
 

 Δικαιώματα & Υπηρεσίες για   

τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία 

Ελένη Δημητρίου – Ψυχολόγος  

Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης 

 

Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων  

των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία  



Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων  

των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

 Ψήφιση του Νόμου 117/89: διασφάλιση των 

δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική 

Αναπηρία  

 Δομή Επιτροπής: 5 κρατικοί λειτουργοί & 5 

ιδιώτες 

 Ανάληψη ουσιαστικής ευθύνης έναντι των 

Ατόμων με Νοητική Αναπηρία  

 

Σκοπός: προώθηση και διασφάλιση των 

δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία 

στην Κύπρο 

 



Αρμοδιότητες Επιτροπής Προστασίας των  

Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (1) 

 Καταγραφή Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (μητρώο) 

 Συνεχής παρακολούθηση προβλημάτων ΑμεΝΑ 

 Παρακολούθηση ενεργειών/μέτρων υπηρεσιών και 

τμημάτων σχετικά με τα προβλήματα των ΑμεΝΑ 

 Καταρτισμός προγραμμάτων σε  συνεργασία με 

κρατικές υπηρεσίες για ικανοποίηση των δικαιωμάτων 

των ΑμεΝΑ 

 Τήρηση μητρώου Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών για 

ΑμεΝΑ 

 Επιθεώρηση και αξιολόγηση χώρων/δομών που 
παρέχουν υπηρεσίες σε ΑμεΝΑ 

 



Αρμοδιότητες Επιτροπής Προστασίας των  

Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (2)  

 Παρακολούθηση της απασχόλησης, εκπαίδευσης, 
διαμονής, ευημερίας των ΑμεΝΑ  

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΑμεΝΑ και 
στις οικογένειές τους 

 Τήρηση στατιστικών και πληροφοριών για ΑμεΝΑ 

 Καθοδήγηση ενδιαφερομένων για παροχή 
υπηρεσιών σε ΑμεΝΑ  

 Καταρτισμός καταλόγου διαχειριστών και 
επιτρόπων περιουσιών των ΑμεΝΑ (δεν 
εφαρμόστηκε) 



Βασικότεροι στόχοι Επιτροπής 

 Επισκόπηση της πολιτικής σχετικά με τα ΑμεΝΑ 

 Συντονισμός των υπηρεσιών που τους αφορούν  

 Προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

των ΑμεΝΑ για ομαλή ατομική και κοινωνική διαβίωση  

 Σεβασμός επιθυμιών, επιλογών και δυνατοτήτων ΑμεΝΑ  

 Κινητοποίηση ΑμεΝΑ ώστε να είναι ενεργά μέλη της 

κοινωνίας 

 Σταδιακή μείωση ΑμεΝΑ σε ιδρύματα 

 Δημιουργία «σπιτιών στην κοινότητα» 

 Υπηρεσίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων και επαγγελματική 

αποκατάσταση  

 Κατάρτιση προγραμμάτων που προωθούν τα δικαιώματα 

των ΑμεΝΑ (Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής 

Παρέμβασης)  



Συντονιστική Υπηρεσία 

Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης  

 Δημιουργία και λειτουργία ΣΥΕΠΠ (υπουργική 
απόφαση αρ. 54.482, 2001) 

 Συντονιστής και 3 λειτουργοί – ψυχολόγοι 
παγκύπρια  

 Απευθύνεται σε παιδιά 0 – 7 χρονών με 
αναπτυξιακές δυσκολίες ή νοητική αναπηρία  

 

Σκοπός: ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων 
επαγγελματιών/υπηρεσιών και η συναισθηματική 
στήριξη της οικογένειας με απώτερο στόχο τη 
δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων εξέλιξης του 
παιδιού με νοητική αναπηρία ή/και αναπτυξιακή 
διαταραχή 
 
 

 



Αρμοδιότητες ΣΥΕΠΠ (1) 

