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Το παράπονο 

 

1. Ο κ. Α. Ζ. υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο μας κατά των Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας (ΥΚΕ), αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες στο 

«Σπίτι στην Αγλαντζιά», στο οποίο διαμένει και η θυγατέρα του με αναπηρία.   

 

2. Όπως ο παραπονούμενος μας ανέφερε, μετά τον τερματισμό της λειτουργίας 

Σπιτιού στη Κοινότητα στον Άγιο Ανδρέα, μεταφέρθηκαν στο «Σπίτι στην Αγλαντζιά» 

άλλα δυο άτομα με αναπηρίες, με επακόλουθο την αύξηση του συνολικού αριθμού των 

ενοίκων στα επτά άτομα, το συνωστισμό λόγω στενότητας του χώρου, τη μετατροπή 

του «Σπιτιού» σε ίδρυμα και τη μη ικανοποιητική εξυπηρέτηση των ενοίκων με σοβαρές 

κινητικές δυσκολίες.  
 

 

Έρευνα  

 

3. Για το σκοπό της διερεύνησης του παραπόνου, Λειτουργοί του Γραφείου  μας, 

επισκέφθηκαν το «Σπίτι στην Αγλαντζιά», προκειμένου να  ενημερωθούν για τη 

λειτουργία του και τις παρεχόμενες σ’ αυτό υπηρεσίες. Στο «Σπίτι στην 

Αγλαντζιά» οι Λειτουργοί του Γραφείου μας είχαν συνάντηση με την υπεύθυνη 

Κοινωνική Λειτουργό, εκπροσώπους των ΥΚΕ και το προσωπικό. 

 

4. Κατά την επίσκεψη τους, οι Λειτουργοί διαπίστωσαν ότι οι χώροι διαμονής των 

ατόμων με αναπηρίες ήταν καθαροί και περιποιημένοι, ωστόσο, υπήρχε μόνο ένας 

χώρος υγιεινής για την εξυπηρέτηση επτά ατόμων. Η δεύτερη τουαλέτα χρησιμοποιείται 

από το προσωπικό.  

 

5. Οι εκπρόσωποι των ΥΚΕ ανέφεραν κατά τη συνάντηση, ότι είχαν προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες για να προστεθεί ακόμα ένας χώρος υγιεινής και ότι είχαν ήδη 

εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. 

 

6. Σχετική με το υπό αναφορά ζήτημα, είναι και η επιστολή του Γενικού Διευθυντή του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερ. 11 Οκτωβρίου 

20161, προς τον παραπονούμενο, σύμφωνα με την οποία, «με βάση τις υφιστάμενες 

ανάγκες, οι ένοικοι του σπιτιού θα εξυπηρετηθούν περαιτέρω με την προσθήκη ακόμα  
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μιας τουαλέτας και προς το σκοπό αυτό έχει τροχοδρομηθεί συνεργασία με το Τμήμα 

Δημοσίων Έργων».  

 

7. Σε μεταγενέστερο στάδιο και όταν το Γραφείο μας ενημερώθηκε ότι εξακολουθούσε 

να εκκρεμεί η προσθήκη νέου χώρου υγιεινής στο «Σπίτι στην Αγλαντζιά», με επιστολή 

μας ζητήσαμε από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(ΥΕΠΚΑ), όπως μας ενημερώσει για τους λόγους για τους οποίους το θέμα αυτό δεν 

είχε ακόμα διευθετηθεί. Με την ίδια επιστολή, ζητήσαμε τα σχόλια και τις απόψεις του 

Υπουργείου για τις αναφορές γονέων ατόμων με αναπηρίες ότι το «Σπίτι στην 

Αγλαντζιά», δεν ήταν κατάλληλο για τη διαμονή επτά ατόμων, δεν υπάρχει χώρος 

εστίασης και δεν είχαν τηρηθεί οι διαβεβαιώσεις για δημιουργία νέας δομής, μετά το 

τερματισμό της λειτουργίας του Σπιτιού στον Άγιο Ανδρέα.  
 

8. Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΕΠΚΑ, με επιστολή του ημερ. 1 Αυγούστου 20182, 

έθεσε υπόψη μας τα εξής: 

 

- Για την μετακίνηση των ατόμων με αναπηρίες που διέμεναν στο Σπίτι στον Άγιο 

Ανδρέα έγινε εξατομικευμένη αξιολόγηση από τις ΥΚΕ, τους θεράποντες ιατρούς 

και τους θεραπευτές ώστε η προσαρμογή και διαμονή στο «Σπίτι στην Αγλαντζιά» 

να είναι καθόλα επιτυχής. 

 

- Πρόσθετα έγιναν εσωτερικές αναπροσαρμογές στο «Σπίτι στην Αγλαντζιά» «για 

να καλύψουν την απαιτούμενη ανάγκη πρόσθετων χώρων φιλοξενίας, με την 

συνεργασία των σχετικών φορέων (απόψεις Τμήματος Δημοσίων Έργων, 

επιθεώρηση των χώρων από πυροσβεστική υπηρεσία κλπ).» 
 

- Οι ΥΚΕ για τη διασφάλιση καλύτερου επιπέδου διαβίωσης αποφάσισαν την 

προσθήκη νέου χώρου υγιεινής, τηρώντας τις καθορισμένες διαδικασίες, ωστόσο, 

το Τμήμα Δημοσίων Έργων ενημέρωσε τις ΥΚΕ ότι δεν ήταν δυνατό να υλοποιηθεί 

αυτή η απόφαση καθότι το «Σπίτι στην Αγλαντζιά» είναι ενοικιαζόμενο και η 

προσθήκη υπό αναφορά «εμπίπτει στις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη, με βάση τη 

σχετική νομοθεσία».  
 

- Ως εκ τούτου, οι ΥΚΕ ενημέρωσαν τον ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν ήταν «ιδιαίτερα 

συνεργάσιμος» και κατέβαλλαν προσπάθειες σε συνεργασία με το Τμήμα 

Δημοσίων Έργων «για εξεύρεση νομότυπης λύσης». 
 

                                                           
2
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- Η χρήση του χώρου υγιεινής γινόταν από πέντε άτομα καθότι τα υπόλοιπα δυο 

χρησιμοποιούσαν πανιά επί 24ώρης βάσης, αλλά η ανάγκη για προσθήκη νέου 

χώρου υγιεινής παρέμενε καθότι ο υφιστάμενος χώρος περιλαμβάνει και την 

μπανιέρα.  
 

- Ωστόσο, «στο πλαίσιο των ευρύτερων σχεδιασμών αποκατάστασης των 

ενοίκων ανάμεσα στις δομές για Άτομα με Αναπηρίες των Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας, οι ένοικοι της συγκεκριμένης δομής αναμένεται να μειωθούν με τις 

επικείμενες μετακινήσεις ενοίκων με σκοπό την εξασφάλιση του βέλτιστου 

συμφέροντος τους».  
 

 

Μεταγενέστερες εξελίξεις  

 

9. Στις 20 Ιουνίου 2019 λήφθηκε στο Γραφείο μας επιστολή των δικηγόρων του 

παραπονούμενου και άλλων τεσσάρων προσώπων συγγενείς των οποίων διαμένουν 

στο «Σπίτι στην Αγλαντζιά», σύμφωνα με την οποία, δεν έχει ακόμα προστεθεί νέος 

χώρος υγιεινής, ο υφιστάμενος χώρος χρησιμοποιείται από άτομα με αναπηρίες 

διαφορετικού φύλου, τα οποία δεν είναι πρακτικά δυνατό να εξυπηρετούνται 

οποτεδήποτε χρειάζεται, αφού η μπανιέρα συνυπάρχει στον υπό αναφορά χώρο με τη 

τουαλέτα.  

