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Το θέμα είναι:  

«Τα ζητήματα που εντοπίζονται 

στην κυπριακή καθημερινότητα των 

ατόμων με νοητική αναπηρία και 

προκλήσεις για την πολιτεία» 

 

 

Ποια είναι τα προβλήματα ; 

Τι πρέπει να γίνει ; 

 



Τι λέει η Συμφωνία των Ηνωμένων 

Εθνών 

• Μιλά για τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρίες  

• Εξηγά τι πρέπει να κάνουν οι χώρες για να 

έχουν τα άτομα με αναπηρίες τα ίδια 

δικαιώματα 

Βασική αρχή:  

• Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι  

• Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια 

δικαιώματα   



Τι λέει η Συμφωνία 

Η αναπηρία είναι μια κατάσταση που αλλάζει 

Επηρεάζεται  από τις  καταστάσεις  που ζει ένα 

άτομο με αναπηρία: 

• Από το σπίτι, τους γονείς, τα σχολεία, τους 

δασκάλους,  

• Τους θεραπευτές, τα κέντρα ή τα ιδρύματα  

• Τους νόμους 

• Την κοινωνία  

• Τη χώρα που ζει ένας άνθρωπος 
 

 

 



Τι λέει η Συμφωνία 

Υπάρχουν εμπόδια από τις συμπεριφορές  

Υπάρχουν εμπόδια περιβαλλοντικά  

που εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρίες  

να έχουν μια κανονική ζωή  

να έχουν τα ίδια δικαιώματα  

Αυτά τα εμπόδια πρέπει να 

εξαφανιστούν 



Οι ιδέες της συμφωνίας 
• Όλοι είναι ελεύθεροι να επιλέγουν 

• Δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις  

• Τα άτομα με αναπηρία έχουν τα ίδια 

δικαιώματα 

• Όλοι πρέπει να σέβονται τα άτομα με 

αναπηρία 

• Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν 

ίσες ευκαιρίες 

• Ισότητα-Συμμετοχή -Σεβασμός 

 

 



Τι γίνεται στην Κύπρο 

Η Συμφωνία λέει: 

τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα στην 

ενημέρωση 

Έχουν δικαίωμα να ξέρουν ποια είναι τα 

δικαιώματα τους 

ποιοι είναι οι νόμοι 

να γνωρίζουν τι γίνεται στη χώρα τους και στον 

κόσμο  

Να γνωρίζουν τις υπηρεσίες που υπάρχουν 

Να γνωρίζουν που και πώς να βρουν δουλειά 



Δικαίωμα στην ενημέρωση  

Αυτό γίνεται μέσα από την εκπαίδευση  

Μέσα από την τηλεόραση 

Μέσα από το ραδιόφωνο  

Μέσα από κείμενα εύκολα για όλους  

Ειδικά κείμενα για άτομα με προβλήματα όρασης  

Μεταφραστές για άτομα με προβλήματα ακοής 

• Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται πάντοτε στην 

Κύπρο 

• Οι νόμοι δεν διαβάζονται  είναι δύσκολοι 

• Στα σχολεία και τα ιδρύματα δεν μιλάνε για 

τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
  



Προσβασιμότητα  

Τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να 

πηγαίνουν παντού και να είναι ασφαλή  

Θα πρέπει να έχουν ανθρώπους δίπλα τους 

που να βοηθούν 

Συνοδούς – διερμηνείς  

Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και στο 

διαδίκτυο   

• Αυτό δεν γίνεται πάντοτε στην Κύπρο 



Παιδιά με αναπηρία  
• Τα παιδιά έχουν ισότιμα δικαιώματα με 

κάθε πολίτη 

• Τα παιδιά με αναπηρίες έχουν δικαίωμα 

στην έγκαιρη διάγνωση και σε υπηρεσίες 

• Στην Κύπρο αυτό δεν συμβαίνει πάντα  

• συχνά γονείς και παιδιά 

ταλαιπωρούνται για  

   να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες   

   θεραπείες 

 

 