Ψυχολογική 
Στήριξη 

Δικαιώματα  

Θεραπείες 
Αξιολόγηση  



Αρμοδιότητες ΣΥΕΠΠ (2) 

 Διερεύνηση των αναγκών της οικογένειας και του 

παιδιού 

 Πληροφόρηση των γονιών  

 Οργάνωση και παρακολούθηση των παρεμβάσεων  

 Στήριξη και παροχή συμβουλευτικής 

 Ενδυνάμωση και στήριξη των γονιών 

 Συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών προς 

όφελος του παιδιού 

 Διευθέτηση συναντήσεων με ειδικούς για σκοπούς 

αξιολόγησης ή  αναθεώρησης της παρέμβασης 

 Προώθηση των δικαιωμάτων της οικογένειας 

 



Στόχοι της Συντονιστικής Υπηρεσίας 

Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης  

 Πρόληψη και μείωση του βαθμού της εξάρτησης και 

αναπηρίας 

 Πρόληψη δευτερογενών διαταραχών 

 Παρέμβαση στους 5 τομείς της ανάπτυξης  

 Έγκαιρη παροχή κατάλληλων υπηρεσιών 

 Αποφυγή πιθανής σχολικής αποτυχίας 

 Καθοδήγηση των μελών της οικογένειας για 

αποτελεσματικότερη άσκηση του ρόλου τους 

 Ενίσχυση της ανεξαρτητοποίησης του παιδιού και 

βελτίωση της ποιότητας ζωής του 

 Μακροπρόθεσμο κέρδος για το παιδί και την 

κοινωνία  
9 



Θεσμικό Πλαίσιο στην Κύπρο (1) 

 Περί Ατόμων με Αναπηρίες 127(Ι)/2000 – 2007: διασφαλίζει όλα τα 

δικαιώματα των ΑμεΑ (έγκαιρη επισήμανση και διάγνωση της αναπηρίας, 

παρέμβαση και πρόληψη των περαιτέρω συνεπειών της) 

 Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία – TKEAA (2009): 

κεντρικός φορέας για τη διαμόρφωση, το συντονισμό, την υλοποίηση, 

την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πολιτικών για τα ΑμεΑ  

 Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 113(Ι)99  και 

69(Ι) 2001 και Περί Μηχανισμού Έγκαιρης Εντόπισης Παιδιών με Ειδικές 

Ανάγκες Κανονισμοί 185(Ι)2001: διασφαλίζει την παροχή ειδικής αγωγής 

και εκπαίδευσης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες  

 Περί Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών 

Παροχών Νόμος 2014: νέο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας που 

διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για κάθε οικογένεια με 

συγκεκριμένα κριτήρια (συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με ΑμεΑ)  

 Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας: ευθύνη εφαρμογής του 

νόμου για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) και τη διαχείριση των 

διαφόρων κοινωνικών επιδομάτων 



Θεσμικό Πλαίσιο στην Κύπρο (2) 

 Καλύπτει επί μέρους θέματα (οικονομική στήριξη, 

διάγνωση αναπηρίας, κοινωνική ενσωμάτωση/ένταξη, 

εκπαίδευση) χωρίς γενικότερη θεώρηση 

 Απουσία συντονισμού υπηρεσιών και τμημάτων  

 Απουσία εποπτείας παρεμβάσεων   

 Παρουσιάζει κενά 

 Απουσία πρόνοιας για ηλικίες 0 – 3 χρονών 

 Απουσία διαδικασίας παραπομπών και διαδρομής 

φροντίδας (care path) σε ιδιωτικό και κρατικό τομέα 

 Κενά στον  τομέα της κοινωνικής ένταξης σε όλες τις 

ηλικίες  

 Έλλειψη θεσμικού πλαισίου για την αποιδρυματοποίηση  

 



Σύμβαση ΟΗΕ για τα δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρία (1) 

 Περί Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 
και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικό) Νόμο 8 (ΙΙΙ) του 2011 

 Άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές 
ή αισθητηριακές διαταραχές οι οποίες, κατά την 
αλληλεπίδρασή τους με διάφορα εμπόδια, δυνατόν να 
εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους 
στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους (άρθρο 1) 

 Το πιο ολοκληρωμένο και ισχυρό εργαλείο για ΑμεΑ 

 Από την ιατρική στην κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας  

 Αρχές σεβασμού της έμφυτης αξιοπρέπειας, ατομικής 
αυτονομίας, ατομικών επιλογών και ανεξάρτητης διαβίωσης, 
καθώς και της πλήρους συμμετοχής και ενσωμάτωσης των 
Αμεα στην κοινωνία  

 Νομική δέσμευση για την προστασία και προαγωγή των 
δικαιωμάτων των ΑμεΑ  

 

 

 

 



 Εμπλοκή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (άρθρο 4) 

 Μέτρα για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την 
καταπολέμηση των στερεοτύπων (άρθρο 8) 

 Πλήρη απόλαυση του δικαιώματος της ανεξάρτητης 
διαβίωσης, πλήρη ενσωμάτωση και συμμετοχή στην 
κοινότητα (άρθρο 19) 

 Διασφάλιση του δικαιώματος των ΑμεΑ στο γάμο και στην 
οικογένεια (άρθρο 23) και προγράμματα υγείας  φροντίδα 
υγείας και προγραμμάτων, περιλαμβανομένων των τομέων 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας (άρθρο 25) 

 Δικαίωμα στην εκμάθηση δεξιοτήτων ζωής και κοινωνικής 
ανάπτυξης για ίση συμμετοχή στην εκπαίδευση και την 
κοινότητα (άρθρο 24)  

 Δικαίωμα στην εργασία σε ίση βάση με άλλους, ελεύθερη 
επιλογή εργασίας, στην ανοιχτή αγορά εργασίας (άρθρο 27) 

 

 

 

 

Σύμβαση ΟΗΕ για τα δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρία (2) 



Σύμβαση ΟΗΕ για τα δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρία (3) 

Δικαιοπρακτική ικανότητα ΑμεΝΑ  

 Ισότητα και μη-διάκριση ενώπιον του Νόμου 

(άρθρο 5)  

 Αναγνώριση της ικανότητας προς 

δικαιοπραξία και λήψη μέτρων για 

πρόσβαση στην αναγκαία υποστήριξη κατά 

την άσκηση της ικανότητας τους προς 

δικαιοπραξία (άρθρο 12)  

 Υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων με 

σεβασμό στην αυτονομία, τη βούληση και τις 

προτιμήσεις του ΑμεΝΑ  

 



Υπηρεσίες για ΑμεΝΑ  

 
 Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού 

 Υπουργείο Υγείας  

 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

 Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας  

 Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ΑμεΑ  

 Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων 

Πρόνοιας   

 



Υπηρεσίες για ΑμεΝΑ  

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού (1)  

 Το Κράτος έχει την υποχρέωση να παρέχει 

ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε άτομα με 

ειδικές ανάγκες από την ηλικία των τριών 

ετών μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου των 

σπουδών τους 

 Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με 

Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 

(113(Ι)/1999) 

 Περί Μηχανισμού Έγκαιρου Εντοπισμού 

Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμούς του 

2001 (185(Ι)/2001) 

 



Υπηρεσίες για ΑμεΝΑ  

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού (2)  

 Ολική Ένταξη με στήριξη στη Γενική Τάξη Δημόσιου 
Σχολείου: παροχή Ειδικής Αγωγής και Λογοθεραπείας σε 
παιδιά που φοιτούν σε τάξεις συνηθισμένου σχολείου 

 Μερική Ένταξη σε Ειδική Μονάδα Δημόσιου Σχολείου: 
παροχή ειδικής αγωγής και λογοθεραπείας σε χώρους 
ενταγμένους στα γενικά σχολεία  

 Σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: παροχή 
εξειδικευμένων μαθημάτων/θεραπειών ειδικής αγωγής 
(εκπαίδευση για ειδικές μαθησιακές, νοητικές, 
λειτουργικές και προσαρμοστικές δυσκολίες, εκπαίδευση 
για κωφά και τυφλά παιδιά, ειδική γυμναστική, 
μουσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, 
ακουολογία, υπηρεσίες εκπαιδευτικής ψυχολογίας και 
φυσιοθεραπεία) 

 Παροχή υπηρεσιών σε άλλους χώρους 

 



Υπηρεσίες για ΑμεΝΑ – Προβλήματα  

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού (3)  

 Ηλικιακό όριο (κενό 0 – 3 χρονών)  

 Καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις  

 Πλήρης προσβασιμότητα σε εξειδικευμένες 
θεραπείες ειδικής αγωγής  

 Διεύρυνση και σωστή εποπτεία των εξειδικευμένων 
θεραπειών 

 Ομαλή μετάβαση των αποφοίτων της ειδικής 
εκπαίδευσης στις κατάλληλες δομές 

 Απώτερος στόχος της ειδικής εκπαίδευσης είναι η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων,  η πλήρης ενσωμάτωση και 
η συμμετοχή του ατόμου με αναπηρία στο 
κοινωνικό σύνολο 

 



 Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου  Μακαρίου ΙΙΙ,  

Λευκωσίας: Κλινική Γενετικών Παθήσεων, 

Κλινική Παιδονευρολογίας, κ.α. 

 Τμήμα Παιδιών & Εφήβων των Υπηρεσιών 

Ψυχικής Υγείας  

 Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας  

 Τμήμα Φυσιοθεραπείας 

 Τμήμα Λογοθεραπείας 

 Κέντρα Προστασίας της Μητρότητας και 

Ευημερίας του Παιδιού  

Υπηρεσίες για ΑμεΝΑ  

Υπουργείο Υγείας (1) 



 Απουσία συγκεκριμένου τρόπου χειρισμού παιδιών με 

Ν.Α και αναπτυξιακές διαταραχές  

 Ελλείψεις ειδικοτήτων και θεραπευτών 

 Μερική παρέμβαση επισκεπτριών υγείας  

 Δεν προβλέπεται ο «παιδίατρος αναφοράς» 

 Διαδικασίες παραπομπής μεταξύ τμημάτων/κλινικών 

του δημοσίου, όχι από και προς ιδιώτες γιατρούς 

 Έλλειψη αρχείου με στατιστικά στοιχεία 

 Αδυναμία εντοπισμού μεγάλου μέρους παιδιών από τις 

κρατικές υπηρεσίες 

 Συνέχιση παροχής υπηρεσιών υγείας στα ενήλικα ΑμεΝΑ  

 

Υπηρεσίες για ΑμεΝΑ – Προβλήματα 

Υπουργείο Υγείας (2) 



 Παροχή κατ’ οίκον φροντίδας 

 Πρόγραμμα Οικογενειακής 
Συμβουλευτικής & Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών  

 Πρόγραμμα Κοινοτικής Εργασίας  

 Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών  

 Ιδρυματική Φροντίδα 

 Κοινωνική Παρέμβαση (ΕΕΕ) 

Υπηρεσίες για ΑμεΝΑ – Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1) 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας  
 



 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 

 Νέο Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας και 

Λειτουργικότητας  

 Δημιουργία ενός Εθνικού Μητρώου Αναπήρων 

 Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες  

 Σχέδια Κοινωνικών Παροχών 

 Επαγγελματική Κατάρτιση και Αποκατάσταση 

 

 

 

Υπηρεσίες για ΑμεΝΑ – Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2) 

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ΑμεΑ  



Υπηρεσίες για ΑμεΝΑ – Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (3) 

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας  

 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Νομοθεσία  

 Περί Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί 

Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 

 Κανονισμοί με βάση το άρθρο 38 (α) 

