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        ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ               

                                                                        

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
 

   Το ερωτηματολόγιο αυτό σκοπό έχει να δώσει την ευκαιρία σε οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα που σχετίζεται με την αναπηρία να καταθέσει τις 
απόψεις και εισηγήσεις του για τον πιο πάνω σκοπό. Συμπληρώστε το και 
αποστείλετε το μέχρι τις 15.4.2018, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
info@dsid.mlsi.gov.cy είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 1430 Λευκωσία. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
    Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναγνωρίζοντας την 
ανάγκη για μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη πολιτική υποστήριξης των ατόμων με 
αναπηρίες, μέσω υπηρεσιών και κοινωνικών παροχών που θα ανταποκρίνονται στο είδος και 
τον βαθμό των αναγκών τους, επιθυμεί να αφουγκραστεί και να διαβουλευτεί με τους πολίτες 
με αναπηρίες, τους γονείς και τις οργανώσεις τους, καθώς και τους επαγγελματίες ή φορείς 
που σχετίζονται με την αναπηρία, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας νέας νομοθεσίας για την 
πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε υποστηριχτικές υπηρεσίες και κοινωνικές παροχές. 
 
  Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018 – 2020, που εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο στις 19.12.2017, περιλαμβάνεται η νέα δράση με αρ. 20 «Αυξήσεις στα 
υφιστάμενα επιδόματα και τρίμηνη δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής 
και νέας νομοθεσίας για τις αναπηρικές παροχές και υπηρεσίες». Αναμενόμενο αποτέλεσμα 
της δράσης είναι η ενίσχυση των ατόμων με αναπηρίες να αντιμετωπίσουν το επιπρόσθετο 
κόστος που δημιουργεί η αναπηρία στη ζωή τους, μέσω υπηρεσιών και παροχών. 
 
 

1. Ιδιότητα του ατόμου που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο (επιλέξτε με √ ένα 
από τα πιο κάτω) 

 
           Εκφράζω τις προσωπικές μου απόψεις ως άτομο με αναπηρία 
           Ο τύπος της αναπηρίας μου είναι: 
 
                     Κινητική Αναπηρία 

                     Άλλη Σωματική Αναπηρία 

                     Οπτική Αναπηρία 

                     Ακουστική Αναπηρία 

                     Νοητική Αναπηρία 

                     Ψυχική Αναπηρία 

                     Πολλαπλές Αναπηρίες 

                     Άλλη Αναπηρία. Περιγράψτε:……………………………………………………….. 

 

 

 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ    
 

1430 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

mailto:info@dsid.mlsi.gov.cy
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           Εκφράζω τις προσωπικές μου απόψεις ως γονιός παιδιού ή ατόμου με αναπηρία 
 
           Εκφράζω τις προσωπικές μου απόψεις ως επαγγελματίας για την αναπηρία 
 
 
             Εκφράζω τις απόψεις της Οργάνωσης μου  
             Όνομα Οργάνωσης:…………………............................................................................. 
 
            Εκφράζω τις απόψεις της Υπηρεσίας μου 
            Όνομα Υπηρεσίας:………………………………………………………………………….. 
 

 

2. Κάθε άτομο με αναπηρία (κινητική, άλλη σωματική, οπτική, ακουστική, νοητική 

ψυχική ή άλλη) αντιμετωπίζει διαφορετικές ανάγκες ανάλογα με την αναπηρία 

του και τα εμπόδια που συναντά στο περιβάλλον του και επομένως χρειάζεται 

διαφορετικού τύπου υπηρεσίες υποστήριξης του. 

 

Συμφωνώ 

Δεν συμφωνώ. Έχω την άποψη ότι 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

3.  Οι υπηρεσίες υποστήριξης που μπορεί ένα άτομο με αναπηρία να χρειάζεται 
αφορούν ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω (επιλέξτε με √ ένα ή 
περισσότερα): 

 
Φροντίδα 

Προσωπική βοήθεια 

Θεραπείες ή άλλες υπηρεσίες αποκατάστασης 

Διακίνηση 

Συνοδεία 

Επικοινωνία 

Λήψη αποφάσεων 

Απασχόληση 

Διαβίωση 

Συμμετοχή σε Κέντρα Ημέρας 

Συμμετοχή σε Δραστηριότητες Ψυχαγωγίας, Αθλητισμού, Τέχνης 

Άλλες 

όπως:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….               
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4. Ανάλογα με το είδος και την συχνότητα των αναγκαίων υπηρεσιών 
υποστήριξης, δημιουργείται ένα επιπρόσθετο κόστος στη ζωή του ατόμου με 
αναπηρία, σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς αναπηρίες, αλλά και σε σύγκριση με 
άλλα άτομα με αναπηρίες με διαφορετικές ανάγκες. 