 
Παιδιά με αναπηρία και Εκπαίδευση 

  • Έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση ίση με όλους 

τους άλλους  

• Εκεί που πηγαίνουν όλα τα παιδιά  

• Να αναπτύσσουν τις ικανότητες τους 

• Να γνωρίζουν την αξία τους σαν άτομα 

• Να συμμετέχουν στην κοινωνία  

• Συχνά στα σχολεία μας δίνουν λίγη 

σημασία στις ανάγκες τους 

• Η εκπαίδευση πρέπει να είναι για όλη 

τη ζωή   



Προστασία από σκληρή 

μεταχείριση/εκμετάλλευση/ 

κακοποίηση   
• Στην Κύπρο δεν έχουμε στοιχεία  

• για σκληρή μεταχείριση  

• τιμωρία 

• εκμετάλλευση ούτε  

• κακοποίηση σωματική ή σεξουαλική  

• Από έρευνα που έκανε η Επιτροπή (2014) σε 

επαγγελματίες  των Κέντρων/Ιδρυμάτων  

    το 18% γνώριζε κάποια άτομα που  

    κακοποιήθηκαν 



Ανεξάρτητη Διαβίωση και ένταξη 

στη κοινωνία 

• Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να έχουν το 

δικό τους σπίτι  

• Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ζούνε μόνα 

τους  

• Να διαλέγουν με ποιους να ζήσουν  

• Να έχουν βοηθό στο σπίτι  

Στη Κύπρο πολλά άτομα με νοητική 

αναπηρία μένουν σε ιδρύματα λόγω 

ανάγκης  

Όχι γιατί το διάλεξαν  

 



Σεβασμός στο σπίτι και την 

οικογένεια 
• Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να 

παντρεύονται 

• Να έχουν σχέση  

• Να κάνουν παιδιά 

• Να παίρνουν πληροφορίες για να 

αποφασίζουν για θέματα οικογένειας 

• Στην Κύπρο ελάχιστα άτομα με νοητική 

αναπηρία απολαμβάνουν  αυτό το 

δικαίωμα 



Υγεία και Υπηρεσίες 

αποκατάστασης  
• Τα άτομα με αναπηρία έχουν ίσο δικαίωμα 

πρόσβασης στην υγεία 

• Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι κοντά 

στα άτομα με αναπηρία 

• Στην Κύπρο συχνά τα άτομα με 

αναπηρία ταλαιπωρούνται  

• Δεν υπάρχουν πάντοτε ειδικοί 

• Υπάρχει λίστα αναμονής 

• Οι υπηρεσίες αποκατάστασης δεν είναι 

ικανοποιητικές   

 

 



Εργασία  
• Τα άτομα  με αναπηρία έχουν  δικαίωμα στην 

εργασία  

• Έχουν δικαίωμα σε ίση και δίκαιη μεταχείριση  

• Μπορούν να συμμετέχουν σε επαγγελματικά 

προγράμματα 

• Οι χώροι εργασίας και τα προγράμματα πρέπει 

να είναι προσβάσιμα 

Δεν υπάρχουν στοιχεία για το ποσοστό 

ατόμων με αναπηρίες που εργάζεται  



Ίση μεταχείριση από το νόμο 

• Ο νόμος μας αναγνωρίζει ως άτομα 

(ανθρώπους) 

• Όταν γεννιόμαστε μας δίνουν ένα όνομα  

• Είμαστε πολίτες μιας χώρας 

• Έχουμε νομική προσωπικότητα  

• Όλα τα άτομα έχουν νομική 

προσωπικότητα 



Ίση μεταχείριση από το νόμο 

 

 

• Η νομική προσωπικότητα μας δίνει την  

δικαιοπρακτική ικανότητα  

• Όταν έχω δικαιοπρακτική ικανότητα 

Έχω δικαιώματα 

Έχω υποχρεώσεις    

 

 

 



Τότε γιατί ορισμένα άτομα δεν 

έχουν δικαιώματα; 

Οι  χώρες εξετάζουν τα άτομα με 

αναπηρίες και αποφασίζουν : 

