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Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην αποψινή 
μουσικοχορευτική βραδιά που διοργανώνεται από την 
ΕΠΑΝΑ  και είναι αφιερωμένη στα 30 χρόνια από την 
ίδρυση και λειτουργία της  και τελεί υπό την αιγίδα της 
Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Άντρης 
Αναστασιάδη την οποία και ευχαριστώ που 
ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση μας.   Ωστόσο 
λόγω της απουσίας της στο εξωτερικό, τον χαιρετισμό 
της θα μεταφέρει η κα Ιωσηφίνα Αντωνίου, Επίτροπος 
Ισότητας των Φύλων την οποία και ευχαριστώ.   
Πρωταγωνιστές στην όλη εκδήλωση είναι άτομα από το 
μουσικό Σχήμα/Συγκρότημα: «το Χάρισμα», το «Σπίτι 
του Μάριου, και το «Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου» 
και μέσα από τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες τους  
καταδεικνύουν πως η διαφορετικότητα δεν είναι 
μειονέκτημα και όταν τα άτομα με Νοητική Αναπηρία 
«θέλουν» με την ανάλογη στήριξη «μπορούν» να 
πραγματοποιήσουν τα όνειρα και τις προσδοκίες τους. 

    
Η ΕΠΑΝΑ είναι 10/μελής(5 κρατικά και 5 ιδιωτικά)  και λειτουργεί βάση του Νόμου 
117/1989 και  του Τροποποιητικού Νόμου ΙΙ(Ι) 2018 περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία.   
Οικονομικά, καλύπτεται με κονδύλι του Κρατικού Προϋπολογισμού του ΤΚΕΑΑ του 
Υπουργείου ΕΠΚΑ. 
Σκοπός της είναι η προώθηση και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ατόμων με 
Νοητική Αναπηρία (ΑμεΝΑ) στην Κύπρο σύμφωνα με την εγχώρια Νομοθεσία και τις 
σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις. Σημαντικό Σταθμό αποτελεί η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 
δικαιώματα των ΑμεΑ, η οποία κυρώθηκε στη χώρα μας σε Νόμο τον Μάρτιο του 2011 
(Κυρωτικός Νόμος 8(ΙΙΙ)2011).   
Καθοριστικής σημασίας για την Επιτροπή αυτή στην τριαντάχρονη λειτουργία της ήταν 
και παραμένει  η παρακολούθηση και η παρέμβαση σε συνεργασία  με συναρμόδιες 
Υπηρεσίες για τη διασφάλιση των Δικαιωμάτων  των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, με 
τη διαβεβαίωση ότι τα άτομα με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας πρέπει να 
απολαμβάνουν ισότιμα όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδης ελευθερίες. 
Τα δικαιώματα αυτά είναι πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά.   
Ιδιαίτερα,τονίζεται η ευθύνη του Κράτους για να ασκούνται αποτελεσματικά  αυτά τα 
δικαιώματα και όπου παραβιάζονται,να προωθούνται πολιτικές και μέτρα για την 
ανάλογη προστασία τους.  
 
Αν και για την όλη 30χρονη δράση και το έργο της ΕΠΑΝΑ, θα μιλήσει ο κος 
Κωνσταντίνος Εφραίμ ένα διαχρονικό μέλος της και πρόεδρος του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, ωστόσο συνοπτικά αναφέρω τις 
κυριότερες δραστηριότητες της που σκιαγραφούνται στα ακόλουθα: 



Τήρηση Μητρώων των ΑμεΝΑ  που ανέρχονται σήμερα στα 2,656  καθώς επίσης και 
Μητρώου για τις δομές φροντίδας τους που απαριθμούνται στις 48 παγκύπρια               
και  αφορούν  είτε την  24ωρη είτε τη διημερεύουσα φροντίδα  τους. 
Τήρηση στατιστικών και παρακολούθηση/καταγραφή των διαφόρων προβλημάτων των 
ΑμεΝΑ και των οικογενειών τους που είχαν  και εξακολουθούν να έχουν ανάγκες και 
μεθοδευμένη παρέμβαση  σε συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες/Φορείς για να βρεθούν 
αποτελεσματικές λύσεις.  
Παρακολούθηση και στήριξη για αποτελεσματικότερη λειτουργία των διαφόρων 
προγραμμάτων από συναρμόδιες Υπηρεσίες/Οργανώσεις σχετικά με την εκπαίδευση 
και την υποστηριζόμενη ένταξη των ΑμεΝΑ στην αγορά εργασίας. 
 
