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1. Εισαγωγή  
 

Η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) συστάθηκε το 
1989 και η λειτουργία της καθορίζεται από τον Περί Νοητικά Καθυστερημένων 
Ατόμων Νόμο 117 του 1989. 
 
Ο σκοπός της ΕΠΝΚΑ είναι η προώθηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
ατόμων με νοητική αναπηρία στην Κύπρο, μέσα από την εφαρμογή της νομοθεσίας 
και των Διεθνών Συμβάσεων. Συγκεκριμένα, η αποστολή της ΕΠΝΚΑ είναι η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης  των ατόμων με 
νοητική αναπηρία και η προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων για προστασία και 
διασφάλιση των δικαιωμάτων τους,  ικανοποίηση των αναγκών τους και  της 
αξιοπρεπούς διαβίωσης τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που 
χαρακτηρίζουν τον καθένα αλλά και τις δικές τους απόψεις και επιλογές. 
 
Στη δεύτερη ενότητα πιο κάτω παρατίθενται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της 
Επιτροπής βάσει του νόμου, ενώ στην τρίτη ενότητα περιγράφονται ο κυριότερες 
δράσεις της κατά το 2013. Στην τέταρτη ενότητα, παρατίθεται η αξιολόγηση της 
κυπριακής πραγματικότητας μέσα από εκτιμήσεις μελετών, ερευνών αλλά και τη 
διερεύνηση παραπόνων και διατυπώνονται εισηγήσεις για επίλυση διαφόρων 
ζητημάτων που αφορούν τα άτομα με νοητική αναπηρία. 
 

2. Σύνθεση,  Αρμοδιότητες και Χρηματοδότηση Λειτουργίας της ΕΠΝΚΑ  

 
Η ΕΠΝΚΑ είναι μια δεκαμελής επιτροπή την οποία σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Νόμου 117/89 διορίζει ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με θητεία τέσσερα (4) έτη.  Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε 
κρατικούς Λειτουργούς και πέντε ιδιώτες, μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων 
Καθυστερημένων Ατόμων (ΠΑΣΥΓΟΚΑ). Οι κρατικοί Λειτουργοί προέρχονται από τα 
Υπουργεία Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), Παιδείας & 
Πολιτισμού, Υγείας και Οικονομικών. Η θητεία της παρούσας Επιτροπής λήγει την 
1.10.2017. 

Το προσωπικό της Επιτροπής κατά την 1η  Ιανουαρίου 2013 απαρτιζόταν από δύο 
Λειτουργούς (Κλ. Α8-Α10-11), ένα Boηθό Γραμματειακό Λειτουργό (Κλ.Α2-Α5-Α7+2) 
και δύο Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς αορίστου διαρκείας (Κλ.Α2). Επίσης 
συνεχίστηκε η εργοδότηση τριών Λειτουργών Κλ.Α5 (προσοντούχο προσωπικό) για 
στελέχωση της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ). 
Η απασχόληση δύο εκ των Λειτουργών είναι αορίστου διάρκειας, ενώ ο άλλος 
εργοδοτείται με συμβόλαιο καθορισμένης διάρκειας δύο χρόνων. Λεπτομέρειες για 
την προαναφερόμενη Υπηρεσία δίδονται στην Ενότητα 3(6).Από τον Οκτώβριο του 
2011, μετά την παραίτηση της Προϊστάμενης Υπηρεσιών της Επιτροπής, η θέση 
παραμένει κενή, κατ΄ αναλογίαν της παγοποίησης κενών θέσεων στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα και των μέτρων δημοσιονομικής περισυλλογής.  Το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων της Επιτροπής αναλαμβάνουν  ανά τρίμηνο οι δύο Λειτουργοί. 
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Οι κυριότερες αρμοδιότητές της ΕΠΝΚΑ, όπως καθορίζονται από το άρθρο 6 του 
Νόμου 117/89, είναι: 
 

 Η καταγραφή όλων των ατόμων με νοητική αναπηρία και η τήρηση Μητρώου με 
αναφορά στο είδος της αναπηρίας και οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο με τον 
ίδιο τον ανάπηρο, την οικογένειά του και την περιουσία του. 
 

 Η συνεχής παρακολούθηση των προβλημάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία 
και των οικογενειών τους και ο καταρτισμός εκθέσεων και εισηγήσεων για την 
επίλυσή τους. 
 

 Η παρακολούθηση των ενεργειών και μέτρων που λαμβάνονται από τμήματα, 
λειτουργούς, οργανώσεις και άτομα, σχετικά με τα προβλήματα των ατόμων με 
νοητική αναπηρία. 

 

 Ο καταρτισμός προγραμμάτων σε συνεργασία με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για 
την υλοποίηση των διακηρυχθέντων δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική 
αναπηρία και ο καθορισμός προτεραιοτήτων, ανάλογα με τη σοβαρότητα και την 
οικονομική δαπάνη την οποία συνεπάγεται η εφαρμογή τους.  
 

 Ο καταρτισμός και η τήρηση Μητρώου όλων των ιδρυμάτων και υπηρεσιών που 
ασχολούνται με τα άτομα με νοητική αναπηρία. 
 

 Η επιθεώρηση και αξιολόγηση, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες, ιδρυμάτων και χώρων όπoυ διαμένουν ή εργοδοτούνται άτομα με 
νοητική αναπηρία και η υποβολή σχετικών εκθέσεων. 
 

 Η παρακολούθηση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της διαμονής και γενικά 
της ευημερίας των ατόμων με νοητική αναπηρία. 
 

 Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα άτομα με νοητική αναπηρία και στις 
οικογένειές τους. 
 

 Η καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για παροχή υπηρεσιών σε άτομα με νοητική 
αναπηρία. 
 

 Η τήρηση στατιστικών και άλλων πληροφοριών για τα άτομα με νοητική αναπηρία. 
 

 Ο καταρτισμός καταλόγου διαχειριστών και επιτρόπων περιουσιών ατόμων με 
νοητική αναπηρία. 

 
Η Επιτροπή λειτουργεί με ετήσια κρατική χορηγία που καλύπτει όλες τις δαπάνες της, 
μέσω του Άρθρου 04088.2 – «+Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά 
Καθυστερημένων Ατόμων-Τακτικές Δαπάνες» του Κεφαλαίου 150600 - «Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες-Κεντρικά Γραφεία» του 
Προϋπολογισμού  του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Η προβλεπόμενη χορηγία της  Επιτροπής για το 2013 ανερχόταν σε  €350.000, ενώ 
οι πραγματικές δαπάνες της ανήλθαν στις €280.096 λόγω εξοικονομήσεων.  
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3. Δραστηριότητες της Επιτροπής κατά το 2013 

 
3.1 Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δικαιωμάτων ατόμων με νοητική αναπηρία 
 
Η τροποποίηση του περί Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμου, 
Ν.117/89 εκκρεμεί εδώ και αρκετά χρόνια, κατά το διάστημα των οποίων έχουν 
διαφοροποιηθεί πολλά δεδομένα στον τομέα των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρία, με κυριότερη αλλαγή την κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία της 
Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρίες το 2011 και τον ορισμό μηχανισμών για την εφαρμογή και 
παρακολούθηση της Σύμβασης το 2012. 

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή τροποποίηση του Νόμου 117/89 δεν 
προωθήθηκε από το ΥΕΠΚΑ και τέθηκε σε διαβούλευση, ως βάση του 
εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου, Πλαίσιο Πολιτικής για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Νοητική Αναπηρία που διαμόρφωσε το ΥΕΠΚΑ, μέσω του Τμήματος 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ). Σύμφωνα με το Πλαίσιο 
Πολιτικής,  αναγνωρίζεται ο λόγος ύπαρξης ξεχωριστής νομοθεσίας για την 
προστασία των ατόμων με νοητική αναπηρία, αλλά λαμβάνονται υπόψη μια σειρά 
παράμετροι όπως η δημιουργία των Ανεξάρτητων Αρχών της Δημοκρατίας, 
αρμόδιων για την ανεξάρτητη παρακολούθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρία, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρίες, οι περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμοι και διάφορες άλλες νομοθεσίες, 
ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη νομοθεσιών, ούτε σύγκρουση του ρόλου των 
γραφείων Ανεξάρτητων Αξιωματούχων και άλλων κρατικών υπηρεσιών με το ρόλο 
της Επιτροπής. 
 
Στη βάση του πιο  πάνω Πλαισίου Πολιτικής που υιοθέτησε το ΥΕΠΚΑ, το ΤΚΕΑΑ 
ετοίμασε νέο τροποποιητικό νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση.  Κύρια 
χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου είναι (α) η ρύθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων 
με νοητική αναπηρία που δεν ρυθμίζονται ήδη από άλλες νομοθεσίες, με κύρια 
καινοτομία τη ρύθμιση του δικαιώματος συνηγορίας, (β) η διευκρίνιση του ρόλου της 
Επιτροπής ως συμβουλευτικού οργάνου, όπως λειτουργεί και σήμερα, και (γ) η 
διεύρυνση της συμμετοχής των ιδιωτών μελών της Επιτροπής προς τα ίδια τα άτομα 
με νοητική αναπηρία καθώς  και προς άλλες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις για τη 
νοητική αναπηρία, που υπάρχουν σήμερα .  

 
 Τα ιδιωτικά μέλη της Επιτροπής, που εκπροσωπούν τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων, μετά από τις διαβουλεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν με το ΥΕΠΚΑ, το ΤΚΕΑΑ αλλά και εσωτερικά στην Επιτροπή, 
διατήρησαν τις διαφωνίες τους ως προς το νομικό καθεστώς, το ρόλο και τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής, κρίνοντας απαραίτητη την υπόσταση της Επιτροπής 
ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και απορρίπτοντας την εκπροσώπηση στην 
Επιτροπή άλλων Οργανώσεων πέραν του ΠΑΣΥΓΟΚΑ. Όσον αφορά τη ρύθμιση του 
θεσμού της συνηγορίας, παρέμειναν στη θέση τους για  την πλήρη ρύθμιση του 
δικαιώματος της δικαιοπρακτικής ικανότητας σύμφωνα με το Άρθρο 12 της Σύμβασης 
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του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και εισηγήθηκαν τη σύσταση 
ομάδας εργασίας το συντομότερο δυνατό με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και 
νομικών για το πολύ εξειδικευμένο και πολύπλοκο αυτό θέμα. 
 
Παράλληλα, το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής διατήρησε τις επιφυλάξεις 
του για την συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στο εργασιακό καθεστώς του προσωπικού της 
Επιτροπής. 
 
 
3.2 Διαβούλευση για τροποποίηση άλλων νομοθεσιών  

 

 Τροποποίηση των Περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου και 
Κανονισμών 

Στα πλαίσια διαβούλευσης, ζητήθηκαν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
(ΥΚΕ) οι απόψεις της Επιτροπής, για την αναθεώρηση και τροποποίηση του Περί 
Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, που 
θα φέρει το νέο τίτλο ο Περί Λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ενηλίκων Νόμος του 
2013. 

Η Επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις από το αρμόδιο Τμήμα, αφού στο νομοσχέδιο δεν 
αναφέρεται αν οι μονάδες φροντίδας ενηλίκων θα εξυπηρετούν μαζί στους ίδιους 
χώρους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, άτομα με νοητική αναπηρία και 
ψυχιατρικές διαταραχές.  Η Επιτροπή εισηγήθηκε ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία, 
λόγω της ιδιαιτερότητάς τους θα πρέπει να τυγχάνουν διαφορετικού χειρισμού, να 
έχουν εξατομικευμένα προγράμματα και εξειδικευμένο προσωπικό για τη φροντίδα 
τους και ζήτησε επίσης διευκρίνιση κατά πόσο τα σπίτια στην κοινότητα θα 
θεωρούνται μονάδες φροντίδας ενηλίκων. 