 

Συμφωνώ 

Δεν συμφωνώ. Έχω την άποψη ότι 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 
5. Είναι χρήσιμο οι διαφορετικές ανάγκες κάθε ατόμου με αναπηρία να 

διαπιστώνονται αντικειμενικά και να καταρτίζεται ένα εξατομικευμένο πλάνο με 
τις υπηρεσίες υποστήριξης που χρειάζεται το συγκεκριμένο άτομο. 

 

Συμφωνώ 

Δεν συμφωνώ. Έχω την άποψη ότι 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 
6. Η διαπίστωση των διαφορετικών αναγκών κάθε ατόμου με αναπηρία για 

υπηρεσίες υποστήριξης γίνεται πιο αντικειμενικά (επιλέξτε ένα από τα πιο 
κάτω): 

 

Από το ίδιο το άτομο με αναπηρία 

Από τον ιατρό που παρακολουθεί το άτομο με αναπηρία  

Από άλλους ειδικούς (αναφέρετε τις ειδικότητες) 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Από πολυθεματική ομάδα με όλους τους πιο πάνω 

 
7. Η πρόσβαση του ατόμου με αναπηρία στις αναγκαίες υποστηριχτικές 

υπηρεσίες είναι πιο αποτελεσματική αν (επιλέξτε ένα από τα πιο κάτω): 
 

Οι υπηρεσίες παρέχονται σε είδος από τους ανάλογους επαγγελματίες με απευθείας 
πληρωμή τους από το κράτος  

 
          Οι υπηρεσίες παρέχονται σε είδος από τις οργανώσεις που εξυπηρετούν τα άτομα με  
          αναπηρίες με επιχορήγηση από το κράτος 
 
          Οι υπηρεσίες παρέχονται σε χρήματα από το κράτος κατευθείαν στο άτομο με  
         αναπηρία και πληρώνει το ίδιο τους επαγγελματίες που του τις παρέχουν 
 
           Με συνδυασμό των πιο πάνω 
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8. Το κόστος για τις υποστηριχτικές υπηρεσίες που χρειάζεται ένα άτομο λόγω της 
αναπηρίας του πρέπει να καλύπτεται ξεχωριστά από το Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα και τα βοηθήματα που σκοπό έχουν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες 
διαβίωσης (σίτιση, ένδυση, στέγαση κλπ)  

 

Συμφωνώ 

Δεν συμφωνώ. Έχω την άποψη ότι 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Το κόστος για τις υποστηριχτικές υπηρεσίες που χρειάζεται ένα άτομο λόγω της 
αναπηρίας του πρέπει να καλύπτεται ανεξαρτήτως των εισοδημάτων και της 
οικονομικής του κατάστασης. 

 

Συμφωνώ 

Δεν συμφωνώ. Έχω την άποψη ότι 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Οι υφιστάμενες υπηρεσίες και παροχές υποστήριξης προς τα άτομα με 
αναπηρίες χρειάζονται αναβάθμιση με τους εξής τρόπους (επιλέξτε ένα ή 
περισσότερα από τα πιο κάτω): 

 

Αύξηση στα ποσά κοινωνικών παροχών 

Παροχή κινήτρων για εξεύρεση πρόσθετων επαγγελματιών πάροχων υπηρεσιών 

Εκπαίδευση επαγγελματιών πάροχων υπηρεσιών 

Ενδυνάμωση των οργανώσεων ώστε να γίνονται πάροχοι υπηρεσιών 

Ενίσχυση της οικογένειας για τηνπαροχή των υπηρεσιών 

Άλλο όπως: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

11. Χρειάζεται ένας νέος νόμος για να συγκεντρώσει, να εκσυγχρονίσει και να 
αναβαθμίσει όλες τις υποστηριχτικές υπηρεσίες και παροχές προς τα άτομα με 
αναπηρίες. 

 

Συμφωνώ 

Δεν συμφωνώ. Έχω την άποψη ότι 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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12.  Άλλες απόψεις και εισηγήσεις: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 