• Εάν έχεις  ικανότητα να αποφασίζεις - τότε 

μπορείς να έχεις δικαιώματα 

• Εάν δεν έχεις ικανότητα να αποφασίζεις  -

τότε δεν μπορείς να έχεις δικαιώματα 

 



Κάτι πρέπει να αλλάξει 

• Αφού όλοι είμαστε ίσοι, τι γίνεται με 

αυτούς που  δεν μπορούν να 

αποφασίζουν; 

• Αφού  όλοι έχουμε δικαιοπρακτική 

ικανότητα και κανείς δεν μπορεί να μας 

την πάρει  

   τότε όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα 



Αλλαγή των νόμων και υπηρεσίες 

• Οι νόμοι που είναι άδικοι πρέπει να αλλάξουν 

• Να στηρίζουμε τα άτομα για να παίρνουν 

αποφάσεις 

• Να μην αποφασίζουν άλλοι για τα άτομα με 

αναπηρίες 

• Να σεβόμαστε τα δικαιώματα, τα θέλω και τις 

προτιμήσεις των ατόμων με αναπηρίες 

 



Τι πρέπει να κάνουν οι χώρες και η 

Κύπρος 

• Να κάνουν ότι λέει η Συμφωνία 

• Να αλλάξουν τους νόμους που είναι άδικοι 

• Να κάνουν νόμους που να προστατεύουν τα 

δικαιώματα 

• Να σχεδιάζουν πράγματα που να 

χρησιμοποιούν όλοι εύκολα 

• Να δίνουν πληροφορίες και βοηθήματα που 

χρειάζονται 

• Να εκπαιδεύουν όσους εργάζονται με άτομα 

με αναπηρία 

 



Τι πρέπει να κάνουν οι χώρες και η 

Κύπρος 
Να δίνουν λεφτά για  

• τη Στέγαση  

• την Εκπαίδευση  

• την Υγεία 

Τα άτομα με αναπηρία 

να λένε τη γνώμη τους 

σε όσους κάνουν νόμους 

Όλοι να ακούνε τι λένε τα άτομα με 

αναπηρία 



Τι πρέπει να κάνουν οι χώρες και η 

Κύπρος 
Να μην αφαιρούν το δικαίωμα στα άτομα με 

αναπηρία να αποφασίζουν 

Να τα στηρίζουν για να παίρνουν 

 αποφάσεις ώστε: 

• Να μπορούν να έχουν περιουσία  

• Να μπορούν να αποφασίζουν τι να κάνουν 

τα λεφτά τους 

• Να μπορούν να δανειστούν από τις 

τράπεζες  

• Να μην αποφασίζουν άλλοι γι’ αυτά 



Τι πρέπει να κάνουν οι χώρες και η 

Κύπρος 

Να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία  

• να ξέρουν τα δικαιώματα τους 

• να μπορούν να λένε την άποψη τους 

• να συμμετέχουν στους συνδέσμους και 

στα διοικητικά συμβούλια  

• να έχουν ομάδες αυτοσυνηγορίας 

• να έχουν εκπροσώπους σε όλες τις 

διαδικασίες που τα αφορούν 



Τέλος  

Η Επιτροπή είναι στη διάθεση όλων των ατόμων 

με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους : 

• για να δώσει περισσότερες πληροφορίες 

• για να τα στηρίξει 

• για να  βοηθήσει να διεκδικήσουν τα δικαιώματα 

τους 

• Τηλέφωνο:  22 871333 

•  Email: cpmental@cytanet.com.cy 



Πηγές  

• Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και Περί 

Συναφών Θεμάτων (κυρωτικός νόμος 8 (ΙΙΙ)2011. 

• Διεθνής Συμφωνία για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίας 

(κείμενο για όλους)-Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής –Ελλάδος. 

• Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή 

(European Agency for Development in Special Needs Education, 

2005 & 2010) 

• Ετήσια Έκθεση 2014 ΕΠΝΚΑ 

• Μητρώο ΕΠΝΚΑ  