 

Τροποποίηση του Περί Παίδων Νόμου και Κανονισμών για τη λειτουργία 
προγραμμάτων 

Για σκοπούς διαβούλευσης οι ΥΚΕ ζήτησαν τις απόψεις της Επιτροπής για την 
αναθεώρηση του Περί Παίδων Νόμου και των σχετικών κανονισμών για τη λειτουργία 
προγραμμάτων. Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο και τους σχετικούς κανονισμούς, η 
Επιτροπή διαπιστώνοντας πως δεν υπήρχε επαρκής αναφορά στα παιδιά με 
αναπηρίες εξέφρασε την άποψη πως θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη πολύ 
περισσότερο οι ιδιαιτερότητες αυτών των παιδιών και να προτείνονται εξειδικευμένες 
παροχές και υπηρεσίες. Εισηγήθηκε επίσης την ενίσχυση του συντονισμού και τη 
διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών που να λαμβάνει 
υπόψη τις απόψεις των ίδιων των παιδιών όπως προβλέπεται από τις Ευρωπαϊκές 
και Διεθνείς Συμβάσεις για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Πρότεινε επίσης τη θέσπιση 
κώδικα συμπεριφοράς του προσωπικού όλων των δομών που θα παρέχουν 
υπηρεσίες στα παιδιά. 
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3.3 Μελέτες και Έρευνες 

Το προσωπικό της Επιτροπής διεκπεραίωσε μελέτη και έρευνα όσον αφορά την 
ύπαρξη κανονισμών και διαδικασιών χειρισμού δύσκολων περιστατικών ατόμων με 
νοητική αναπηρία, μετά από καταγγελίες περιστατικών «κακομεταχείρισης». Αφού 
εξετάστηκε σχεδόν όλο το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την παροχή φροντίδας, 
εκπαίδευσης, διαμονής και απασχόλησης των ατόμων με νοητική αναπηρία, 
εντοπίστηκε ότι δεν υπάρχει επίσημη θεσμοθέτηση της «αναγκαστικής οριοθέτησης», 
ούτε επαρκείς γραπτοί κανονισμοί για το χειρισμό ατόμων που δυνατόν να είναι σε 
κρίση. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίες για «περιοριστικές σωματικές παρεμβάσεις» 
στα πλαίσια των δομών που προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα με νοητική αναπηρία 
(ιδρύματα, σχολεία, κέντρα ημερήσιας φροντίδας κ.α.) ούτε «ατομικό σχέδιο δράσης» 
που να κοινοποιείται στους γονείς και σε άλλους εμπλεκόμενους. (βλ. μελέτη στην 
ιστοσελίδα ΕΠΝΚΑ  www.cpmental.com.cy ). Από έρευνα που διενεργήθηκε τον 
Ιούνιο του 2013, μεταξύ 42 ιδρυμάτων, κέντρων ημέρας και σπιτιών στην κοινότητα 
που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Επιτροπής, διαπιστώθηκε η έλλειψη 
κανονισμών και η ανάγκη κατάρτισης και ευαισθητοποίησης των λειτουργών (βλέπε 
σύντομη αναφορά στο Παράρτημα 1). 
 
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω ελλείψεων, ορισμένες φορές οι «περιοριστικές 
σωματικές παρεμβάσεις» δεν διαφοροποιούνται από την «κακομεταχείριση» του 
ατόμου. Η κατάρτιση και η εφαρμογή τεχνικών χειρισμού περιστατικών μέσω 
«περιοριστικών σωματικών παρεμβάσεων» ωφελεί και τον ίδιο το λειτουργό για 
αποφυγή της δικής του σωματικής βλάβης και για «κατοχύρωση» της δικής του 
παρέμβασης αλλά συμβάλλει και στην ασφάλεια του ίδιου του ατόμου με νοητική 
αναπηρία. Πέραν τούτου οι αναγκαίοι κατά καιρούς «τιμωρητικοί τρόποι 
παρέμβασης» (καθήλωση, ακινητοποίηση, απομόνωση) συχνά περιορίζουν τη 
δυνατότητα θεραπευτικής σχέσης. Γι΄ αυτό απαιτείται εκπαίδευση αλλά και εφαρμογή 
τέτοιων μεθόδων ως λύση τελευταίας ανάγκης.  
 

 

3.4  Συνεργασίες, τεχνική βοήθεια και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Μια από τις κύριες δραστηριότητες της Επιτροπής είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας 
και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις άμεσα ενδιαφερόμενες οργανώσεις/φορείς 
αλλά και σε άτομα. Για το σκοπό αυτό οι Λειτουργοί της Υπηρεσίας 
πραγματοποίησαν 30 συναντήσεις/επισκέψεις σε Ιδρύματα, Κέντρα Ημέρας, 
Συνδέσμους, Σπίτια στην Κοινότητα και Θεραπευτικά Κέντρα. Τα κύρια θέματα που 
εξετάστηκαν κατά τις συναντήσεις αυτές ήταν η βιωσιμότητα των οργανώσεων, η 
κατάρτιση του προσωπικού τους και ο χειρισμός των ατόμων που εξυπηρετούνται. 

 

Στα πλαίσια επισκόπησης της πολιτικής για την παροχή ειδικής εκπαίδευσης, το 
επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής επισκέφθηκε, επίσης, μετά από 
συνεννόηση, σχολεία Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης στα οποία 
λειτουργούν Ειδικές Μονάδες για φοίτηση παιδιών με νοητική αναπηρία. Παρόμοιες 
επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στα ειδικά σχολεία. Συνολικά το 2013 έγιναν 7 
επισκέψεις σε σχολεία και ειδικά σχολεία. 

http://www.cpmental.com.cy/
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Κατά το 2013 πραγματοποιήθηκαν 3 συναντήσεις για την κατάρτιση προγράμματος 
στήριξης γονιών με λειτουργούς από το Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός και του 
Συνδέσμου Γονέων. Ακολούθησαν δύο εργαστήρια με ομάδες γονιών με στόχο τη 
στήριξη και την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 
 
Το 2013 συνεχίστηκε η παροχή πληροφόρησης/ενημέρωσης φοιτητών και ερευνητών 
για θέματα νοητικής αναπηρίας, κυρίως όσον αφορά την κυπριακή πραγματικότητα. 
Δόθηκε πληροφόρηση/ενημέρωση σε 5 ερευνητές ενώ 1 άτομο ζήτησε πληροφορίες 
για τη δημιουργία υπηρεσιών για άτομα με νοητική αναπηρία. 
 
Επιπλέον, ξεκίνησε συνεργασία με την Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια του 
προγράμματος σπουδών λογοθεραπείας. Η Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής 
αποτελεί ιδιαίτερο σημείο αναφοράς στο πεδίο της λογοθεραπείας, καθώς 
στελεχώνεται από επαγγελματίες εξειδικευμένους σε θέματα σίτισης, κατάποσης και 
νευρολογικών διαταραχών, καθώς επίσης και από ακουολόγους ειδικούς 
παιδαγωγούς και γλωσσολόγους. Η συνεργασία με την Επιτροπή, συγκεκριμένα με 
τη ΣΥΕΠΠ, εντάσσεται στα γενικότερα πλαίσια συνεργασίας με φορείς παροχής 
υπηρεσιών/θεραπειών και περιλαμβάνει παραπομπές και συνεργασία στα πλαίσια 
της πολυθεματικής προσέγγισης των κοινών περιπτώσεων.   
 
Μια ακόμα σημαντική συνεργασία είναι εκείνη με το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και 
την Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Ο Σύνδεσμος λειτουργεί από το 1990 
σε στενή συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και την 
Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια εφαρμόζοντας προγράμματα για την 
αντιμετώπιση της βίας, όπως η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 1440, το Κέντρο 
Άμεσης Βοήθειας, το καταφύγιο, το πρόγραμμα «Αγάπη χωρίς πόνο» και τα διάφορα 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Η συνεργασία με την Επιτροπή περιλαμβάνει 
παραπομπή περιπτώσεων ενηλίκων ή ανηλίκων με νοητική αναπηρία ή/και 
αναπτυξιακές διαταραχές προς την ΕΠΝΚΑ και ΣΥΕΠΠ αντίστοιχα και συνεργασία 
για περιπτώσεις της ΣΥΕΠΠ που αντιμετωπίζουν προβλήματα βίας στην οικογένεια.  
 
Επίσης προωθήθηκε η συνεργασία με τον Τομέα Πρόληψης και Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ). Συγκεκριμένα, στα πλαίσια 
της συνεργασίας με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες "ΠΡΟΤΑΣΗ", συμφωνήθηκε 
παραπομπή γονιών στη ΣΥΕΠΠ γιατί αποτελεί εξειδικευμένη υπηρεσία για παιδιά με 
ΝΑ και αναπτυξιακές διαταραχές. Το ίδιο προέκυψε και από τη συνεργασία με τους 
λειτουργούς της Τηλεφωνικής Γραμμής Επικοινωνίας, Στήριξης και Συμβουλευτικής 
1410 του Τομέα Πρόληψης ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε η συμπερίληψη της 
ΣΥΕΠΠ στο ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπών που ετοιμάζουν και το οποίο 
θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι οι λειτουργοί του Τομέα Πρόληψης και 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Τέλος, προγραμματίζεται συνεργασία της ΣΥΕΠΠ και 
με τα Κέντρα Πρόληψης «Μικρή Άρκτος» του Τομέα Πρόληψης του ΟΝΕΚ με κοινή 
διοργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων.  
 
Επιπλέον, ξεκίνησε συνεργασία με τη Σχολή Κωφών, στα πλαίσια της έγκαιρης 
παρέμβασης σε παιδιά με προβλήματα ακοής και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. 
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Βρίσκονται σε εξέλιξη οι προσπάθειες διερεύνησης για τη δημιουργία ενός πλάνου 
έγκαιρης παιδικής παρέμβασης που θα συμπεριλαμβάνει και την πρόταση της 
Σχολής Κωφών προς το Υπουργείο Υγείας για τη σύσταση Πολυθεματικής 
Επιτροπής με σκοπό να εξυπηρετείται επαρκώς κάθε παιδί που έχει διαγνωστεί με 
προβλήματα ακοής.  
 
Η Επιτροπή παραδοσιακά λειτουργεί με την αμέριστη συμπαράσταση των κατά 
τόπους Δημοτικών Αρχών και τα κοινωνικά προγράμματα των Δήμων αυτών. Σε 
αυτά τα πλαίσια συνεχίζεται η συνεργασία με τους Δήμους Αραδίππου, Κ. 
Πολεμιδιών και Γεροσκήπου. Στη Λευκωσία, εκτός του Πολυδύναμου Δημοτικού 
Κέντρου, της Παιδικής Λέσχης και του Συμβουλευτικού Κέντρου, ξεκίνησε 
πρόγραμμα «εργασιακής και κοινωνικής ενεργοποίησης ατόμων που ανήκουν στις 
ευάλωτες ομάδες μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και άλλων 
δραστηριοτήτων». Το πρόγραμμα στοχεύει σε άστεγους, άνεργους, οικονομικά και 
κοινωνικά ανενεργούς και γενικώς περιθωριοποιημένους πολίτες. Ωστόσο, 
αναμένεται ότι ενδεχομένως να ωφελήσει και άτομα με νοητική αναπηρία, πολλά εκ 
των οποίων παρουσιάζουν και άλλους παράγοντες περιθωριοποίησης (φτώχεια, 
ανεργία, κτλ). Τέλος, υπάρχει στενή συνεργασία της ΣΥΕΠΠ με την κοινωνική 
υπηρεσία του Δήμου Στροβόλου και του Δήμου Αγλαντζιάς, σε θέματα χειρισμού 
περιστατικών  έγκαιρης παρέμβασης. 
 
Κατά το 2013 συνεχίστηκε η συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της 
Οικογένειας, ΣΥΚΕΣΟ (της ΠΟΓΟ). Το κέντρο διοικείται από 15μελές Διοικητικό 
Συμβούλιο και 3μελές Επιστημονικό Συμβούλιο και παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη, 
καθοδήγηση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και διαμεσολάβηση στις διάφορες 
υπηρεσίες. Ωστόσο, χρειάζεται τη στήριξη της ΕΠΝΚΑ όσον αφορά το χειρισμό 
περιπτώσεων νοητικής αναπηρίας ενηλίκων αλλά και ανήλικων παιδιών, τα οποία 
παραπέμπονται κυρίως στη ΣΥΕΠΠ. 
 
Μία από τις σημαντικότερες συνεργασίες της ΕΠΝΚΑ κατά το 2013 ήταν η συμμετοχή 
στο πρόγραμμα «Keep me safe» του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού 
Προγραμματισμού, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ, το 
οποίο διεξάγεται σε διάφορες χώρες σε όλη την Ευρώπη. Στόχος του προγράμματος 
είναι η διαμόρφωση προγραμμάτων παρέμβασης και πρόληψης της σεξουαλικής 
κακοποίησης και βίας κατά των νέων με μαθησιακές δυσκολίες και νοητική αναπηρία 
από 10 έως 25 χρονών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς, επαγγελματίες που 
εργάζονται με νέους με μαθησιακές δυσκολίες και τους ίδιους τους νέους. Αρχικά, θα 
επιμορφωθεί μια ομάδα επαγγελματιών οι οποίοι στη συνέχεια θα αναλάβουν να 
εκπαιδεύσουν τις ομάδες στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα.  
 