 

10. Στην ίδια πιο πάνω επιστολή τους, οι δικηγόροι αναφέρθηκαν σε πρόσθετα 

προβλήματα στο «Σπίτι στην Αγλαντζιά», συγκεκριμένα: (α) σε πολύμηνες βλάβες στο 

φούρνο, στο πλυντήριο ρούχων και άλλες μικροσυσκευές, χωρίς να διορθωθούν ή να 

αντικατασταθούν αυτές οι συσκευές, (β) σε βλάβη στο κλιματιστικό υπνοδωματίου, το 

οποίο εν τέλει αντικαταστάθηκε από γονείς, (γ) σε ξηρά χόρτα ύψους 1,5 μέτρων στο 

κήπο του Σπιτιού, με κίνδυνο την πρόκληση πυρκαγιάς, (δ) σε συσσώρευση άχρηστων 

αντικειμένων στην μπροστινή βεράντα και στην αυλή (αριστερά) καθώς και τρωκτικών, 

και (ε) σε απουσία καθαρίστριας – μαγείρισσας μερικούς μήνες 2-3 απογεύματα την 

εβδομάδα με αποτέλεσμα οι διαμένοντες στο Σπίτι να τρέφονται με ξαναβρασμένα 

φαγητά. 
 

11. Για τα πιο πάνω προβλήματα, ο παραπονούμενος κ. Ζ. ενημέρωσε και 

τηλεφωνικώς Λειτουργό του Γραφείου μας περί τον Ιούλιο του 2019 σημειώνοντας ότι, ο 

αριθμός των ατόμων με αναπηρίες στο σπίτι είχε μειωθεί στα πέντε αλλά εξακολουθεί 

να υφίσταται η ανάγκη προσθήκης νέου χώρου υγιεινής.  
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Νέα επίσκεψη στο «Σπίτι στην Αγλαντζιά  
 

12. Στις 27 Νοεμβρίου 2019, Λειτουργός του Γραφείου, επισκέφθηκε εκ νέου το 

«Σπίτι στην Αγλαντζιά», συνομίλησε με τη Διευθύντρια και το προσωπικό, 

επιθεώρησε όλους τους χώρους του και επιβεβαίωσε την εκκρεμότητα της προσθήκης 

νέου χώρου υγιεινής.  

 

13. Επί του προκειμένου η Λειτουργός του Γραφείου μας ενημερώθηκε για τα 

προβλήματα που παρουσιάζονται ως προς την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες 

εξαιτίας της απουσίας δεύτερου χώρου υγιεινής, αφού μπορεί ταυτόχρονα η τουαλέτα 

και η μπανιέρα να χρησιμοποιούνται από άτομα διαφορετικού φύλου.  
 

14. Όσον αφορά στις συσκευές διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν  

(πλυντήρια/στεγνωτήριο, φούρνος, μικροσυσκευές), το πλυντήριο ρούχων είχε 

αντικατασταθεί την προηγούμενη εβδομάδα και ο φούρνος τον προηγούμενο μήνα, ο δε 

εξωτερικός χώρος / αυλή δεν είχε ξηρά χόρτα ή και ακαθαρσίες και ήταν περιποιημένος.  

 

15. Η Διευθύντρια του Σπιτιού, σημείωσε ότι η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε, τόσο 

στο καθαρισμό της αυλής όσο και στην αντικατάσταση ελαττωματικών συσκευών, 

οφειλόταν στη διαδικασία που θα έπρεπε να τηρηθεί για το σκοπό της εξασφάλισης 

σχετικής έγκρισης από τις ΥΚΕ. Επιβεβαίωσε τέλος η Διευθύντρια, τη μη συνεργασία 

του ιδιοκτήτη για την προσθήκη νέου χώρου υγιεινής.  
 