Επιθεώρηση/αξιολόγηση/καθοδήγηση και υποστήριξη  των σχετικών στελεχών των 
δομών φροντίδας για ΑμεΝΑ σε συνεργασία  με συναρμόδιες Υπηρεσίες για τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των φροντιζόμενων ατόμων. 
 
Λειτουργία Παγκύπρια της Υπηρεσίας  Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης για νήπια μέχρι 
ηλικίας 6 χρόνων με Νοητική Αναπηρία ή και αναπτυξιακές διαταραχές, με στόχο την 
πρόληψη και τη δημιουργία ευνοϊκότερων προϋποθέσεων για την εξέλιξη των παιδιών 
και των οικογενειών τους. 
 
Παρακολούθηση των διαφόρων πολιτικών, μέτρων και δράσεων από πλευράς κράτους, 
φορέων και οργανώσεων για τα ζητήματα που αφορούν τα ΑμεΝΑ και όπου χρειάζεται, 
άμεση  μεθόδευση ενεργειών για διευκόλυνση ή και την άρση της εφαρμογής τους. 
 
Διάχυση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης των γονιών/κηδεμόνων των ΑμεΝΑ, των 
σχετικών επαγγελματιών όπως και της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών για τα 
δικαιώματα των ΑμεΝΑ.   
Προς την επίτευξη του σκοπού αυτού έγιναν και συνεχίζονται σχετικά σεμινάρια σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ημερίδες επιμόρφωσης, διαλέξεις καθώς και Ομάδες 
Υποστήριξης Γονιών/Κηδεμόνων των ΑμεΝΑ.   
Μια άλλη σημαντική δράση ήταν η λειτουργία ομάδων αυτοσυνηγορίας για τα ΑμεΝΑ σε 
διάφορες δομές και απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε αυτοσυνήγορους από το 
Ίδρυμα Χρήστου Στέλιου Ιωάννου οι οποίοι συμμετείχαν σε τέτοιες ομάδες. 
Επίσης είναι σε εξέλιξη μια καινοτόμα δράση για το Νομοσχέδιο Υποστήριξης  της 
Δικαιοπρακτικής Ικανότητας για ΑμεΑ μεταξύ των οποίων και των ΑμεΝΑ, το οποίο 
τυγχάνει χειρισμού από το ΤΚΕΑΑ και στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν  εκπρόσωποι 
της ΕΠΑΝΑ.  
 
Επισημαίνεται πως διαχρονικά μεταξύ άλλων, ένας από τους στόχους της ΕΠΑΝΑ  
ήταν η τροποποίηση και ο εκσυγχρονισμός των Νόμων που προνοούν για τη λειτουργία 
της,   έχοντας σαν όραμα την αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων της για να είναι πιο 
αποτελεσματικές οι δράσεις της στην παρακολούθηση της εφαρμογής των δικαιωμάτων 
των ΑμεΝΑ και προσδοκούμε με τη στήριξη του Κράτους και συναρμόδιων φορέων να 
υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. 
 
Τελειώνοντας θέλω να  ευχαριστήσω όλους εσάς για την παρουσία σας στην αποψινή 
εκδήλωση και ιδιαίτερα ευχαριστώ τους συνεργάτες, μέλη καθώς και  το προσωπικό της 
ΕΠΑΝΑ, όπως επίσης να συγχαρώ όλους τους συντελεστές και συμμετέχοντες από  τα 
συγκροτήματα: το  «Χάρισμα» , «Το Σπίτι του Μάριου» και το « Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου 



Ιωάννου»  όπου πρωταγωνιστικό ρόλο με τη στήριξη των συντονιστών τους, έχουν τα 
ίδια τα άτομα με διαφορετικότητα και τις ξεχωριστές ικανότητες τους. 
 

Εύχομαι να έχετε μια ξεχωριστή βραδιά. 
 
25/10/2019,ΣΠ/Μ       Σας ευχαριστώ!!! 

 
 
 

 
 
 