 
3.5 Τήρηση Μητρώου Ατόμων με Νοητική Αναπηρία και Μητρώου Ιδρυμάτων 

Η Επιτροπή, όπως κάθε χρόνο, κατάρτισε και τηρεί μητρώο ατόμων με νοητική 
αναπηρία και μητρώο ιδρυμάτων. Και τα δύο μητρώα της ΕΠΝΚΑ χρησιμοποιούνται 
από πολλές κρατικές υπηρεσίες όπως και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά 
και από οργανώσεις, για εξακρίβωση των αναγκών που υπάρχουν σε τοπικό, 
περιφερειακό και επαρχιακό επίπεδο. 
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Το μητρώο ατόμων όπου καταγράφονται στοιχεία για άτομα με νοητική αναπηρία, 
χρησιμοποιείται όχι μόνο για στατιστικούς σκοπούς και περιλαμβάνει το είδος 
αναπηρίας του ατόμου, δημογραφικά στοιχεία και εάν το άτομο λαμβάνει υπηρεσίες. 
Επίσης αναγράφονται δημογραφικά στοιχεία των γονιών ή των κηδεμόνων του 
ατόμου. Κύριος στόχος είναι η καταγραφή των αναγκών των ατόμων με νοητική 
αναπηρία και η προώθηση παρεμβάσεων για ικανοποίησης τους. 

 
Ο συνολικός αριθμός των ατόμων με νοητική αναπηρία που ήταν καταχωρημένα στο 
Μητρώο το Δεκέμβριο του 2013 ανερχόταν σε 2474 άτομα (ποσοστό 0.3% του 
συνολικού πληθυσμού βάσει στοιχείων της Επιτροπής) σε σχέση με 2444 άτομα που 
ήταν καταχωρημένα τον ίδιο μήνα του 2012.  Αναλυτικά στοιχεία για το Μητρώο για 
το έτος 2013 παρατίθενται στο Παράρτημα 2.  
 

 
Νοητική αναπηρία /επαρχία 

 

 

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοεί το άρθρο 7 του Νόμου 117/89, είναι 
απαραίτητη η συγκατάθεση του γονιού ή του κηδεμόνα για συμπερίληψη ενός 
ατόμου στο Μητρώο της Επιτροπής. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι η αίτηση για 
εγγραφή στο Μητρώο μπορεί να γίνει και μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής  
www.cpmental.com.cy. 

Σημειώνεται ότι βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες, που αναγνωρίζει τη δικαιοπρακτική ικανότητα των ατόμων με 
νοητική αναπηρία η έγκριση από γονείς θα πρέπει να αφορά μόνο τα ανήλικα άτομα 
έως 18 χρονών.  

Συνεχίστηκε επίσης η έκδοση βεβαίωσης από το Μητρώο Ατόμων με Νοητική 
Αναπηρία που διατηρεί η Επιτροπή με σκοπό την παροχή του "Ειδικού Τιμολογιακού 
Πακέτου" της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου σε οικογένειες των ατόμων με νοητική 
αναπηρία. Για το 2013 το πακέτο αυτό παραχωρήθηκε σε 51ακόμα οικογένειες.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 117/89, η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά 
Καθυστερημένων Ατόμων καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Ιδρυμάτων, Σωματείων, 
Οργανώσεων και Υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα ατόμων με νοητική  
αναπηρία. Στο Μητρώο καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με το είδος των υπηρεσιών  

http://www.cpmental.com.cy/


9 
 

που παρέχονται, τα δημογραφικά στοιχεία των εξυπηρετούμενων καθώς και στοιχεία 
για το προσωπικό και τον προϋπολογισμό των οργανώσεων. Οι πληροφορίες αυτές 
διευκολύνουν την προώθηση αιτημάτων των οργανώσεων και των εξυπηρετούμενων 
καθώς και τη διαμόρφωση γνώμης σε θέματα γενικότερης πολιτικής όπως η 
παραχώρηση Κρατικών Χορηγιών και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται. 

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ο Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων ή οποιαδήποτε 
άλλη αρμόδια αρχή δεν επιτρέπουν την ίδρυση Σωματείων/ Ιδρυμάτων σχετικών με 
τη νοητική αναπηρία αν δεν έχουν προηγουμένως περιληφθεί στο Μητρώο της 
Επιτροπής. Οι απόψεις της Επιτροπής ζητούνται και στην περίπτωση αιτήματος για 
τροποποίηση των καταστατικών των σχετικών Σωματείων/Ιδρυμάτων/Οργανώσεων. 

Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του 2013, στο Μητρώο Ιδρυμάτων είναι 
καταχωρημένες 53 εθελοντικές οργανώσεις και ένα κρατικό ίδρυμα.  Την ίδια χρονιά 
το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων του Τμήματος Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ανέστειλε τη λειτουργία του, αφού 
αποϊδρυματοποίησε τους οικοτρόφους και απασχολούμενους στα προγράμματα του. 
Από τα άτομα που φιλοξενούνταν στο οικοτροφείο του ΚΕΑΑ, 5 εγκαταστάθηκαν σε 
δικά τους σπίτια μέσα στην κοινότητα με πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης και 
3 ζουν με τις οικογένειές τους. Οι απασχολούμενοι στα εργαστήρια προστατευόμενης 
απασχόλησης του ΚΕΑΑ, εντάχθηκαν είτε σε προγράμματα απασχόλησης με στήριξη 
στην ανοικτή αγορά εργασίας, είτε σε προγράμματα προστατευόμενης απασχόλησης 
του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου. 

Οι προαναφερόμενες οργανώσεις/ιδρύματα προσφέρουν τουλάχιστον ένα ή 
περισσότερα από τα πιο κάτω προγράμματα: 

(ι) Συνεχή (24ωρη) φροντίδα 

(ιι) Ημερήσια φροντίδα 

(ιιι) Απογευματινή φροντίδα 

(ιv) Ειδική αγωγή 

(v) Θεραπείες 

(vi) Σπίτι στην κοινότητα (συνεχή διαμονή) 

(vii) Απασχόληση σε προστατευόμενα εργαστήρια 

(viii) Απασχόληση με στήριξη στην ανοικτή αγορά εργασίας 

    
Κατά το 2013 εγγράφηκαν 3 νέες Οργανώσεις στο Μητρώο της Επιτροπής, ενώ τα 
προγράμματα που λειτουργούσαν όλες οι εγγεγραμμένες Οργανώσεις ανέρχονταν σε 
117. Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ιδρυμάτων της Επιτροπής μπορεί να γίνει και 
μέσω της ιστοσελίδας της  www.cpmental.com.cy. 
 
Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η δημιουργία νέων 
οργανώσεων, νοουμένου ότι θα καλύπτουν με τις υπηρεσίες τους πραγματικές 
ανάγκες που δεν μπορούν να προσφερθούν από τις υφιστάμενες οργανώσεις και ότι 
θα είναι οικονομικά βιώσιμες. Ρύθμιση του γενικότερου θέματος ίδρυσης και 

http://www.cpmental.com.cy/
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λειτουργίας του θεσμού των εθελοντικών οργανώσεων αναμένεται με το διορισμό του 
Επιτρόπου για τον Εθελοντισμό. 
 

 

3.6 Λειτουργία της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης 

Η Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ) συστάθηκε και 
λειτουργεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 54.482 και ημερ. 
31/10/01, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Επιτροπής, βάσει του άρθρου 6(γ). 
 
Οι υπηρεσίες έγκαιρης παιδικής παρέμβασης αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης του σώματος, της κίνησης, του λόγου, της αντίληψης, των 
συναισθημάτων και των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού.  
 
Η Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης απευθύνεται σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας 6-7 χρόνων με νοητική αναπηρία ή/και αναπτυξιακές 
διαταραχές. Βασική της αρμοδιότητα είναι ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων 
επαγγελματιών/υπηρεσιών και η στήριξη της οικογένειας με απώτερο στόχο τη 
δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων εξέλιξης του παιδιού με αναπτυξιακή διαταραχή 
ή/και νοητική αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, οι Λειτουργοί της ΣΥΕΠΠ μεριμνούν για:  
 

- τη διερεύνηση των αναγκών του παιδιού και της οικογένειας, 
- τη στήριξη και παροχή συμβουλευτικής προς τους γονείς και άλλα μέλη της 

οικογένειας, 
- το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών προς όφελος του παιδιού, 
- την αναλυτική πληροφόρηση των γονιών για τις υπηρεσίες που παρέχονται 

στο δημόσιο, ιδιωτικό και εθελοντικό τομέα,  
- τη διευθέτηση συναντήσεων με ειδικούς για σκοπούς αξιολόγησης ή/και 

αναπροσαρμογής της παρέμβασης, 
- την οργάνωση και παρακολούθηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων προς το 

παιδί και την οικογένεια, 
- την ενδυνάμωση των γονιών κυρίως ως προς την αποδοχή του προβλήματος 

και την αποτελεσματικότερη άσκηση του ρόλου τους, ώστε να αναλαμβάνουν 
κεντρικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων προς όφελος του παιδιού. 

- την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και της οικογένειας. 
 

Οι Λειτουργοί της ΣΥΕΠΠ δεν παρέχουν άμεσα θεραπείες στα παιδιά αλλά, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του παιδιού, προωθούν τις παραπάνω ενέργειες, 
αποτελώντας ουσιαστικά το συνδετικό κρίκο μεταξύ της οικογένειας/χρήστη και των 
φορέων παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες της ΣΥΕΠΠ παρέχονται με 
διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα. 
 
Επί του παρόντος, τη ΣΥΕΠΠ στελεχώνουν 3 ψυχολόγοι, εκ των οποίων δύο 
αορίστου απασχόλησης (από το 2008 και από το 2012). Δύο Λειτουργοί στεγάζονται 
στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών της επαρχίας Λεμεσού και στο Δήμο Αραδίππου της 
επαρχίας Λάρνακας. Μετά από συνεννόηση με το Δήμο Γεροσκήπου παραχωρείται 
χώρος στο Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου σε εβδομαδιαία βάση όπου ο Λειτουργός 
παρακολουθεί περιστατικά της επαρχίας Πάφου. 
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Ο γενικός συντονισμός και η καθοδήγηση των τριών Λειτουργών της ΣΥΕΠΠ γίνεται 
από λειτουργό της Επιτροπής σε τακτική βάση. Κατά το 2013 εκτός από την 
καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία για το χειρισμό περιστατικών και την ανταλλαγή 
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, πραγματοποιήθηκαν 7 συναντήσεις συντονισμού. 
Επίσης πραγματοποιήθηκαν 8 συναντήσεις ομαδικής εποπτείας, στα πλαίσια 
συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας, όπου οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας συνεχίζουν 
να παρέχουν υπηρεσίες εποπτείας στους Λειτουργούς της ΣΥΕΠΠ.  
 
Η Επιτροπής Μελέτης για την Έγκαιρη Παιδική Παρέμβαση, η οποία ξεκίνησε τις 
εργασίες της τον Ιανουάριο του 2012, με συντονισμό της ΣΥΕΠΠ και με συμμετοχή 
εκπροσώπων από όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία (Υγείας, Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού) και με στόχο τον καθορισμό 
πολιτικής για τη δημιουργία ενός σωστά δομημένου και θεσμοθετημένου συστήματος 
Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης για παιδιά έως 6 ετών,  συνέχισε και ολοκλήρωσε το 
Δεκέμβριο του 2013 τις εργασίες της. Αποτέλεσμα της εργασίας της ήταν η ετοιμασία 
του εγγράφου «Όραμα για τη Θεσμοθέτηση της Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης», 
που υποβλήθηκε στα τρία αρμόδια Υπουργεία για προώθηση. Παράλληλα, το 
«Όραμα» θα παρουσιαζόταν στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που εμπλέκονται 
στην παροχή υπηρεσιών, την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου και τον Παγκύπριο 
Ιατρικό Σύλλογο (στο παράρτημα 3 επισυνάπτεται όλη η πρόταση). 
 
Βασικοί στόχοι του οράματος είναι:  

1. Η ανάγκη διαχρονικής ανίχνευσης και εντοπισμού του ευάλωτου πληθυσμού 
που χρήζει έγκαιρης παιδικής παρέμβασης, 

2. Η εξασφάλιση ίσης και κατάλληλης παροχής ποιοτικών και  απαραίτητων 
υπηρεσιών προς όλο τον πληθυσμό, 

3. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων και των αναγκών των παιδιών και των 
οικογενειών τους.  

