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ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΤΡΙΟΣΔΡΩΝ ΓΡΑΔΩΝ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΟ 2018 ΣΑ 

ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2018-2020 

Τποσργείο Δργαζίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Αζθαλίζεων 

Δθαξκόζηεθαλ νη λνκνζεζίεο θαη ζρέδηα  θνηλσληθώλ παξνρώλ ηνπ Τκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Δλζσκάησζεο Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο κέζσ ησλ νπνίσλ επσθειήζεθαλ ζπλνιηθά θαηά ην 2019 

10.000 άηνκα κε αλαπεξίεο, κε ζπλνιηθή δαπάλε €38.5 εθ. 

Παξαρσξήζεθαλ  ζε ιήπηεο ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο, από ηελ Υπεξεζία 

Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξόλνηαο, αλαπεξηθά επηδόκαηα θαη κέηξα θνηλσληθήο ζπλνρήο κε 

ζπλνιηθή δαπάλε €38 εθ. 

Δγθξίζεθε ε επηρνξήγεζε θαη’ νίθνλ θξνληίδαο ζε 1550 ιήπηεο Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ 

Δηζνδήκαηνο 

Παξαρσξήζεθαλ από ηηο Υπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Σπληάμεηο Αληθαλόηεηαο θαη 

Σπληάμεηο Αλαπεξίαο ζε 4.800  θαη 870 δηθαηνύρνπο αληίζηνηρα 

Δγθξίζεθε από Υπνπξγηθό Σπκβνύιην ην λέν Σρέδην Παξνρήο Δπηδόκαηνο Γηαθίλεζεο ζε Άηνκα 

κε Θαιαζζαηκία γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο κεηάβαζεο ζηα Κέληξα Θαιαζζαηκίαο παγθύπξηα κε 

600 πεξίπνπ επσθεινύκελνπο 

Δθδόζεθε ε Δπξσπατθή Κάξηα Αλαπεξίαο ζε 1000 πεξίπνπ λένπο δηθαηνύρνπο κε σθειήκαηα 

εθπηώζεσλ ή δσξεάλ ρξήζεο ππεξεζηώλ ζηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνύ, πνιηηηζκνύ, κεηαθνξώλ, 

αζιεηηζκνύ 

Δηνηκάζηεθε, κεηά από δεκόζηα δηαβνύιεπζε, πξόηαζε λέαο πνιηηηθήο γηα ηηο ππεξεζίεο θαη 

παξνρέο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ε νπνία ηπγράλεη αλαιπηηθήο δηαβνύιεπζεο. Σε πξώηε 

θάζε, εγθξίζεθαλ ηνλ Μάην 2019 από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην απμήζεηο θαη επεθηάζεηο 

πθηζηάκελσλ επηδνκάησλ κε επσθεινύκελνπο πέξαλ ησλ 3000 αηόκσλ θαη ζπλνιηθή πξόζζεηε 

δαπάλε €4,2 εθ. εηεζίσο 

Δθαξκόζηεθε ν πεξί Πξόζιεςεο Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο ζηνλ Δπξύηεξν Γεκόζην Τνκέα (Δηδηθέο 

Γηαηάμεηο) Νόκνο θαη πξνζιήθζεθαλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Υπεξεζία, ηε Γεκόζηα Υπεξεζία θαη ζε 

Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 30 άηνκα κε αλαπεξίεο, αλεβάδνληαο ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό 

πξνζιεθζέλησλ από ην 2010 κέρξη ην 2018 ζε 185 άηνκα. 

Δπηρνξεγήζεθαλ 23 πξνγξάκκαηα απαζρόιεζεο κε ζηήξημε κέζσ ηεο πξόζιεςεο από κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο θαζνδεγεηώλ εξγαζίαο πνπ ζηεξίδνπλ ζηελ αλνηρηή αγνξά εξγαζίαο 

πέξαλ ησλ 300 αηόκσλ κε λνεηηθή ή ςπρηθή αλαπεξία 

Πξνζιήθζεθαλ 27 Σύκβνπινη Απαζρόιεζεο Οξηζκέλνπ Φξόλνπ θαη ζηειέρσζαλ ηε Γεκόζηα 

Υπεξεζία Απαζρόιεζεο ηνπ Τκήκαηνο Δξγαζίαο, γηα ελδπλάκσζε ησλ εγγεγξακκέλσλ 

αλέξγσλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ εμεύξεζε εξγαζίαο θαη παξαρώξεζε πξνηεξαηόηεηαο ζηα 

πιαίζηα ππνζηήξημεο ησλ επάισησλ νκάδσλ γηα έληαμε ζηελ απαζρόιεζε 

Δληάρζεθαλ 21 άηνκα κε αλαπεξίεο ζηελ αλνηρηή αγνξά εξγαζίαο κέζσ ηνπ Σρεδίνπ Παξνρήο 

Κηλήηξσλ ζε Δξγνδόηεο γηα ηελ Πξόζιεςε Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο κε ζπγρξεκαηνδόηεζε από ην 

Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν 

Καηαξηίζηεθαλ θαη εξγνδνηήζεθαλ από ηελ Οξγάλσζε Παξαπιεγηθώλ Κύπξνπ 75 άλεξγνη γηα 

ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ θξνληίδαο πξνο άηνκα κε ηεηξαπιεγία/παξαπιεγία, κε 

ζπγρξεκαηνδόηεζε από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν 
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Δπηρνξεγήζεθαλ από ηηο Υπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο 40 πξνγξάκκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία 

θέληξσλ εκέξαο ή ζηεγώλ θαη ηελ παξνρή θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ζε ελήιηθεο θαη παηδηά κε 

αλαπεξίεο κε ζπλνιηθή δαπάλε ύςνπο €3,5 εθ. 