Κοινωνική Πολιτική 

 

16. Τα τελευταία χρόνια λειτουργούν τα «Σπίτια στην Κοινότητα», στα πλαίσια 

των δράσεων που προωθούν οι ΥΚΕ για άτομα με νοητική αναπηρία, στον τομέα  

«Κρατικά Ιδρύματα – Κρατική Ιδρυματική Φροντίδα για Ηλικιωμένους και Άτομα με 

Αναπηρίες – Σπίτια στην Κοινότητα». Όπως σημειώνεται σχετικά στη ιστοσελίδα 

των ΥΚΕ3: 

 

«Η φροντίδα που παρέχεται στα άτομα….στοχεύει: (α) στην αξιοποίηση και ανάπτυξη 

στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, των σωματικών και πνευματικών δεξιοτήτων, με 

επιδίωξη την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αυτοεξυπηρέτηση και κοινωνικοποίηση, 

(β) στην ανακούφιση των οικογενειών τους από το ψυχικό άγχος και τη σωματική 

κούραση που προκαλεί η καθημερινή φροντίδα και προστασία τους και (γ) στην 

                                                           
3http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/All/7C4ADD0C3152D40DC2257D8F00329353?OpenDocument  

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/All/7C4ADD0C3152D40DC2257D8F00329353?OpenDocument
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παροχή σ΄ όλα τα μέλη της οικογένειας της ευκαιρίας για εργοδότηση και συμβολή 

στη βελτίωση του οικονομικού επιπέδου της οικογένειας. 

 

Με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις για την αποϊδρυματοποίηση Ατόμων με 

αναπηρίες και την ένταξη τους στην κοινότητα, δημιουργήθηκαν και λειτουργούν με 

επιτυχία…Σπίτια στην Κοινότητα», σε διάφορες επαρχίες της Κύπρου, στο καθένα 

από τα οποία διαμένει μικρός αριθμός ατόμων. Ο θεσμός των Σπιτιών διασφαλίζει 

την αξιοπρέπεια των Ατόμων με σοβαρή νοητική και κινητική αναπηρία, κάνει 

σεβαστή την ιδιωτική τους ζωή και επιτυγχάνει την κοινωνικοποίηση τους δίπλα 

από τους συμπολίτες τους. Τα θετικά αποτελέσματα από τη λειτουργία των Σπιτιών 

στην Κοινότητα είναι εμφανή στις αντιδράσεις των ενοίκων και των γονιών των 

ενοίκων».  

 

 

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες  

 

17. Η Κύπρος, κυρώνοντας τη Σύμβαση, με τον περί της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο 8 (ΙΙΙ)/2011, δεσμεύτηκε να 

διασφαλίσει και να προαγάγει την άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και ελευθεριών από όλα τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως της φύσης, του 

βαθμού ή της έκτασης της αναπηρίας τους, με επίκεντρο, το σεβασμό στην 

έμφυτη αξιοπρέπεια και την ατομική τους αυτονομία, την ίση μεταχείρισή τους, την 

αναγνώριση και την αποδοχή τους «ως μέρους της ανθρώπινης 

διαφορετικότητας της ανθρωπότητας»4.  

 

18. Δυνάμει της Σύμβασης, η άρση των εμποδίων που δεν επιτρέπουν στα άτομα 

με αναπηρία την άσκηση και απόλαυση των δικαιωμάτων τους σε ίση βάση με τα 

άτομα χωρίς αναπηρία, είναι ευθύνη του κράτους και δεν θα πρέπει να 

εναπόκειται στην ιδιωτική ή εθελοντική πρωτοβουλία. Ειδικότερα, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 της Σύμβασης (γενικές υποχρεώσεις) είναι ευθύνη των κρατών μερών, 

μεταξύ άλλων: 

 

«α) να υιοθετήσουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα, για την 

εφαρμογή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται με την παρούσα Σύμβαση,  

β) να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των 

νομοθετικών, προκειμένου να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τους ισχύοντες 

                                                           
4 Άρθρο 3 της Σύμβασης.  
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νόμους, κανονισμούς, έθιμα και πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις κατά των 

ατόμων με αναπηρίες,  

γ) να λάβουν υπόψη την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματά 

τους»  

19. Το άρθρο 19 της Σύμβασης αφορά στο δικαίωμα όλων των ατόμων με 

αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να αποτελούν μέλη της κοινότητας. 