 
Κατά το 2013, οι Λειτουργοί της ΣΥΕΠΠ συνέχισαν να ενημερώνουν για το έργο και 
τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων κρατικές 
υπηρεσίες, συνδέσμους, οργανώσεις και θεραπευτικά κέντρα, καθώς και θεραπευτές 
όπως παιδίατρους, λογοπαθολόγους, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 
ψυχολόγους κ.ά. Από τον Σεπτέμβριο του 2013 ξεκίνησε ενημέρωση στα  δημόσια 
νηπιαγωγεία. Κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, με 
πολύ θετική ανταπόκριση από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Συνολικά, κατά το 2013 
πραγματοποιήθηκαν 94  ενημερωτικές επαφές (Παράρτημα 4,  πίνακας 1). 
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Κατά το έτος 2013 παραπέμφθηκαν παγκύπρια 103 νέες περιπτώσεις παιδιών από 
κρατικές υπηρεσίες, άλλους φορείς ή/και τους ίδιους τους γονείς. Οι παραπομπές  
στην επαρχία Λευκωσίας και Λεμεσού/Πάφου  ήταν μειωμένες κατά το 2013 λόγω 
κένωσης τη θέσης στη Λευκωσία για εννέα μήνες και την κάλυψη των αναγκών από 
ένα λειτουργό και στις 3 επαρχίες.  
 
 

 
Παραπομπές 

 
 
Αυτό επηρέασε τη συστηματική ενημέρωση διαφόρων φορέων για παραπομπή 
περιστατικών. Πέραν των νέων παραπομπών, συνεχίστηκε η εξυπηρέτηση 270 
οικογενειών με παιδιά έως 7 χρονών που παραπέμφθηκαν κατά τα προηγούμενα 
χρόνια, οι οποίες ακόμη χρειάζονται στήριξη ή έχουν νέα αιτήματα. 
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Ενεργές περιπτώσεις προηγούμενων ετών κατά το 2013 

Από τις νέες παραπομπές του 2013 (Παράρτημα 4,  πίνακας 3) φαίνεται ότι οι 
διαταραχές των παιδιών παραμένουν πολλές με αυξητική τάση στην ημιπληγία (93), 
την καθυστέρηση λόγου (79), τις μαθησιακές διαταραχές (61), τη διαταραχή 
ελλειμματικής προσοχής με/χωρίς υπερκινητικότητα (42) και τις νοητικές δυσκολίες 
(38). Επίσης μεγάλος αριθμός παιδιών παρουσιάζει αυτισμό. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, η νοητική αναπηρία συνυπάρχει με πέραν της μιας εκ των 
προαναφερόμενων διαταραχών. Τα παιδιά, λόγω της μικρής τους ηλικίας, δεν 
εγγράφονται όλα στο μητρώο εκτός εάν είναι ρητά διαγνωσμένα με νοητική 
αναπηρία.  
 
Όσον αφορά τις ηλικίες των παιδιών, παρατηρείται πάντοτε ένας σημαντικός αριθμός  
(26%) πάνω από την ηλικία των 6-7 χρονών (πίνακας 4 του ίδιου παραρτήματος). Ο 
αριθμός αυτός σημειώνει διακυμάνσεις κάθε χρόνο αλλά αναδεικνύει την ανάγκη 
παροχής υπηρεσιών στήριξης και ενημέρωσης των οικογενειών με παιδιά σε 
μεγαλύτερες ηλικίες. Πολλοί γονείς, μάλιστα, διευκρινίζουν ότι χρειάζονται συνεχή 
ψυχολογική στήριξη και καθοδήγηση/ενημέρωση για το μέλλον των παιδιών τους. Σε 
αυτά τα πλαίσια, οι Λειτουργοί συμμετείχαν στη διοργάνωση εργαστηρίων στήριξης 
για γονείς σε συνεργασία με το Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός και το σύνδεσμο 
γονέων.  Συγκεκριμένα,  πραγματοποιήθηκαν ομάδες γονιών με παιδιά ηλικίας μέχρι 
13 ετών και ηλικίας 14 μέχρι 21 ετών 
Χαρακτηριστικός, είναι και ο παράγοντας του φύλου, καθώς τα αγόρια παρουσιάζουν 
συνεχώς αυξημένα ποσοστά (79%), όπως φαίνεται στον πίνακα  5 του 
Παραρτήματος 4. 
 
Η αναλυτική κατάσταση κατά επαρχία και τα δημογραφικά στοιχεία όλων των 
παιδιών που εξυπηρετήθηκαν όπως και οι διαταραχές που παρουσιάζουν δίδονται 
στο Παράρτημα 4.  
 
Επίσης, οι λειτουργοί της ΣΥΕΠΠ αναλαμβάνουν την αρχική διερεύνηση παραπόνων 
ενηλίκων ατόμων με νοητική αναπηρία που βρίσκονται στις επαρχίες (για το είδος 
παραπόνων βλέπε πιο κάτω).  
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3.7  Εξέταση Παραπόνων, Aιτημάτων και Παραλήψεων 

Μέσα στο 2013 οι Λειτουργοί της Επιτροπής (περιλαμβανομένης της ΣΥΕΠΠ) 
ασχολήθηκαν με την εξέταση/επανεξέταση 93 προσωπικών παραπόνων/αιτημάτων 
από γονείς/κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία, επαγγελματίες/φορείς ή και 
αυτεπάγγελτα. Σημειώνεται ότι παράπονα ή και αυτεπάγγελτα θέματα προς εξέταση 
προκύπτουν από τους μηχανισμούς παρακολούθησης του Μητρώου ατόμων με 
νοητική αναπηρία και του Μητρώου Ιδρυμάτων. 

Τα παράπονα γενικά αφορούν σε ελλείψεις, παραλείψεις, καθυστερήσεις ή ανεπαρκή 
παροχή υπηρεσιών (από κρατικές υπηρεσίες ή μη κυβερνητικές οργανώσεις), πχ. 
παροχή  ημερήσιας φροντίδας,  κατ’ οίκον φροντίδας, παροχή επιδομάτων αλλά και 
στην έλλειψη στήριξης και καθοδήγησης των οικογενειών. Επίσης πολλοί γονείς ή 
επαγγελματίες αλλά και φοιτητές αποτείνονται στην ΕΠΝΚΑ για πληροφόρηση 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με νοητική αναπηρία και τις υφιστάμενες 
υπηρεσίες . 

Κατά το 2013 υπήρξε σημαντικός αριθμός παραπόνων που αφορούσε στη μείωση 
του δημοσίου βοηθήματος (λόγω συνυπολογισμού ως εισοδημάτων του επιδόματος 
τέκνου, μονογονιού ή/ και διατροφής. Επίσης σημαντικός αριθμός παραπόνων 
αφορούσε την απότομη διακοπή του δημοσίου βοηθήματος με την αιτιολογία ότι ο 
λήπτης δεν ενέπιπτε πλέον  στον όρο ανάπηρος όπως αυτός καθορίζεται στο Νόμο 
Περί Δημοσίων Βοηθημάτων του 2006.  

Σημαντικός αριθμός παραπόνων αφορούσε επίσης και τα διατάγματα κηδεμονίας 
(βάσει του περί Διαχείρισης της Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων Νόμος του 1996 
(N. 23(I)/1996)) κυρίως για διαχείριση του Δημοσίου Βοηθήματος ή άλλων 
περιουσιακών στοιχείων. Σημειώνεται ότι πολλοί γονείς νιώθουν  απόγνωση σε 
σχέση με τα διατάγματα λόγω του ότι στερούν από τα ίδια τους τα παιδιά το δικαίωμα 
στην απόκτηση περιουσίας και στην μελλοντική αποκατάσταση τους ή  διότι 
φοβούνται ότι το κράτος θα δεσμεύσει τα περιουσιακά τους στοιχεία για ανάκτηση 
του  ΔΒ. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται τα παράπονα εξετάζονται και στη 
συνέχεια γίνονται διαβήματα για επίλυση τους ή παραπέμπονται από την Επιτροπή 
στις αρμόδιες υπηρεσίες για χειρισμό/επίλυση. Η Επιτροπή δεν έχει εκτελεστικές 
εξουσίες επιβολής εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών, ούτε επιβολής ποινών για 
παράλειψη εφαρμογής. 

Κατάλογος με το είδος παραπόνων που έχουν εξεταστεί  από την Επιτροπή βρίσκεται 
στο Παράρτημα 5. 

 

 
3.8 Παρακολούθηση Προγραμμάτων Απασχόλησης  

Μέσα στα πλαίσια της παρακολούθησης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τα 
άτομα με νοητική αναπηρία, Λειτουργοί της Επιτροπής επισκέπτονται και τις 
οργανώσεις που λειτουργούν προγράμματα Απασχόλησης με Στήριξη, τα οποία 
επιχορηγούνται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.  

Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Επιτροπή, μέσω του μητρώου 
Ιδρυμάτων και απευθείας επικοινωνίας με τους Συνδέσμους, Κέντρα και Ιδρύματα, 
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κατά το 2013 συνεχίζουν να εργοδοτούνται σε προγράμματα Απασχόλησης με 
Στήριξη στην ανοιχτή αγορά εργασίας 241 άτομα και σε προστατευόμενα εργαστήρια 
265. 

Στα προγράμματα Απασχόλησης με Στήριξη εργοδοτούνται συνολικά 25 
καθοδηγητές εργασίας με μέσο όρο επίβλεψης 10 άτομα ανά καθοδηγητή. 

Από το Μητρώο Ατόμων της Επιτροπής μόνο 155 άτομα φαίνεται να εργοδοτούνται 
λόγω του ότι δεν είναι όλα τα άτομα εγγεγραμμένα. Παράλληλα όμως διαφαίνεται ότι 
112 άτομα εργοδοτούνται χωρίς στήριξη (ορισμένοι εργοδοτούνται σε οικογενειακές 
επιχειρήσεις ή του οικογενειακού περίγυρου)  

Ενδεικτικοί είναι οι πίνακες 10 και 18 στο Παράρτημα 2. 

 

 

3.9 Συμμετοχή και διοργάνωση σεμιναρίων 
 
Μέλη του προσωπικού της Επιτροπής συμμετείχαν σε διάφορα σεμινάρια που 
διοργανώνουν κρατικές υπηρεσίες ή άλλοι φορείς και αφορούσαν θέματα των 
ατόμων με νοητική αναπηρία.  
 
Παράλληλα διοργανώθηκαν από την Επιτροπή τα πιο κάτω σεμινάρια και 
παρουσιάσεις:  
 
6/3/2013 Παρουσίαση του ρόλου της ΣΥΕΠΠ και της ΕΠΝΚΑ στο Ειδικό Σχολείο 
Ευαγγελισμός 
 
13/3/2013 Παρουσίαση του ρόλου της Επιτροπής και της ΣΥΕΠΠ στις Υπηρεσίες 
Ψυχικής Υγείας Λεμεσού 
 
1&8/6/2013 Παρουσίαση με θέμα «Τα Δικαιώματα των Παιδιών μας -θεσμικό πλαίσιο 
– κρατικές παροχές» σε δύο ημερίδα της ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ με θέμα "Γνωρίζω, Μαθαίνω, 
Στηρίζω, Συμμετέχω & Διεκδικώ", Λευκωσία & Λεμεσό 
 
14/9/2013 Παρουσίαση του ρόλου της ΣΥΕΠΠ σε συνέδριο στη Λάρνακα με θέμα 
"Κοινωνία – Παιδιά με ιδιαιτερότητες" που διοργανώθηκε από το Ειδικό Σχολείο Άγιος 
Σπυρίδωνας. 
 
 
4. Αξιολόγηση της Κυπριακής Πραγματικότητας  και Εισηγήσεις της Επιτροπής 

 

4.1 Εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου  

 

Η κύρωση της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2011 αποτελεί ορόσημο 
στην ιστορία των αναπηρικών ζητημάτων στην Κύπρο. Η νομική κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες αποτελεί βεβαίως το εφαλτήριο και την 
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πρόκληση για το κράτος και την κοινωνία να διασφαλίσουν την εφαρμογή των 
δικαιωμάτων  στην πράξη. Ο εκσυγχρονισμός της κυπριακής νομοθεσίας ώστε να  
συνάδει και να υλοποιεί τη Σύμβαση αποτελεί υποχρέωση των αρμόδιων φορέων, 
ώστε να προωθηθούν και τα ανάλογα μέτρα εκπλήρωσης και εφαρμογής των 
δικαιωμάτων στην καθημερινότητα του κάθε ατόμου με αναπηρία.  
 