Σπλερίζηεθε ε επηζεώξεζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο παξνρήο ππεξεζηώλ θνηλσληθήο 

θξνληίδαο ζε θέληξα εκέξαο ή ζηέγεο γηα ελήιηθεο ή παηδηά κε αλαπεξίεο 

Απντδξπκαηνπνηήζεθαλ από ην Ννζνθνκείν Αζαιάζζαο θαη εληάρζεθαλ ζηελ θαηνηθία 

Υπνζηεξηδόκελεο Γηαβίσζεο «Λήδξα» 2 αθόκα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη δηαηαξαρέο 

ζπκπεξηθνξάο, πέξαλ ησλ 8 αηόκσλ πνπ είραλ απντδξπκαηνπνηεζεί κε ηεξκαηηζκό ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ «Θαιάκνπ 14» 

Σρεδηάζηεθε θαη πξνθεξύρηεθε δεκόζηνο δηαγσληζκόο γηα ηελ ιεηηνπξγία 10 λέσλ θαηνηθηώλ 

ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο ζηελ θνηλόηεηα γηα έληαμε 48 αηόκσλ κε αλαπεξίεο 

Δηνηκάζηεθε λνκνζρέδην γηα ηε ξύζκηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξίεο θαη άζθεζεο ηεο δηθαηνπξαθηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ππό 

δηαβνύιεπζε κε ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο 

Τποσργείο Παιδείας, Πολιηιζμού, Αθληηιζμού και Νεολαίας 

Παξαρσξήζεθαλ εθπαηδεπηηθέο θαη ππνζηεξηρηηθέο ππεξεζίεο ζε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο 

κέζσ ηεο εξγνδόηεζεο εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζεξαπεπηώλ ζηα ζρνιεία πξνδεκνηηθήο, 

δεκνηηθήο, κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ζηα εηδηθά ζρνιεία. Δπίζεο παξαρσξήζεθε ζηα παηδηά 

εμεηδηθεπκέλνο ηερλνινγηθόο θαη άιινο εμνπιηζκόο θαη δηεπθνιύλζεηο 

Υινπνηήζεθαλ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ γηα ηε 

δηακόξθσζε ζεηηθώλ ζηάζεσλ έλαληη ηεο αλαπεξίαο. Δπίζεο πινπνηήζεθαλ επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο γνλείο, ηνπο ζρνιηθνύο βνεζνύο/ζπλνδνύο, γηα 

βειηίσζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηε δηαρείξηζε ηεο αλαπεξίαο 

Υινπνηήζεθαλ έξγα βειηίσζεο ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ζηα δεκόζηα ζρνιεία (ξάκπεο, 

αλειθπζηήξεο, ρώξνη ζηάζκεπζεο, ρώξνη πγηεηλήο θ.α.) κε δαπάλε €0,5 εθ. 

Δηνηκάζηεθε θαη ππνβιήζεθε από εκπεηξνγλώκνλεο ηνπ Δπξσπατθνύ Φνξέα γηα ηελ Δηδηθή θαη 

Δληαία Δθπαίδεπζε, κεηά από δηαβνύιεπζε κε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο, κειέηε κε 

εηζεγήζεηο/ζπζηάζεηο γηα δηακόξθσζε λέαο πνιηηηθήο θαη λνκνζεζίαο γηα ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα λνκνζρέδην γηα κεηαξξύζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνύ θαη ζεζκηθνύ πιαηζίνπ 

Τποσργείο Τγείας 

Πξνεηνηκάζηεθε ε εθαξκνγή ηεο πξώηεο θάζεο ηνπ Γεληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ πξνζσπηθνύ ηαηξνύ, εηδηθώλ ηαηξώλ, θαξκάθσλ θαη εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ 

Δηνηκάζηεθε λνκνζρέδην γηα ηε ξύζκηζε ηεο εγγξαθήο θαη ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Απνθαηάζηαζεο 

Δηνηκάζηεθε λνκνζρέδην γηα  ηε ξύζκηζε ηεο θνηλνηηθήο λνζειεπηηθήο 

Τποσργείο Μεηαθορών, Δπικοινωνιών και Έργων 

Βειηηώζεθε ε πξνζβαζηκόηεηα ζε 24 ηδηόθηεηα θξαηηθά θηήξηα δεκόζησλ ππεξεζηώλ πνπ 

εμππεξεηνύλ θνηλό (κε ξάκπεο, αζαλζέξ, ηνπαιέηεο, πάγθνπο εμππεξέηεζεο, ζήκαλζε θ.α.) θαη 

ζε δεκόζηνπο δξόκνπο ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Τκήκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ξάκπεο, δηαβάζεηο, 

ζήκαλζε, κεηαθίλεζε εκπνδίσλ από πεδνδξόκηα θιπ) κε δαπάλε ύςνπο €1,5 εθ.  

Οινθιεξώζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε Μειέηεο Σρεδίσλ Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο 



3 
 

Λεκεζνύ θαη Λάξλαθαο κε ζθνπό ηελ ελζσκάησζε ιεπηνκεξώλ αλαγθώλ πξνζβαζηκόηεηαο 

αηόκσλ κε αλαπεξίεο ζηνπο ζρεδηαζκνύο θηλεηηθόηεηαο ησλ πόιεσλ 

Βειηηώζεθαλ νη ππνδνκέο θαη δηεπθνιύλζεηο πξνζβαζηκόηεηαο αηόκσλ κε αλαπεξίεο ζηα 

αεξνδξόκηα (γξαθεία εμππεξέηεζεο αηόκσλ κε αλαπεξίεο, κεραλή εηδνπνίεζεο άθημεο γηα 

παξνρή βνήζεηαο, θαζίζκαηα πξνηεξαηόηεηαο, εηδηθό απνδπηήξην, αλπςσηηθά κεραλήκαηα θ.α.) 

θαη πινπνηήζεθαλ από ηελ HermesAirport εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ελεκέξσζε ησλ 

επηβαηώλ κε αλαπεξίεο γηα ηηο δηεπθνιύλζεηο θαη εμεηδηθεπκέλεο ππνδνκέο πνπ παξέρνληαη 

Υινπνηήζεθαλ έξγα πξνζβαζηκόηεηαο ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, κλεκεία θαη κνπζεία ηνπ 

Τκήκαηνο Αξραηνηήησλ (π.ρ. εηδηθνί δηάδξνκνη θαη κέζα κεηαθνξάο ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν 

Κάησ Πάθνπ θαη ζην Κνύξην, ρώξνη πγηεηλήο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζηελ Δθθιεζία Αγίνπ 

Νηθνιάνπ ηεο Σηέγεο θαη Παλαγίαο Αζίλνπ, ξάκπεο θαη αλειθπζηήξεο ζηα Αξραηνινγηθά Μνπζεία 

Λάξλαθαο θαη Πάθνπ θ.α.). Δπίζεο ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο Αξραηνηήησλ 

δεκνζηνπνηήζεθαλ ηα πξνζβάζηκα κλεκεία θαη κνπζεία 

Τξνπνπνηήζεθε ν πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη Τξνραίαο Κίλεζεο Νόκνο θαη 

απαιιάγεθαλ από ηα ηέιε εγγξαθήο θαη ηέιε θπθινθνξίαο ηα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα ηελ κεηαθίλεζε αλειίθσλ κε αλαπεξίεο (πέξαλ ησλ ελειίθσλ γηα ηνπο νπνίνπο ήδε ίζρπε) 

Τποσργείο Δζωηερικών 

Δθδόζεθε λέν Γηάηαγκα ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, ην πεξί Οδώλ θαη Οηθνδνκώλ 

(Τξνπνπνίεζε Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ) Γηάηαγκα ηνπ 2018 (ΚΓΠ 262/2018), γηα ζθνπνύο πεξαηηέξσ 

βειηίσζεο ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ 

Τποσργείο Οικονομικών 

Όινη νη Γηαδηθηπαθνί Τόπνη Κπβεξλεηηθώλ Οξγαληζκώλ πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ην 2018 ήηαλ 

πξνζβάζηκνη θαη από άηνκα κε αλαπεξίεο, ελώ μεθίλεζε θαη ε κεηαηξνπή Γηαδηθηπαθώλ Τόπσλ 

πνπ είραλ αλαπηπρζεί πξηλ ην 2018 

Καηαηέζεθε ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ γηα ςήθηζε λνκνζρέδην γηα ελαξκόληζε κε ηελ 

Οδεγία 2016/2102/ΔΚ θαη ηνλ Μάξηην 2019 ςεθίζηεθε ν πεξί Πξνζβαζηκόηεηαο ησλ Ιζηόηνπσλ 

θαη ησλ Δθαξκνγώλ γηα Φνξεηέο Σπζθεπέο ησλ Οξγαληζκώλ ηνπ Γεκόζηνπ Τνκέα Νόκνο 

Τποσργείο Δνέργειας, Δμπορίοσ και Βιομητανίας και Τθσποσργείο Σοσριζμού  

Δθδόζεθε αλαζεσξεκέλνο ηνπξηζηηθόο νδεγόο γηα ηελ πξνζβάζηκε Κύπξν 

Απμήζεθε ν αξηζκόο ησλ πξνζβάζηκσλ παξαιηώλ αλεβάδνληαο ηνλ ζε 50 (29 παξαιίεο κε 

πιήξε πξνζβαζηκόηεηα θαη 21 παξαιίεο κε κεξηθή πξνζβαζηκόηεηα)  

 