Συγκεκριμένα προβλέπει τα εξής: 

 

«Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στην παρούσα Σύμβαση αναγνωρίζουν το ίσο δικαίωμα όλων 

των ατόμων με αναπηρίες να ζουν στην κοινωνία, με επιλογές ίσες με τους άλλους 

ανθρώπους και  λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να 

διευκολύνουν την πλήρη απόλαυση αυτού του δικαιώματος από τα άτομα με αναπηρίες 

και την πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινωνία, συμπεριλαμβανόμενης και της 

διασφάλισης ότι: 

α. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τον τόπο διαμονής 

τους και το πού και με ποιόν  ζουν, σε ίση βάση με τους άλλους και δεν είναι 

υποχρεωμένα να ζουν υπό ιδιαίτερες διευθετήσεις διαβίωσης  

β. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση σε σειρά υπηρεσιών στο σπίτι, σε 

καταστήματα και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης, 

συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής βοήθειας που είναι απαραίτητη για 

την υποστήριξη της διαβίωσης και της ένταξης στην κοινωνία και την αποτροπή 

της απομόνωσης ή του διαχωρισμού από την κοινωνία  

γ. Οι κοινοτικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις για τον πληθυσμό είναι διαθέσιμες, 

σε ίση βάση, στα άτομα με αναπηρίες και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.  

  

Διαπιστώσεις – συμπεράσματα  

 

20. Τα Σπίτια στην Κοινότητα, αποτελούν καλή πρακτική, που σηματοδοτεί τη 

μετάβαση από την ιδρυματοποίηση σε δομές ανεξάρτητης διαβίωσης. Θα πρέπει 

όμως οι ΥΚΕ να διασφαλίζουν ότι η λειτουργία τέτοιων δομών, όπως το «Σπίτι στην 

Αγλαντζιά», βρίσκεται σε συμφωνία με όλες τις πρόνοιες της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.  

Ειδικότερα, στο επίκεντρο των ΥΚΕ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η θεμελιώδης αρχή 

ότι οι ένοικοι των Σπιτιών, άτομα με αναπηρίες, είναι ισότιμα υποκείμενα δικαιωμάτων 
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και ως εκ τούτου πρέπει να απολαμβάνουν διαρκώς επαρκείς, κατάλληλες και ποιοτικές 

συνθήκες διαβίωσης.  

 

21. Το «Σπίτι στην Αγλαντζιά», παρατηρείται ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

χρησιμοποιήθηκε για τη διαμονή επτά ατόμων διαφορετικού φύλου με ένα μόνο χώρο 

υγιεινής, ο οποίος δεν είναι επαρκής ούτε για τον αριθμό των πέντε ατόμων που 

διαμένουν στο παρόν στάδιο και τούτο ήταν και παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα, 

καθότι, τα άτομα με αναπηρίες δεν ήταν ή είναι ευχερές να εξυπηρετούνται ως προς την 

ατομική υγιεινή τους, προσωπικά, οποτεδήποτε χρειάζεται. 
 

22. Οι ΥΚΕ φαίνεται ότι κατέβαλαν προσπάθειες, ιδίως κατά το 2016, για την προσθήκη 

νέου χώρου υγιεινής πλην όμως ανεπιτυχώς λόγω της απροθυμίας του ιδιοκτήτη να 

συνεργαστεί, αλλά τούτο, δεν απαλλάσσει τις ΥΚΕ από τις ευθύνες ως προς τις 

συνθήκες διαβίωσης των ενοίκων του Σπιτιού, όπως επί μακρόν υφίστανται, με ένα 

χώρο υγιεινής για άτομα διαφορετικού φύλου. 
 