Με στόχο την εφαρμογή της Σύμβασης, ετοιμάστηκε με συντονισμό από το Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο τον Ιούλιο 2013, το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2013-
2015, που μαζί με την πρώτη Έκθεση της Κύπρου για την Εφαρμογή της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, υποβλήθηκαν στην αρμόδια 
Επιτροπή του ΟΗΕ. Πέραν των γενικών δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που 
αφορούν όλα τα άτομα με αναπηρίες, ως ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις που αφορούν 
τα άτομα με νοητική αναπηρία, κρίνονται η Δράση αρ. 23 για την αποϊδρυματοποίηση 
των 8 ατόμων με σοβαρή νοητική αναπηρία από το Θάλαμο 14 του Νοσοκομείου 
Αθαλάσσας, καθώς και η Δράση αρ. 27 για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για 
την έγκαιρη παρέμβαση για παιδιά ηλικίας μέχρι 6 χρόνων.  

 
Με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει στο άμεσο μέλλον να μελετηθεί η ρύθμιση ενός 
πολύ σημαντικού για τα άτομα με νοητική αναπηρία δικαιώματος, όπως καθορίζει το 
άρθρο 12 της Σύμβασης, για τη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ένα δικαίωμα των ατόμων 
με νοητική αναπηρία που ουσιαστικά σήμερα παραγνωρίζεται, αφού με τον 
υφιστάμενο περί Διαχείρισης Περιουσίας Ανικάνων Προσώπων Νόμο, τα Δικαστήρια 
κρίνουν ως ικανό ή ως ανίκανο ένα πρόσωπο, για όλους τους τομείς της ζωής του και 
χωρίς διαβάθμιση ικανότητας για δικαιοπραξία σε επιλεγμένους τομείς. 
 
Η Επιτροπή εισηγείται την άμεση σύσταση τεχνικής επιτροπής με εκπροσώπους 
όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών (Δικαστική Υπηρεσία, Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες κ.α.) καθώς και 
με νομικούς και άλλους εμπειρογνώμονες, η οποία θα επικεντρωθεί στο μείζον αυτό 
ζήτημα. 

 

4.2 Οικονομική κρίση και επιπτώσεις στα άτομα με νοητική αναπηρία   

Η οικονομική κρίση στην οποία εισήλθε η Κυπριακή Δημοκρατία από το 2012, δεν 
άφησε ανεπηρέαστα τα άτομα με νοητική αναπηρία.  
 
Με τη ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2013 καταργήθηκε το Σχέδιο Επιχορήγησης 
Διακοπών του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες με 
πιστώσεις ύψους €300.000 από το οποίο επωφελούνταν πολλά άτομα με νοητική 
αναπηρία. 
 
Επίσης κατά το 2013, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, λόγω των μειωμένων 
πιστώσεων τους για την παραχώρηση δημοσίου βοηθήματος, προέβηκαν σε 
αναιτιολόγητες μειώσεις, αποκοπές ή μη έγκριση δημοσίου βοηθήματος σε άτομα με 
νοητική αναπηρία. Σε έκθεση της ημερομηνίας 27.12.2013,  η Επίτροπος Διοικήσεως 
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και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  που εξέτασε παράπονα για διακοπή του ΔΒ, έκρινε 
τις αποφάσεις των ΥΚΕ αναιτιολόγητες.    
 

Η Επιτροπή κρίνει ότι στο σύνολο τους οι δαπάνες του κράτους που αφορούν την 
επιδοματική πολιτική για τα άτομα με αναπηρίες, ως ποσοστό των συνολικών 
κρατικών δαπανών, δεν είναι ψηλές, συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η εντύπωση που δημιουργείται πολλές φορές στην κοινή γνώμη ή και σε 
κρατικές υπηρεσίες, ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι προνομιούχοι λήπτες πολλών 
επιδομάτων, οφείλεται στην επικέντρωση του κράτους στην επιδοματική πολιτική αντί 
στην προσφορά υπηρεσιών, καθώς και στην ανεπαρκή στόχευση των πολιτικών και 
προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με 
αναπηρίες. 

 

Ιδιαίτερα στην περίπτωση των ατόμων με νοητική αναπηρία, χρειάζεται προσεκτική 
εξέταση των αναγκών τους, αφού λόγω της φύσης της αναπηρίας τους, ακόμα και η 
ελαφριά νοητική αναπηρία προκαλεί ουσιώδεις περιορισμούς και σοβαρές δυσκολίες 
στην κοινωνική προστασία και κοινωνική ενσωμάτωση τους. Από το στάδιο της 
νεαρής ηλικίας των παιδιών με νοητική αναπηρία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι ανάγκες τους σε διαφόρων μορφών θεραπείες όπως η λογοθεραπεία, 
εργοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, υδροθεραπεία για τη βελτίωση των δεξιοτήτων 
τους. Οι ενήλικες με νοητική αναπηρία έχουν ανάγκη από φροντίδα, συνοδεία, 
υποστήριξη στην απασχόληση. Οι ανάγκες αυτές πρέπει να αιτιολογούνται από τους 
ειδικούς επαγγελματίες και να λαμβάνουν υπόψη τις επιλογές και προτιμήσεις των 
ίδιων των ατόμων με αναπηρία.  

 

Η Επιτροπή εισηγείται όπως το κράτος προβεί σε μελέτη του κόστους της 
αναπηρίας, η οποία θα αναλύσει τις ξεχωριστές επιπρόσθετες ανάγκες κάθε τύπου 
αναπηρίας  και επανακαθορίσει τον προσανατολισμό για την ικανοποίηση αυτών των 
αναγκών στην παροχή υπηρεσιών, αντί στην επιδοματική πολιτική. 

 

 

4.3   Έλλειψη εξειδικευμένων δομών και υπηρεσιών για τα άτομα με νοητική 
αναπηρία 

Μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση των προβλημάτων των ατόμων με νοητική 
αναπηρία, η Επιτροπή έχει εντοπίσει εδώ και χρόνια ότι υπάρχουν ελλείψεις σε 
εξειδικευμένες δομές και υπηρεσίες ιδιαίτερα στους πιο κάτω τομείς: 

α) απόφοιτους Ειδικών Σχολείων με πολλαπλά προβλήματα και ανάγκες 
εξειδικευμένης φροντίδας άνω των 18 χρόνων (ή  21 χρόνων μετά από 
έγκριση παράτασης της φοίτησης τους) 

β) άτομα με συνυπάρχουσα νοητική και ψυχική αναπηρία ή με προβλήματα       

          συμπεριφοράς 

γ) άτομα που οι γονείς τους είναι ηλικιωμένοι ή χωρίς γονική ικανότητα και 
χρειάζονται αυτόνομες δομές διαβίωσης. 
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Όπως φαίνεται από το μητρώο της Επιτροπής, ενώ πολλά ενήλικα άτομα (γύρω στο 
52% του συνόλου) διαμένουν με τις οικογένειες τους δεν λαμβάνουν κανενός είδους 
υπηρεσίες (βλέπε πίνακα 17). Σημαντικός αριθμός ατόμων έχει χάσει έναν ή και τους 
δύο γονείς (Σχεδιάγραμμα 8). Ελάχιστος αριθμός ατόμων διαμένουν μόνοι τους και 
μικρός αριθμός ατόμων ζουν ως αντρόγυνο (σύνολο 47), πίνακας 16. Τα στοιχεία 
αυτά καταδεικνύουν ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν απολαμβάνουν επαρκώς 
του δικαιώματος  της ανεξάρτητης διαβίωσης ούτε του δικαιώματος δημιουργίας 
οικογένειας. 

 

Παρόλο που η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για την ανεξάρτητη ή 
υποστηριζόμενη διαβίωση έχει περιληφθεί ως δράση στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την Αναπηρία 2013-2015, εντούτοις δεν φαίνεται να λαμβάνονται ενέργειες προς 
αυτή την κατεύθυνση. Εισηγήσεις της Επιτροπής που υποβλήθηκαν επανειλημμένα 
προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για την επιδίωξη ένταξης στην νέα 
προγραμματική περίοδο 2014-2020 των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, 
προγραμμάτων για νέα κέντρα ημέρας και σπίτια στην κοινότητα για τα άτομα με 
νοητική αναπηρία, δεν βρήκαν ανταπόκριση. Η δυσμενής οικονομική συγκυρία και η 
δεινή οικονομική κατάσταση των εθελοντικών οργανώσεων που λειτουργούν κέντρα 
ημέρας και σπίτια στην κοινότητα, δεν δημιουργούν ευοίωνες προοπτικές για 
ανάπτυξη στον τομέα αυτό. 

 

 

4.4 H κατάσταση των εθελοντικών οργανώσεων 

Η κατάσταση των εθελοντικών οργανώσεων που ασχολούνται με τη νοητική 
αναπηρία, λόγω της οικονομικής κρίσης, επιδεινώθηκε μέσα στο 2013. Οι περικοπές 
προγραμμάτων και η απόλυση προσωπικού συνεχίζονται, ενώ τουλάχιστον μια 
οργάνωση ανέστειλε τη λειτουργία της. Άλλες οργανώσεις βρίσκονται σε οριακό 
σημείο να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους. Αρκετοί γονείς κρατούν τα παιδιά 
τους στο σπίτι για να αποφύγουν την πληρωμή τροφείων και άλλοι καθυστερούν να 
καταβάλλουν τα τροφεία προς τις οργανώσεις. 

Η επιχορήγηση των εθελοντικών οργανώσεων μέσω του Σχεδίου Κρατικών 
Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, που καλύπτει μεταξύ 30-40% της 
συνολικής δαπάνης δεν επαρκεί. Άλλες πηγές εσόδων, όπως εκδηλώσεις, έρανοι 
κ.α. λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα ποσά, με 
αποτέλεσμα την υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Διαχρονικό είναι και το πρόβλημα της υλοποίησης προγραμμάτων και της  
προσφοράς θεραπειών από τις οργανώσεις, χωρίς να υπάρχουν μετρήσιμα ποιοτικά 
κριτήρια και έλεγχος.  

Η Επιτροπή εισηγείται όπως οι κρατικές χορηγίες προς τις εθελοντικές οργανώσεις 
παραχωρούνται στη βάση μετρήσιμων ποιοτικών κριτηρίων, αφού προηγηθεί 
ποιοτική αξιολόγηση και μελέτη των αναγκών που υπάρχουν και των υπηρεσιών που 
παρέχονται. Η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται σε τοπικό επίπεδο και βάσει ενός 
ολιστικού προγράμματος παρεμβάσεων, με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών. Πέραν τούτου θα πρέπει να 
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θεσμοθετηθεί ο έλεγχος και η εποπτεία των δομών που ασχολούνται με τη νοητική 
αναπηρία, με τη συνεργασία των συναρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. 

 

 

4.5 Χειρισμός δύσκολων συμπεριφορών  σε δομές που εξυπηρετούνται άτομα 
με νοητική αναπηρία: 

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 3.3 πιο πάνω, μετά από μελέτη και έρευνα 
που διενεργήθηκαν τον Ιούνιο του 2013 διαπιστώθηκε η ανάγκη για κατάρτιση και 
ευαισθητοποίηση των διαφόρων φορέων και υπηρεσιών. Η Επιτροπή εισηγείται τη 
θεσμοθέτηση ενός πλαισίου με γραπτούς εσωτερικούς κανονισμούς κάθε δομής στο 
χειρισμό δύσκολων συμπεριφορών των ατόμων που εξυπηρετεί ώστε να 
προβλέπονται τα πιο κάτω: 

 Ρητή απαγόρευση όλων των ειδών βίας (σωματικής, λεκτικής 
συναισθηματικής)  

 Καθορισμός του ορισμού της βίας όπως προβλέπει η  Επιτροπή  για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, (γενικό σχόλιο Αρ. 8)    Γενεύη 2006  

 Καθορισμός τρόπων χειρισμού περιστατικών σε κρίση (ατομικό σχέδιο 
δράσης)  

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση λειτουργών σε όλα τα επίπεδα  

 Ασφάλεια των επαγγελματιών και των εξυπηρετούμενων 

 Καθορισμός βασικών αρχών συμβίωσης, για σπίτια στην κοινότητα ή και 
ιδρύματα. 