 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Δικαιούχοι  

 Άτομο με αναπηρία οποιασδήποτε ηλικίας 

 Αξιολόγηση της αναπηρίας από το Τμήμα Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης ΑμεΑ  

 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - Κριτήρια  

 Ακίνητη ιδιοκτησία: να μην υπερβαίνει συνολικά τις €100.000 

 Καταθέσεις: να μην υπερβαίνουν τις €5.000 συν €1.000 ή τις 

€20.000 σε ειδικές περιπτώσεις (δεσμευμένα, επ’ ονόματι 

ανηλίκων, δάνεια σπουδών, αναγκαία για το ΑμεΑ, κτλ) 

 

 

 

 

 

 



Υπηρεσίες για ΑμεΝΑ – Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (4) 

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας  

 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Φιλοσοφία  

 Μηνιαίο ΕΕΕ: η διαφορά του συνολικού μηνιαίου 

επιδόματος και του συνολικού μηνιαίου εισοδήματος  

 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Ύψος επιδόματος  

 €480 για τον αιτητή/δικαιούχο 

 €226 αναπηρικό επίδομα   

 €240 για το/τη σύζυγο και για κάθε μέλος της 

οικογένειας ηλικίας άνω των 14 ετών 

 €144 για κάθε μέλος της οικογένειας < 14 ετών 

 Άλλες πρόνοιες: παροχή στέγασης (ενοίκιο ή τόκοι 

δανείου), ανάγκες φροντίδας  

 

 

 



 Έλλειψη προσωπικού στις ΥΚΕ 

 Στήριξη σε όλες κι όχι μόνο στις 

«πολυπροβληματικές» περιπτώσεις 

 Ηλικιακό όριο στους κοινοτικούς σταθμούς  

 Δυσκολία στην παροχή κατ΄ οίκον φροντίδας  

 Αναγκαιότητα σφαιρικής πολιτικής για τις 

κρατικές χορηγίες 

 Έλλειψη αρχείου με στατιστικά στοιχεία 

 Παροχή ΕΕΕ σε άτομα με μέτρια, σοβαρή ή βαριά 

αναπηρία 

 Καθυστέρηση καταβολής ΕΕΕ χωρίς πρόνοια για 

αναδρομικά  
 

Υπηρεσίες για ΑμεΝΑ – Προβλήματα - Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (5) 

  



Γενικές παρατηρήσεις – εισηγήσεις 

 Απουσία αποτελεσματικού συντονισμού των υπηρεσιών 
(εμπλοκή Τοπικής Αυτοδιοίκησης;) 

 Επαναξιολόγηση και αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών 
(εποπτεία υπηρεσιών, έλεγχος χορηγιών) 

 Παροχή υπηρεσιών / προγραμμάτων (όπως συνοδευτικές 
υπηρεσίες, δομές για άτομα με πολλαπλές υπηρεσίες) 

 Εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε ατόμου με νοητική 
αναπηρία  

 Επαναξιολόγηση του κόστους της αναπηρίας  

 Ενδυνάμωση των ΑμεΝΑ μέσα από τα οργανωμένα σύνολα 

 Διεκδίκηση δικαιωμάτων και ενεργός συμμετοχή ΑμεΝΑ 
(αυτοσυνηγορία) 

 Ευαισθητοποίηση επαγγελματιών και κοινού  

 Καθολική εφαρμογή δικαιοπρακτικής ικανότητας των 
ΑμεΝΑ 

 

 

 



Για περισσότερες πληροφορίες 

 Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των             
Ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

Τ: 22871333, F: 22429544  

W: www.cpmental.com.cy  

Ε: cp-mental@cytanet.com.cy  

 

 Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης 

Λευκωσία: 99540406 & 22871325 

Λεμεσός/Πάφος: 99540408 & 25396699 

Λάρνακα/Παραλίμνι: 99540407 & 24813010 

Ε: earlyintervention@cytanet.com.cy   
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