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Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων 
με Αναπηρίες 

• 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



Ανεξάρτητη διαβίωση: το δικαίωμα των 
ατόμων με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα 

μέσα στην κοινωνία (1)
– Κοινωνικές παροχές: οικονομική στήριξη των 

ατόμων με αναπηρίες ώστε να διευκολύνεται η 
ενσωμάτωση τους στην κοινότητα

– Εκπαίδευση: κατάλληλα προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

– Σχέδια απασχόλησης 

– Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 



Ανεξάρτητη διαβίωση: το δικαίωμα των 
ατόμων με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα 

μέσα στην κοινωνία (2)
– Απασχόληση: η εργασία ως μέσο βιοποριστικής

επιβίωσης, αλλά και ως διαδικασία δημιουργικής
κοινωνικής ενσωμάτωσης και ανάπτυξης
δεξιοτήτων

– 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 του, έτσι ώστε να
διαβιούν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά
στο περιβάλλον της κοινωνίας



Χορήγηση Κοινωνικών Παροχών σε Άτομα 
με Αναπηρίες 

• Οικονομική στήριξη των ατόμων με αναπηρίες
ώστε να διευκολύνεται η κοινωνική ενσωμάτωση
τους

• Κάλυψη του επιπρόσθετου κόστους που προκαλεί
η αναπηρία

• Πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής τους



Κοινωνικές Παροχές 

Νόμος / Σχέδιο Μηνιαίο 
Ποσό
€

Ειδική Χορηγία Τυφλών (Νόμος) 316,37

Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας 339,55

Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα 854,30

Επίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα 350,00

Επίδομα Διακίνησης (Νόμος) 51,00/
102,00



Άλλες Κοινωνικές Παροχές 

Οικονομική βοήθεια για Αγορά Αναπηρικού Αυτοκινήτου 
Οικονομική Βοήθεια για την Αγορά Τροχοκαθισμάτων
Οικονομική Βοήθεια για την Αγορά Τεχνικών Μέσων, 
Οργάνων και άλλων Βοηθημάτων 
Δανεισμός Τροχοκαθισμάτων
Δανεισμός Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και άλλων 
Βοηθημάτων
Δελτίο Στάθμευσης 



Οικονομική βοήθεια για Αγορά Αναπηρικού 
Αυτοκινήτου 

• Δικαιούχοι: Άτομα ηλικίας 18‐70 ετών που 
παρουσιάζουν σοβαρή αναπηρία στα άνω ή/και κάτω 
άκρα, ή σοβαρή οπτική αναπηρία.

• Χορηγία η οποία ανέρχεται σε (α) €3.500 ή (β) €4.500 
στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωμένοι να 
χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα για τη διακίνησή τους, 
και είναι λήπτες του Επιδόματος Βαριάς Κινητικής 
Αναπηρίας ή/και Επιδόματος Φροντίδας σε 
Παραπληγικά/Τετραπληγικά Άτομα.

• Απαλλαγή από τα τέλη εγγραφής και κυκλοφορίας 
του αυτοκινήτου 



Δελτίο Στάθμευσης 
• α) Τα άτοµα µε αναπηρίες που λαµβάνουν Επίδοµα Βαριάς Κινητικής 

Αναπηρίας. 
• (β) Τα τυφλά άτοµα με βάση τον Περί παροχής φοιτητικής χορηγίας Νόμο και 

τον Περί παροχής ειδικής χορηγίας σε τυφλούς Νόμο. 
• (γ) Τα άτοµα µε αναπηρίες που λαµβάνουν οικονοµική βοήθεια για απόκτηση 

αυτοκινήτου
• (δ) Tα άτομα των οποίων η αναπηρία συνίσταται σε ακρωτηριασμό ή σοβαρή 

αδυναμία των άνω ή/και κάτω άκρων που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία με 
αποτέλεσμα το άτομο με αναπηρία να έχει μόνιμο βαθμό αναπηρίας σε 
ποσοστό πέραν του 39% 

• (ε) Oι ανάπηροι με βάση τις διατάξεις του περί Ανακουφίσεων Παθόντων 
Νόμου 

• (στ) Τα άτοµα µε νοητική αναπηρία 

• (ζ) Οργανώσεις που παρέχουν φροντίδα σε άτομα με αναπηρία τα οποία 
ανήκουν σε μια από τις προαναφερόμενες ομάδες και χρησιμοποιούν όχημα 
για τη μεταφορά των ατόμων αυτών.



Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

• Ετήσια Οικονομική Ενίσχυση σε Οργανώσεις
Ατόμων με Αναπηρίες για την Πρόσληψη
Κοινωνικών Συνοδών για τα Μέλη τους

• Παροχή υπηρεσιών Κοινωνικού Συνοδού σε
ενήλικα άτομα με πολύ σοβαρές αναπηρίες
που η αυτόνομη διακίνηση και η άσκηση
βασικών τους δικαιωμάτων δεν είναι δυνατή



Κοινωνικοί Συνοδοί 
• Συνοδεία ατόμων με αναπηρίες σε διάφορες υπηρεσίες  για 

την άσκηση των δικαιωμάτων τους 
• Επικοινωνία με άτομα με αναπηρίες και υποβοήθηση της 

προφορικής, γραπτής, ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους με 
άλλους

• Στήριξη ατόμων με αναπηρίες κατά τη συμμετοχή τους σε 
προγράμματα και υπηρεσίες 

• Προστασία και στήριξη ατόμων με αναπηρίες κατά την 
επικοινωνία και συναναστροφή τους με άλλους ή την επαφή 
με το περιβάλλον τους

• Όπου απαιτείται, συνηγορία ατόμων με αναπηρίες και 
στήριξη στην έκφραση και άσκηση των δικαιωμάτων τους.

• Υποστήριξη στην ενδυνάμωση, αυτονόμηση και κοινωνική 
ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες



Παροχή Άμεσης και Έμμεσης 
Επαγγελματικής  Αποκατάστασης

• Παρακολούθηση της εφαρμογής του περί 
Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον 
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμου : Πρόσληψη 
προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα:  
προσλαμβάνονται σε θέσεις απασχόλησης στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, άτομα με αναπηρίες σε ποσοστό 10% του 
αριθμού των υπό πλήρωση κάθε φορά θέσεων απασχόλησης

• Λειτουργία του Σχεδίου Δημιουργίας Μικρών 
Μονάδων Αυτοεργοδότησης

• Λειτουργία του Σχεδίου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης 

• Λειτουργία του Σχεδίου Απασχόλησης με Στήριξη



• Κέντρο Πολυθεματικής Αξιολόγησης για 
Αυτισμό 

• Σχέδιο για ένταξη σε προγράμματα 
υποστηριζόμενης διαβίωσης 

Άλλες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 



Νέο Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας 
και Λειτουργικότητας  

• Επιστημονική αξιολόγηση και αντικειμενική 
πιστοποίηση της κατάστασης της αναπηρίας 
ενός ατόμου  και, προαιρετικά, της 
λειτουργικότητας του. 

• Τρία Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας 
(Λεμεσός, Λευκωσία, Λάρνακα) 



Αξιολογήσεις και Κρατικές Παροχές  

• Αξιολόγηση Αναπηρίας για Κοινωνικές Παροχές 
• Αξιολόγηση Αναπηρίας για σκοπούς Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος (αναπηρικό επίδομα) 

• Αξιολόγηση Αναγκών Φροντίδας 
• Αξιολογήσεις Κλάδου επαγγελματικής 
αποκατάστασης 

• Αξιολογήσεις Λειτουργικότητας (βοηθήματα και 
εύλογες προσαρμογές για βελτίωση ποιότητας 
ζωής)



Ευρωπαϊκή  Κάρτα Αναπηρίας 

Τα πλεονεκτήματα και οφέλη για τους κατόχους της 
Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας καθορίζονται σε Κατάλογο, ο οποίος 
θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα ωφελήματα. 

Δικαιούχοι του Σχεδίου στην Κύπρο είναι άτομα με μακροχρόνιες 
σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές, οι 
οποίες, κατά την αλληλοεπίδραση τους με διάφορα εμπόδια, δυνατό 
να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην 
κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους και που η αναπηρία τους θα 
πιστοποιείται ως μέτρια, σοβαρή ή ολική.

Όταν το άτομο με αναπηρία είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από 
άλλο άτομο, τότε πρόσβαση στα ωφελήματα θα έχει και ο συνοδός 
του και η Κάρτα θα φέρει την σήμανση «Α» (Assistant). Η έκδοση της 
Κάρτας στους δικαιούχους θα γίνεται δωρεάν