Πέραν των πιο πάνω ο καθορισμός προτύπων ποιοτικών υπηρεσιών (care 
standards) από όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα/υπηρεσίες (Υπ. Υγείας, Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υπ. 
Παιδείας και Πολιτισμού και ΜΚΟ) θεωρείται απαραίτητος. 
 
 

 4.6 Ιατρική φροντίδα και θεραπείες αποκατάστασης των ατόμων με νοητική 
αναπηρία  

Η ιατρική φροντίδα για παιδιά με νοητική αναπηρία μέχρι και 17 χρόνων παρέχεται 
στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Στην ηλικία των 18 χρόνων, όταν παραπέμπονται σε 
ειδικότητες όπως νευρολόγοι/ψυχίατροι στα γενικά νοσοκομεία, συχνά δεν υπάρχει 
μεταφορά της γνώσης του ιστορικού των παιδιών που ενηλικιώθηκαν αλλά και των 
αναγκών τους σε σχέση με το σύνδρομο που παρουσιάζεται.  

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 4.3 τα άτομα με 
συνυπάρχουσα ψυχική αναπηρία ή με προβλήματα συμπεριφοράς, αντιμετωπίζουν 
σοβαρότατο πρόβλημα εξεύρεσης κατάλληλης για την περίπτωση τους δομή 
εξυπηρέτησης τους, έστω και για την περίοδο μιας κρίσης τους. Μόνη ύστατη λύση 
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φιλοξενίας και περίθαλψης τους είναι οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και το 
Νοσοκομείο Αθαλάσσας. 

Με εξαίρεση τις θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, 
μουσικοθεραπεία, υδροθεραπεία) που παρέχει προς τα παιδιά με νοητική αναπηρία 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όλες οι θεραπείες προς τους ενήλικες με 
νοητική αναπηρία παρέχονται από εθελοντικές οργανώσεις μαζί με τις υπηρεσίες 
φροντίδας και απασχόλησης, μέσω του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας. Η παροχή και ο έλεγχος της ποιότητας των θεραπειών αυτών 
θα έπρεπε να αποτελεί αρμοδιότητα και δραστηριότητα του Υπουργείου Υγείας. 

 

Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Υπουργείο Υγείας προβεί σε καταγραφή των 
αναγκών των ατόμων με νοητική αναπηρία για θεραπείες αποκατάστασης και 
σχεδιασμό υπηρεσιών ώστε να προσφέρονται οι απαιτούμενες σε κάθε περίπτωση 
θεραπευτικές παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Η 
επέκταση επίσης των υπηρεσιών των κοινοτικών νοσηλευτών σε οικογένειες που τις 
χρειάζονται είναι απαραίτητες.  

 

 

4.7 Εκπαίδευση των παιδιών με νοητική αναπηρία 

Η εκπαίδευση των παιδιών με νοητική αναπηρία ρυθμίζεται από τον Περί Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης Νόμο 113(Ι)1999, που προνοεί την ένταξη των παιδιών 
στον ενιαίο κορμό της εκπαίδευσης, με την κατάλληλη στήριξη και την απαραίτητη 
υποδομή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις προνοείται η ένταξη παιδιών στα ειδικά 
σχολεία. Δυστυχώς λόγω της υποστελέχωσης με εξειδικευμένο προσωπικό των 
μονάδων ένταξης, ιδιαίτερα στη Μέση Εκπαίδευση, αλλά και λόγω έλλειψης των 
αναγκαίων υποδομών, χρόνο με το χρόνο, οι μαθητές στα ειδικά σχολεία αυξάνονται 
κατακόρυφα. Η κατάσταση αυτή εξηγείται από το γεγονός πως τα ειδικά σχολεία, 
είναι επαρκώς στελεχωμένα, κατάλληλα εξοπλισμένα και επιπλέον παρέχουν στους 
μαθητές τις απαραίτητες θεραπείες και αυτό διευκολύνει τους γονείς από κάθε 
άποψη. Η μη ένταξη μεγάλης μερίδας των μαθητών με νοητική αναπηρία στον ενιαίο 
κορμό της εκπαίδευσης δεν βοηθά όμως στην ενσωμάτωση, στην κοινωνικοποίηση 
και αργότερα στην κοινωνική τους αποκατάσταση. 

Πέραν τούτων, προβλήματα εντοπίζονται και στην καθυστέρηση των αξιολογήσεων 
από τις Ειδικές Επαρχιακές Επιτροπές του Υπουργείου για σκοπούς ένταξης των 
παιδιών και καθορισμού και υλοποίησης του εξατομικευμένου προγράμματος 
εκπαίδευσης τους. Στη Μέση Εκπαίδευση τα προγράμματα προεπαγγελματικής 
κατάρτισης που λειτουργούν, παρά τα θετικά αποτελέσματα, χρήζουν περαιτέρω 
βελτίωσης. 

 

Η Επιτροπή εισηγείται την έγκαιρη αξιολόγηση και τακτική επαναξιολόγηση των 
αναγκών των μαθητών με νοητική αναπηρία, τον εμπλουτισμό των εξατομικευμένων 
προγραμμάτων για ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών με την εισαγωγή υπηρεσιών 
εργοθεραπείας, την ομαλότερη μετάβαση των παιδιών στις ανώτερες βαθμίδες της 
εκπαίδευσης και ακολούθως από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Ειδικά όσον 
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αφορά τα προγράμματα της Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να 
επεκταθούν και να εμπλουτιστούν, τόσο σε γνωστικό επίπεδο, αλλά κυρίως στο 
επίπεδο της προεπαγγελματικής κατάρτισης ούτως ώστε να καλύπτουν όσο γίνεται 
περισσότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η ανάπτυξη των ατομικών 
αλλά και επαγγελματικών δεξιοτήτων θα τους βοηθήσει αργότερα να ενταχθούν 
ευκολότερα στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης καλύτερος 
συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των βαθμίδων της Εκπαίδευσης και των 
Υπηρεσιών Επαγγελματικής Αποκατάστασης ούτως ώστε η μετάβαση των ατόμων 
από τη μια στην άλλη να γίνεται όσο το δυνατό χωρίς προβλήματα. 

 

 

4.8  Επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με νοητική αναπηρία  

Παρά το ευχάριστο γεγονός ότι ελάχιστα άτομα με νοητική αναπηρία απώλεσαν την 
απασχόληση τους από επιχειρήσεις στην ανοιχτή αγορά εργασίας στις οποίες 
εργοδοτούνται μέσω του Σχεδίου Απασχόλησης με Στήριξη του Τμήματος 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες,  θα πρέπει να μελετηθούν 
εναλλακτικοί τρόποι εργοδότησης των ατόμων με νοητική αναπηρία.  

 

Το κράτος έχει εξαγγείλει μέτρα και προγράμματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, για καταπολέμηση της ανεργίας, μέσω των οποίων δίνεται προτεραιότητα 
στα άτομα με αναπηρία. Όμως λόγω της φύσης της νοητικής αναπηρίας, τα 
προγράμματα αυτά δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων με νοητική 
αναπηρία. Για τον ίδιο λόγο, δεν μπόρεσε να γίνει εφικτή η εφαρμογή του περί 
Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμου, στην 
περίπτωση των ατόμων με νοητική αναπηρία. 

 

Πέραν της εργοδότησης με στήριξη που λειτουργεί ικανοποιητικά, η Επιτροπή 
εισηγείται όπως προωθηθεί η  εισαγωγή εναλλακτικών μορφών εργοδότησης για τα 
άτομα με νοητική αναπηρία όπως οι συνεταιριστικές και κοινωνικές επιχειρήσεις, που 
θα μπορούσαν να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας και να δώσουν νέες διεξόδους 
στην κρίση.  

 

 

4.9 Διαφώτιση και ευαισθητοποίηση για θέματα νοητικής αναπηρίας 

Διαχρονικά, η Επιτροπή έχει εστιάσει την προσοχή της στη διαφώτιση και 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και στη διαμόρφωση σωστών στάσεων σε σχέση με 
τη νοητική αναπηρία. Κατά καιρούς έχουν γίνει συνέδρια, δημοσιεύσεις, διαγωνισμοί, 
διαλέξεις και συνεργασίες με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, τα σχολεία και άλλους 
κοινωνικούς φορείς. Σίγουρα η κυπριακή κοινωνία έχει κάνει βήματα προόδου και οι 
προκαταλήψεις που υπήρχαν για τα άτομα με νοητική αναπηρία περιορίστηκαν 
αρκετά, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.  Παρ’ όλα αυτά ορισμένα Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας προβάλλουν θέματα για σεξουαλική παρενόχληση/κακοποίηση ατόμων 
με νοητική αναπηρία κυρίως για να εντυπωσιάσουν παρά για να ευαισθητοποιήσουν 
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και να καλλιεργήσουν την κατάλληλη κουλτούρα. Η παρουσίαση των ατόμων με 
νοητική αναπηρία μόνο όταν συμβαίνει  ένα δραματικό γεγονός, αναφέροντας την 
ιδιαιτερότητα του, δεν είναι θετικό γιατί μπορεί να θίγει την αξιοπρέπεια και να 
προκαλεί οίκτο.  Χωρίς να επηρεάζεται η ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα στην 
πληροφόρηση, τα ΜΜΕ οφείλουν θα θέτουν ασφαλιστικές δικλείδες στον τρόπο 
προσέγγισης των θεμάτων τους. 

 

Η Επιτροπή εισηγείται όπως ενισχυθεί η συνεργασία της  με την Ένωση Συντακτών, 
την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και το προσωπικό των ΜΜΕ, ώστε να ευαισθητοποιήσει 
ακόμα περισσότερο προς τη σωστή στάση απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία, 
χωρίς να τα εκθέτουν δημόσια. 

 

 

4.10 Στήριξη ατόμων με Νοητική Αναπηρία και των οικογενειών τους  
 
Τα άτομα με νοητική αναπηρία και οι οικογένειες τους χρειάζονται συχνή στήριξη και 
καθοδήγηση. Συχνά έρχονται αιτήματα στην Επιτροπή για ενημέρωση, καθοδήγηση 
αλλά και ψυχολογική στήριξη, γεγονός που ώθησε στην προώθηση ομάδων στήριξης 
γονιών. Οι λειτουργοί εξυπηρετούν ανάγκες σε τοπικό/επαρχιακό επίπεδο και 
προσπαθούν να καλύψουν το μεγάλο κενό και ατομικά. Οι ανάγκες είναι πολλές 
κυρίως όταν υπάρχουν γονείς που έχουν και οι ίδιοι νοητική αναπηρία ίσως ελαφριάς 
μορφής  ή έλλειψη δεξιοτήτων αλλά και ψυχολογικά προβλήματα. Συχνά εντοπίζεται 
σοβαρό πρόβλημα άσκησης του γονικού ρόλου και ίσως προκύπτει επιδείνωση της 
κατάστασης των παιδιών. Παράλληλα οι λειτουργοί έρχονται συχνά αντιμέτωποι και 
με άλλα σοβαρά ζητήματα όπως κακοποίηση, παραμέληση, κτλ, τα οποία 
παραπέμπονται αναλόγως στις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να υπάρχει πάντα η 
απαιτούμενη ανταπόκριση. Οι οικογένειες αυτές έχουν ανάγκη από ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης από όλες τις υπηρεσίες για να μπορούν να 
αντεπεξέλθουν. 
 
Η Επιτροπή εισηγείται όπως οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Υπουργείο Υγείας, 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ) αναπτύξουν σε συνεργασία και με την 
Επιτροπή ένα κοινό πρόγραμμα στήριξης και συμβουλευτικής για όλες τις οικογένειες 
που τα παιδιά τους ανεξαρτήτως ηλικίας παρουσιάζουν νοητική αναπηρία.  
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Παράρτημα 1 
 

Διεξαγωγή έρευνας σε ΜΚΟ εγγεγραμμένες στο Μητρώο της ΕΠΝΚΑ 
Ιούνιος 2013 

 
Θέμα:  Χειρισμός δύσκολων συμπεριφορών σε δομές όπου εξυπηρετούνται άτομα με 
νοητική αναπηρία 
 
Η έρευνα έγινε τον Ιούνιο του 2013 (η επιστολές στάλθηκαν 7/6/13) σε 42 Ιδρύματα, Κέντρα 
ημερήσιας φροντίδας και Σπίτια στην Κοινότητα. 
Ανταποκρίθηκαν μόνο 23, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι έπρεπε να μιλήσουν με τα Δ.Σ. Έγιναν 
τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά φαίνεται υπήρξε δισταγμός μήπως κατηγορηθούν ότι δεν 
διαθέτουν κανονισμούς και σχέδια δράσεις.  
 
