άσκηση μόνο περιορισμένου κύκλου 

βιοποριστικών επαγγελμάτων. 

 Επιχορήγηση ποσού μέχρι €8.543 ανά άτομο για να 

δημιουργήσει μια βιώσιμη μονάδα αυτοεργοδότησης του 

σε οποιοδήποτε επαγγελματικό τομέα 



ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

 Δικαιούχοι: εγγεγραμμένες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 

που εκπροσωπούν ή παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με 

σωματική, αισθητηριακή, νοητική ή ψυχική αναπηρία και 

δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων, 

μεταξύ άλλων και κατάρτισης για τα μέλη τους ή και 

ευρύτερα τα άτομα με αναπηρίες.

 Επιχορήγηση €5.000 ανά πρόγραμμα με εξαίρεση 

προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά 

ταμεία, όπου ανώτατο όριο θα είναι το ποσό των €10.000.



ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

 Δικαιούχοι: εγγεγραμμένες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 

που εκπροσωπούν ή παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με 

σωματική, αισθητηριακή, νοητική ή ψυχική αναπηρία και 

δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων, 

μεταξύ άλλων και κατάρτισης για τα μέλη τους ή και 

ευρύτερα τα άτομα με αναπηρίες.

 Επιχορήγηση με ανώτατο όριο το ποσό των €3.000 ανά 

πρόγραμμα, με εξαίρεση προγράμματα που 

συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά ταμεία, όπου 

ανώτατο όριο είναι το ποσό των €5.000



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΤΚΕΑΑ

 Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας

 Επίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα 

 Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα 

 Χορηγία σε Τυφλά Άτομα

 Επίδομα Διακίνησης 

 Οικονομική Βοήθεια σε Άτομα με Αναπηρίες για την απόκτηση 
αυτοκινήτου

 Οικονομική βοήθεια για αγορά τροχοκαθίσματος

 Οικονομική βοήθεια για αγορά τεχνικών μέσων και εξοπλισμού

 Παροχή τροχοκαθισμάτων με δανεισμό

 Έκδοση Κάρτας Στάθμευσης

 Επιχορήγηση Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες για τη 
λειτουργία προγραμμάτων 

 Eπιχορήγηση Οργανώσεων για την παροχή Κοινωνικών 
Συνοδών για ενήλικα άτομα με πολύ σοβαρές αναπηρίες



ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ICF)

 Παρέχει επιστημονική αξιολόγηση, τεκμηρίωση και ταξινόμηση 

της αναπηρίας και της λειτουργικότητας με βάση τη μεθοδολογία 

της Διεθνούς Ταξινόμησης της Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και 

Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

 Συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της κατάστασης του κάθε 

ατόμου ξεχωριστά, μέσω της εξατομικευμένης παρέμβασης 

 Ενδυναμώνει την κατανόηση όλων των μορφών αναπηρίας, 

συμπεριλαμβανομένων και των σπάνιων παθήσεων

 Ενισχύει τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα, την 

επιστημονικότητα και τον επαγγελματισμό σε ό,τι αφορά τη 

διαχείρισή τους

 Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα εφοδιάσουν την Πολιτεία 

με στοιχεία, τα οποία θα συμβάλουν στη διαμόρφωση πολιτικών, 

με στόχο την παροχή πιο ολοκληρωμένων καθώς και κοινωνικά 

δίκαιων υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρίες.



ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

 Με την κύρωση της το 2011 από την Κυπριακή Δημοκρατία 

έχουμε ένα ισχυρό και δεσμευτικό χάρτη

 Δικαιώματα και μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 

σε όλες τις πτυχές της ζωής των ΑμεΑ, που τα κράτη θα 

πρέπει να προωθούν στις πολιτικές τους για τα άτομα με 

αναπηρίες



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ 

Συμμετοχή 
στην πολιτιστική ζωή,

τη ψυχαγωγία,
τον ελεύθερο χρόνο

και τον αθλητισμό

Εργασία 
και 

απασχόληση



ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Λεωφόρος Αρχ. 

Μακαρίου Γ’ 67 Λατσιά 

Τηλ. 22 815015, 

Φαξ 22 482310

Ηλ. Διεύθυνση: 

info@dsid.mlsi.gov.cy

Ιστοσελίδα: 

www.mlsi.gov.cy/dsid

mailto:info@dsid.mlsi.gov.cy

