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Συμμαχία για φροντιστές ΑΜΕΑ: Να προκηρυχθούν 

αναβαθμισμένα προγράμματα παροχής Φροντίδας 
 

 

Σε δηλώσεις του ο Αντιπρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Στέλιος 

Στυλιανού, αναφέρθηκε στο θέμα των φροντιστών ΑΜΕΑ τονίζοντας ότι 

πρέπει να προκηρυχθούν αναβαθμισμένα προγράμματα παροχής 

Φροντίδας. 

Διαβάστε αυτούσια στην ανακοίνωση 

Η παροχή φροντίδας προς τα Άτομα με σοβαρής μορφής Αναπηρίες αποτελεί 

κρίσιμο παράγοντα τόσο για την εξέλιξη της υγείας τους, όσο και για τις 

προσπάθειες που συνεχώς καταβάλλουν για την ισότιμη και απρόσκοπτη 

κοινωνικής τους ενσωμάτωση. 

Καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, καθώς και το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, να ξεφύγουν απλά 

από την επιδοματική προσέγγιση και άμεσα να προκηρύξουν νέα 

αναβαθμισμένα προγράμματα παροχής Φροντίδας προς τα ΑμεΑ. 

Το ζήτημα της παροχής φροντίδας προς τα Άτομα με Αναπηρίες παραμένει 

δυστυχώς διαχρονικά σοβαρό και άλυτο. Η παροχή φροντίδας προς τα Άτομα 

με σοβαρής μορφής Αναπηρίες αποτελεί κρίσιμο παράγοντα τόσο για την 

εξέλιξη της υγείας τους, όσο και για τις προσπάθειες που συνεχώς καταβάλλουν 

για την ισότιμη και απρόσκοπτη κοινωνική τους ενσωμάτωση. 

Δυστυχώς το ζήτημα στην Κύπρο, όπως και τα περισσότερα ζητήματα 

κοινωνικής πρόνοιας, προσεγγίζεται επιδερμικά και απλώς επιδοματικά. 



Παρέχεται στα Άτομα με Αναπηρίες επίδομα φροντίδας, χωρίς οποιαδήποτε 

επιπλέον στήριξη ή βοήθεια. Το ύψος του επιδόματος αυτού επιτρέπει απλά 

την εργοδότηση ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού, συνήθως από τρίτες χώρες, 

οι οποίοι αναγκάζονται πολλές φορές να δουλεύουν επί εικοσιτετράωρου, επτά 

ημέρες την εβδομάδα. 

Υπό τέτοιες συνθήκες δεν είναι εφικτό να παρέχονται ποιοτικού επιπέδου 

υπηρεσίες φροντίδες, ενώ είναι πολύ συχνό πλέον το φαινόμενο όπου οι ίδιοι 

οι φροντιστές εγκαταλείπουν την εργασία τους, αφήνοντας τα Άτομα με 

Αναπηρίες, αλλά και τις οικογένειες τους αβοήθητα. 

Καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, καθώς και το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, να ξεφύγουν από 

τη μονοδιάστατη επιδοματική προσέγγιση και άμεσα να προκηρύξουν νέα 

αναβαθμισμένα προγράμματα παροχής Φροντίδας προς τα ΑμεΑ, τα οποία να 

λαμβάνουν υπόψη τις αυξημένες και εξειδικευμένες ανάγκες των Ατόμων με 

σοβαρής μορφής Αναπηρίες. Η Συμμαχία Πολιτών θα συμβάλει στις 

προσπάθειες αυτές, τόσο εντός όσο και εκτός κοινοβουλίου, με 

εποικοδομητικές εισηγήσεις και σύγχρονες προσεγγίσεις. 

 

Ανακτήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2019 από www.newsbomb.com.cy  
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