Αποτέλεσμα της έρευνας: 

 Ναι Όχι κενό 
Δεν 

αντ/θηκαν 
Σύνολο 

1. «ατομικό σχέδιο δράσης» για τον 
χειρισμό δύσκολων περιστατικών 

14 8 1 19 42 

2. Το προσωπικό έχει τύχει ανάλογης 
κατάρτισης 

15 6 2 19 42 

3. Υπάρχουν κανονισμοί λειτουργίας 

του προσωπικού 17 5 1 19 42 

 
 
Παρατηρήσεις από τους ερωτηθέντες : 
 

1. Η κατάρτιση έγινε σε συγκεκριμένη περίπτωση.  

2. Έτυχαν  ενημέρωσης (κατάρτισης) στην αρχή από εκπαιδευτές και ειδικούς. 

3. Η κατάρτιση έγινε από ψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς.  

4. Υπάρχει ανάγκη για επιμόρφωση, εκπαίδευση, κατάρτιση.  

5. Το προσωπικό έτυχε της ανάλογης κατάρτισης στην αρχή της πρόσληψης τους. 

6. Καλύτερα να ετοιμαστεί ένας οδηγός για τα πιο πάνω θέματα και να σταλεί  στα 

ιδρύματα.  

 
Σχόλιο: 
 
Η έρευνα θα ήταν πιο τεκμηριωμένη εάν ζητούσαμε την αποστολή δείγματος των ατομικών 
σχεδίων (χωρίς προσωπικά δεδομένα) ή των κανονισμών λειτουργίας.  Η συνεργασία με τα 
ΜΚΟ πάνω σε αυτό τον τομέα θα ήταν εποικοδομητική γιατί πολλοί έδειξαν ενδιαφέρον ως 
προς την ανάγκη θεσμοθέτησης των πιο πάνω. 
Παράλληλα πολλοί από τους λειτουργούς ενημέρωσαν ότι η οικονομική κατάσταση των ΜΚΟ  
δεν επιτρέπει την διεξαγωγή σεμιναρίων ή άλλων τρόπων κατάρτισης, αλλά θα ήταν ιδιαίτερα 
πολύτιμη.  
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Παράρτημα 2   
 
 

ΜΗΤΡΩΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΝΟΗΤΙΚΑ  ΑΝΑΠΗΡΩΝ  
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΩΝ  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ  ΝΟΗΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΑΤΟΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 
 
 

Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανομή φύλου 
 

Φύλο Αρ. Ατόμων % 

Άντρες 1393   56 

Γυναίκες 1081   44 

Σύνολο 2474 100 

 
 

Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανομή ηλικίας  
 

Ηλικία Αρ. Ατόμων % 

 0 - 20  611   25 

21 - 40   928   37 

             41 +      935   38 

Σύνολο 2474 100 

 
Παρατηρείται μια σχετική αύξηση του αριθμού των ατόμων ηλικίας 21 -40 σε σχέση  με το 
έτος 2012 (3% αύξηση) και ανάλογη μείωση στις άλλες ηλικίες. 
 

 
Γράφημα 1 Ποσοστιαία κατανομή φύλου /ηλικία 

 

 
 
Παρατηρείται ότι στις νεαρές ηλικίες υπερισχύουν οι άντρες. Παρόμοια υπερισχύουν τα 
αγόρια με τον εντοπισμό νέων περιπτώσεων μέσω της Συντονιστικής Υπηρεσίας  Έγκαιρης 
Παιδικής Παρέμβασης. 
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Πίνακας 3: Ποσοστιαία κατανομή αναπηρίας  
 

Βαθμός νοητικής 
αναπηρίας 

Αρ. Ατόμων % 

Ελαφριά    857   35 

Μέτρια   974   39 

Σοβαρή   517   21 

Δεν έχει διαγνωστεί   126    5 

Σύνολο 2474 100 

 
Η κατηγορία «δεν έχει διαγνωστεί» περιλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες οι ειδικοί γιατροί 
δεν έδωσαν ξεκάθαρη ή πλήρη διάγνωση. Γενικά η κατανομή των ατόμων ως προς το βαθμό 
νοητικής υστέρησης είναι η ίδια συγκριτικά με το 2012. 
 
 

Γράφημα 2: Ποσοστιαία κατανομή βαθμού νοητικής αναπηρίας /φύλου 
 

 
 
Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η κατανομή του βαθμού νοητικής αναπηρίας είναι 
περίπου ίδια στα δύο φύλα. Υπερισχύει η κατηγορία «Μέτρια». 
 
 

Γράφημα 3: Ποσοστιαία κατανομή βαθμού νοητικής αναπηρίας/ηλικίας 
 

 
 
Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η ελαφριά νοητική αναπηρία μειώνεται όσο αυξάνεται η 
ηλικία, ενώ η μέτρια νοητική αναπηρία αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ηλικία. Αυτό το 
φαινόμενο πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο και να συσχετιστεί με τον αριθμό νέων 
εισδοχών και θανάτων. 
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Πίνακας 4: Ποσοστιαία κατανομή νοητικής αναπηρίας /επαρχίας 
 

Επαρχία  Αρ. Ατόμων % 

Λευκωσία      957    39 

Λεμεσός     667   27 

Λάρνακα     443   18 

Αμμόχωστος    187     7 

Πάφος     220     9 

Σύνολο   2474 100 

 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2012, παρατηρείται ποσοστιαία  αύξηση κατά 1% στην επαρχία 
Λάρνακας με  παράλληλη μείωση στην επαρχία Αμμοχώστου  
 

Πίνακας 5: Ποσοστιαία κατανομή επάγγελμα πατέρα 
 

Επάγγελμα  Αρ. Ατόμων    % 

Διοικητικοί /προσοντούχοι 135    5 

Υπάλληλοι υπηρεσιών  174    7 

Γραφείς /πωλητές 198    8 

Τεχνίτες /χειριστές 
μηχανών 

461  19 

Ανειδίκευτοι  213    9 

Γεωργοί    75    3 

Συνταξιούχοι 452  18 

Απεβίωσαν 587  24 

Άλλοι /άνεργοι  179    7 

Σύνολο 2474 100 

 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2012 δεν παρατηρείται καμιά ουσιαστική αλλαγή στα πιο πάνω 
δημογραφικά στοιχεία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 42% των γονιών του συγκεκριμένου 
πληθυσμού είναι συνταξιούχοι ή έχουν αποθάνει.  
 

Γράφημα 4: Επάγγελμα πατέρα 
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Πίνακας 6: Ποσοστιαία κατανομή επάγγελμα μητέρας 
 

Επάγγελμα  Αρ. Ατόμων  % 

Διοικητικοί /προσοντούχες    76    3 

Υπάλληλοι υπηρεσιών     69    3 

Γραφείς /πωλήτριες  186    8 

Τεχνίτες /χειρίστριες  μηχανών    27    1 

Ανειδίκευτες   173    7 

Γεωργοί       1    0 

Συνταξιούχοι   481  20 

Απεβίωσαν  375  15 

Οικοκυρές 1045  42 

Άλλοι /άνεργες      16    1 

Σύνολο 2474 100 

Σημαντικότερο ποσοστό (42%) παρουσιάζουν οι μητέρες που είναι οικοκυρές και αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι περισσότερες δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδία τους. 
 

Γράφημα 5: Επάγγελμα μητέρας 
 

 
 
 

Γράφημα 6: Απεβίωσαν και οι δύο γονείς  
 

 
 

   Έχουν χάσει και τους δύο γονείς 259 άτομα παγκύπρια . 
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Πίνακας 7: Ποσοστιαία κατανομή συνδρόμου 
 

Παρουσία συνδρόμου Αρ. Ατόμων % 

Ναι   648   26 

Όχι 1726   70 

Δεν έχει διαγνωστεί   100     4 

Σύνολο  2474 100 

 
 

Γράφημα 7: Ποσοστιαία κατανομή συνδρόμου /φύλου 
 

 
 

Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η κατανομή του συνδρόμου είναι περίπου ίδια στα δύο 
φύλα. 
 
 

Πίνακας 8: Ποσοστιαία κατανομή άλλων αναπηριών 
 

Παρουσία άλλης 
σωματικής αναπηρίας  

Αρ. Ατόμων % 

Ναι 1516   61 

Όχι    929   38 

Δεν έχει διαγνωστεί      29     1 

Σύνολο  2474 100 

 
 

Πίνακας 9: Ποσοστιαία κατανομή φοίτησης 
 

Φοιτούν σε κανονικό 
σχολείο 

Αρ. Ατόμων % 

Δημόσια και Ιδιωτικά  399   61 

Δεν φοιτούν  251   39 

Σύνολο  650 100 

 
Συγκριτικά με το 2012 ο αριθμός των παιδιών της σχολικής ηλικίας (3-21) αυξήθηκε κατά 7%. 
Όμως υπάρχει αύξηση περίπου 3% στον αριθμό των παιδιών που δεν φοιτούν σε σχολεία,  
Ο πιο πάνω πίνακας δεν αναφέρεται στα ειδικά σχολεία  όπου εκεί παρατηρείται αύξηση των 
παιδιών που φοιτούν . 
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Γράφημα 8: Ποσοστιαία κατανομή φοίτησης σε σχολεία /επαρχία 
 

 
 
Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα σ’ όλες τις επαρχίες υπερτερεί το ποσοστό των παιδιών 
που φοιτούν σε κανονικά σχολεία. 
 
 

Πίνακας 10: Ποσοστιαία κατανομή εργοδότησης 
 

Άτομα που 
Εργοδοτούνται  στην ανοιχτή αγορά 

Αρ. Ατόμων 
% 

ηλικία 20 -65 

Με στήριξη καθοδηγητή εργασίας 155 10 

Χωρίς στήριξη 112  7 

Σύνολο  267 17 

 
Σημειώνεται ότι η ανάλυση στον πίνακα περιλαμβάνει άτομα που είναι καταγραμμένα στο 
Μητρώο της Επιτροπής,  η ηλικία τους κυμαίνεται από 20-65 χρονών και εργοδοτούνται.    
Αναλυτικά  κατά επαρχία, το μεγαλύτερο ποσοστό εργοδότησης με στήριξη σημειώνεται στη 
Λευκωσία (47%), ακολουθεί η Λεμεσός (29%), η Λάρνακα (14%), η Αμμόχωστος ( 6%) και 
τέλος η Πάφος  (4%). 
 

Γράφημα 9: Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που εργοδοτούνται 
στην ανοικτή αγορά /φύλο 

 
 
Στο διάγραμμα  φαίνεται ότι λίγες γυναίκες (17%)  εργάζονται στην ανοιχτή αγορά χωρίς 
στήριξη,  σε αντίθεση  με το 52% των ανδρών. Τα ποσοστά αυτά αφορούν τον αριθμό  των 
276 ατόμων που περιγράφεται στον πίνακα  14.    
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Πίνακας 11: Ποσοστιαία κατανομή οικογενειακής κατάστασης 

 

Οικογενειακή κατάσταση  Αρ. Ατόμων  % 

Έγγαμος: Ναι     47    2 

                          Όχι  2427  98 

Σύνολο  2474 100 

 
 

Πίνακας 12: Ποσοστιαία κατανομή υπηρεσιών που λαμβάνουν 
 

Λαμβάνουν υπηρεσίες  Αρ. Ατόμων  % 

Ιδρύματα*   449 18 

Ειδικά Σχολεία   195   8 

Κέντρα Ημέρας   264 11 

Νοσοκομείο Αθαλάσσας     29   1 

Στέγη Ηλικιωμένων     80   3 

Άλλα προγράμματα   176  7 

Σύνολο  1193 48 

 
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τα παιδιά που φοιτούν στα 
Ειδικά Σχολεία, είναι περισσότερα, όμως και σε αυτή την περίπτωση οι γονείς δεν 
επιθυμούσαν να καταγράψουν τα παιδιά τους στο Μητρώο της Επιτροπής.  
Σύμφωνα με την πιο πάνω εικόνα μόνο το 48% των ατόμων λαμβάνουν κάποιου είδους 
υπηρεσία, ενώ το 52% του συνόλου των ατόμων δεν λαμβάνει καμία από τις πιο πάνω 
υπηρεσίες.   
 
*Στην κατηγορία Ιδρύματα περιλαμβάνονται: Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, Μαργαρίτα 
Λιασίδου, Θεοτόκος, Άγιος Στέφανος κά, Σημειώνεται ότι δεν αφορά ιδρυματική φροντίδα και 
διαμονή.  
 