23. Περαιτέρω παρατηρείται ότι, προέκυψαν προβλήματα καθημερινότητας όπως οι 

βλάβες στις συσκευές του Σπιτιού και η καθαριότητα / ευπρεπισμός / περιποίηση του 

εξωτερικού χώρου, τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν άμεσα αλλά αντίθετα, παρέμειναν 

σε εκκρεμότητα για μεγάλο διάστημα, για λόγους που φαίνεται ότι συνδέονται με τις 

διαδικασίες που τηρούνται από τις ΥΚΕ. 
 

24. Κατά προέκταση, αφενός διατηρείται το «Σπίτι στην Αγλαντζιά» στο πλαίσιο της 

πολιτικής αποϊδρυματοποίησης αφετέρου η λειτουργικότητα του για τις ανάγκες των 

ενοίκων δεν έχει επιτευχθεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει πλήρως και διαρκώς το 

δικαίωμα τους στην ποιοτική και αξιοπρεπή  διαβίωση, όπως απαιτείται βάσει της 

Σύμβασης.  
 

 

Εισηγήσεις 
 

25. Συνακόλουθα των ανωτέρω, οι ΥΚΕ χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, θα 

πρέπει, εάν δεν υπάρχει βάσιμη προοπτική συνεργασίας του ιδιοκτήτη για την 

προσθήκη νέου χώρου υγιεινής, να εξετάσουν αμέσως εναλλακτική λύση για την 

μεταστέγαση των ενοίκων του Σπιτιού σε άλλη νέα και κατάλληλη δομή, κατά το 

συντομότερο.  
 

26. Παράλληλα και στο μεταξύ, οι ΥΚΕ θα πρέπει να φροντίζουν τόσο για τη 

καθαριότητα των εξωτερικών χώρων του Σπιτιού όσο και για την επιδιόρθωση ή 

αντικατάσταση οποιασδήποτε συσκευής ή εγκατάστασης υφίσταται βλάβη, χωρίς 
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χρονοτριβή. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι πρακτικά εφικτό λόγω της διαδικασίας που ισχύει, 

θα πρέπει οι ΥΚΕ να επανεξετάσουν τη διαδικασία και να εξεύρουν λύσεις οι οποίες θα 

επιτρέπουν στη διεύθυνση του Σπιτιού να επιλαμβάνεται σχετικά για να μην παρέρχεται 

ο χρόνος αναξιοποίητος σε βάρος της εξυπηρέτησης και των ανέσεων των ενοίκων.  
 

27. Ως Γενική Υποχρέωση, οι ΥΚΕ θα πρέπει να υιοθετήσουν τέτοιες διαδικασίες 

αναφορικά με  κάθε Σπίτι στην Κοινότητα, οι οποίες θα επιτρέπουν τη λειτουργία τους 

ανεμπόδιστα και χωρίς να προκαλείται οποιαδήποτε ταλαιπωρία στους ενοίκους για 

οποιοδήποτε λόγο. 

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η άρση όλων των πιθανών εμποδίων, ούτως ώστε  να 

καθίσταται δυνατός ο επιδιωκόμενος  στόχος για αποϊδρυματοποίηση και ανεξάρτητη 

διαβίωση των ΑμεΑ.  
 

28. Η έκθεση, υποβάλλεται στη Διευθύντρια των ΥΚΕ για την υλοποίηση των ανωτέρω 

και κοινοποιείται στο Γενικό Διευθυντή του ΥΕΠΚΑ για ενημέρωση. 
 

 

 

 

 

 

 

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη  

Επίτροπος Διοικήσεως και  

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  
 
Ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας  
και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ  
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

 