 

Γράφημα 10: Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες παγκύπρια  
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Πίνακας 13: Προγράμματα απασχόλησης με στήριξη σε προστατευόμενα εργαστήρια 
και στην ανοικτή αγορά 
 

Ίδρυμα / Σύνδεσμος 

               Εργοδότηση με στήριξη 

στην ανοικτή αγορά 
σε προστατευόμενα 

εργαστήρια 

Αρ. 
προγ/μάτων 

Αρ. 
ατόμων 

Αρ.  
καθοδηγητών 

εργασίας 

Αρ. 
προγ/μάτων 

Αρ. 
ατόμων 

Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου 
 

3 74 7* 7 106 

Κέντρο Διημερεύουσας Φροντίδας 
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ 

1 14 2 1 5 

Σωματείο ΣΚΑΠΑΝΕΑΣ 
 

- - - 1 7 

Ίδρυμα Θεοτόκος 
 

- - - 1 16 

Ειδικοί Ολυμπιακοί Κύπρου 
 

1 7 1 - - 

Σύνδεσμος Γονέων Ενηλίκων  Ατόμων 
με Νοητική Αναπηρία Απόστολος 

Λουκάς 
2 16 2 2 6 

Ίδρυμα Άγιος Στέφανος 
 

2 19 2 - - 

Σωματείο Πρόσβαση 
 

- - - 1 15 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και 
Απασχόλησης  ΑΜΕΑ  "ΙΚΑΡΟΣ" ΣΚΕ 

Πελεντρίου 
1 7 1 - - 

Κέντρο Διαμονής & Απασχόλησης 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Άγιος 

Λάζαρος 
2 29 2 5 54 

Κέντρο για Άτομα με Νοητική 
Καθυστέρηση Απόστολός Παύλος 

1 10 1 4 31 

Παγκύπριος Σύνδεσμος Καθοδηγητών 
Εργασίας για την Επαγγελματική 

Αποκατάσταση με στήριξη Ατόμων με 
Αναπηρίες 

6 61 6** - - 

Κέντρο Επαγγελματικής 
Αποκαταστάσεως Αναπήρων 

(Κ.Ε.Α.Α.) 
- - - 1 7 

Ίδρυμα Μαργαρίτα Λιασίδου 1 4 1 2 18 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
19 241 25 25 265 

 
Στο Μητρώο Ατόμων της ΕΠΝΚΑ υπάρχουν καταχωρημένα μόνο 155 άτομα στα προγράμματα 
Εργοδότησης με Στήριξη. Αυτό σημαίνει ότι τα υπόλοιπα άτομα δεν είναι εγγεγραμμένα στο 
Μητρώο Ατόμων. 
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*Από τους 7 καθοδηγητές, οι 3 αποσπούνται  εκ περιτροπής από άλλα καθήκοντα ανάλογα με τiς 
ανάγκες που προκύπτουν.   
**Τα προγράμματα, εργοδότησης με στήριξη στην ανοικτή αγορά, του Συνδέσμου Ευημερίας 
Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (Κέντρο Στροβόλου/ Φαβιέρου / Ελεούσα του Κύκκου) και του 
Σωματείου ΣΚΑΠΑΝΕΑΣ έχουν μεταφερθεί στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καθοδηγητών Εργασίας για 
την Επαγγελματική Αποκατάσταση με στήριξη Ατόμων με Αναπηρίες από τον Οκτώβριο του 2013. 
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Παράρτημα 3 
 

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 
Το όραμα  για την Έγκαιρη Παιδική Παρέμβαση στην Κύπρο είναι η εξασφάλιση του 
δικαιώματος κάθε παιδιού1 με αναπηρία ή/και αναπτυξιακές διαταραχές ή/και με δείκτη 
υψηλού κινδύνου2 στην ίση μεταχείριση και, άρα, στην ίση πρόσβαση σε άμεσες και ολιστικές 
υπηρεσίες υγείας και φροντίδας. Η εφαρμογή του θεσμού όπως αυτός θα καθοριστεί τελικά 
θα αποτελεί ευθύνη του κάθε εμπλεκόμενου Υπουργείου ή φορέα σε συνεργασία μεταξύ 
τους. Οι επιμέρους στόχοι/προτεραιότητες για την επίτευξη του συγκεκριμένου οράματος 
είναι: 
  
ΣΤΟΧΟΙ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ3: 

1. Ανάγκη διαχρονικής ανίχνευσης και εντοπισμού του ευάλωτου 
πληθυσμού που χρήζει έγκαιρης παιδικής παρέμβασης 

2. Εξασφάλιση ίσης και κατάλληλης παροχής ποιοτικών  υπηρεσιών προς 
όλο τον πληθυσμό 

3. Διασφάλιση των δικαιωμάτων και των αναγκών των παιδιών και των 
οικογενειών τους 

 
Α. Προτάσεις για επίτευξη των στόχων 

1. Ετοιμασία ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου με νομοθετική ρύθμιση των υπηρεσιών της 

Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης για όλο το φάσμα των ηλικιών  (μέχρι έξι) με τη 

συμμετοχή των ακόλουθων Υπουργείων και Τμημάτων: Υπουργείο Υγείας (Ιατρικές 

Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας  Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Νοσηλευτικές 

Υπηρεσίες), Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας και Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία), Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού (Διεύθυνση Δημοτικής-Ειδικής Εκπαίδευσης, Υπηρεσία 

Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας) και Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής 

Παρέμβασης (EΠΝΚΑ). 

2.  Ετοιμασία εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας και των προαναφερθέντων 

εμπλεκομένων υπηρεσιών, ενός Στρατηγικού Σχεδίου με σκοπό την έγκαιρη και 

ολοκληρωμένη διάγνωση, την αξιολόγηση και τον προγραμματισμό των θεραπειών 

όπως και την παρακολούθηση της εξέλιξης του παιδιού.   

3. Παροχή ποιοτικών και επαρκών υπηρεσιών που θα γίνεται από το Υπ. Υγείας εκεί 

που εμπίπτει συμπεριλαμβανομένης και της εποπτείας των θεραπευτών.  

                                                 
1
  Η ηλικία στην οποία απευθύνεται η ΕΠΠ είναι από τη γέννηση μέχρι τα 6χρόνια. 

2
 Ο όρος παιδιά με δείκτη υψηλού κινδύνου ή επικυνδυνότητας αναφέρεται σε παράγοντες περιβαλλοντικούς-

κοινωνικούς , βιολογικούς   
3
  Οι προτεραιότητες τέθηκαν από τον  Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή- European 

Agency for Development in Special Needs Education  «Πρώιμη Παρέμβαση-Πρόοδος και Εξελίξεις 2005-2010» 

Σύνοψη της προόδου και των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το 2005 μέχρι το 

2009, όπου συμμετείχαν 26 χώρες μέλη του Φορέα  Στο συγκεκριμένο όραμα οι προτεραιότητες 

προσαρμόστηκαν  ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.. 
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4. Εξασφάλιση συνέχειας στις σχέσεις επαγγελματιών και οικογένειας, όπου το 

διεπιστημονικό έργο θα στηρίζεται με τη συμμετοχή/εμπλοκή  της οικογένειας. Ο 

ρόλος του συντονιστή της ΕΠΠ (πχ. Λειτουργοί της ΣΥΕΠΠ) είναι πρωταρχικός με 

σκοπό την επικοινωνία με την οικογένεια και την άμεση συμμετοχή της στο 

σχεδιασμό της παρέμβασης.  

5. Ολιστική πολυθεματική προσέγγιση με έμφαση στις ανάγκες του παιδιού και  της 

οικογένειας, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή της και τη συνεχή παροχή 

υπηρεσιών για στήριξη και καθοδήγηση Ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και  γενικότερη 

στήριξη της οικογένειας. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει  να εξεταστεί και η 

αναβάθμιση του ρόλου της ΣΥΕΠΠ. Ο σχετικός συντονισμός με τις ΥΚΕ και τις ΥΨΥ 

στην ανάπτυξη προγράμματος/των στήριξης και καθοδήγησης της οικογένειας είναι 

απαραίτητος.  

 
Β. Πρόληψη /Ανίχνευση/Εντοπισμός 

1. Έγκαιρη ανίχνευση και εντοπισμός παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές ενισχύοντας 

τις υπηρεσίες πρώιμης ανίχνευσης με τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.   

2. Καθορισμός διαδικασιών υποχρεωτικής παραπομπής όλων των περιστατικών από 

παιδίατρους (δημοσίου/ιδιωτικού τομέα) μέσω πρωτόκολλου (για αποτελεσματική 

συνεργασία απαιτείται θεσμοθέτηση και κατάλληλη ενημέρωση μεταξύ των 

υπηρεσιών). 

3. Εφαρμογή της διαδικασίας «εξέτασης ρουτίνας προληπτικού ελέγχου» (‘well visit’) 

βάσει πρωτόκολλου στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα με την οποία  θα 

υποχρεώνονται όλοι οι παιδίατροι να καταγράφουν  τα περιστατικά τους και να 

ενημερώνουν ανάλογα το Υπ. Υγείας . Η εφαρμογή της διαδικασίας θα είναι υπό την 

εποπτεία της «Αρμόδιας Αρχής Επιθεώρησης» η οποία θα οριστεί από το Υπ. Υγείας 

και Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. 

4. Αναβάθμιση του ρόλου των Επισκεπτριών Υγείας με επαρκή στελέχωση και με 

κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στον έγκαιρο εντοπισμό 

των προβλημάτων. Επέκταση του θεσμού για να καλύπτονται όσο το δυνατό 

περισσότερα νεογνά (ανεξάρτητα εάν παρακολουθούνται από τις δημόσιες ή ιδιωτικές 

παιδιατρικές υπηρεσίες). Παράταση επίβλεψης των νεογέννητων για μεγαλύτερα 

χρονικά διαστήματα ώστε να εντοπίζονται τυχόν παραλήψεις διαγνωστικών 

εξετάσεων ή άλλων υπηρεσιών προς τα παιδιά.  

 
Γ.  Αξιολόγηση/Διάγνωση/Θεραπεία  

1. Καθορισμός Μακάριου Νοσοκομείου Λευκωσίας (ΝΑΜ ΙΙΙ) ως Κέντρο αναφοράς για 
την  ΕΠΠ σε  άμεση  σύνδεση με τα επαρχιακά νοσοκομεία: 
Αναβάθμιση των υπηρεσιών, με επαρκή και κατάλληλη στελέχωση του ΝΑΜ ΙΙΙ, ώστε 
να καταστεί Κέντρο Πολυθεματικής Αξιολόγησης το οποίο, σε πλήρη συνεργασία 
με τα περιφερειακά κέντρα, θα συντονίζει και  θα παρέχει όλες τις αναγκαίες 
θεραπείες στα παιδιά. Τα καθήκοντα αυτά θα καλύπτονται από  σταθερή 
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πολυθεματική ομάδα4 επαγγελματιών υγείας που θα πλαισιώνεται όπου χρειάζεται 
από άλλους ειδικούς ή/και άλλους προσοντούχους επαγγελματίες .  
 
2. Καθορισμός επαρχιακών κέντρων παροχής υπηρεσιών σε μικρά παιδιά: 

Λειτουργία θεραπευτικών κέντρων παρέμβασης/αποκατάστασης σε 
τοπικό/περιφερειακό επίπεδο (νοσοκομεία, κέντρα υγείας ή/και κινητές μονάδες) σε 
συντονισμό και υπό την εποπτεία του ΝΑΜ ΙΙΙ με σκοπό την  παροχή όλων των 
αναγκαίων θεραπειών. Τα κέντρα αυτά θα βασίζονται στις αρχές της 
πολυθεματικότητας και των τακτικών αξιολογήσεων. Για σκοπούς υλοποίησης της 
συγκεκριμένης ενέργειας μπορούν να αξιοποιηθούν  οι ήδη υπάρχουσες δομές  και 
των ΜΚΟ), αφού προηγουμένως αξιολογηθούν και  ενισχυθούν ώστε να διασφαλιστεί 
η καταλληλότητά τους. 

 
Δ. Δομές Φρονίδας/Εκπαίδευσης/Θεραπείας  

1. Ενίσχυση των υφιστάμενων δομών ημερήσιας φροντίδας 

(Κοινοτικοί/Ιδιωτικοί/Βρεφοκομικοί-Παιδικοί Σταθμοί) όπου φοιτούν παιδιά με 

αναπτυξιακές διαταραχές πριν την ηλικία των 3 χρονών με την συμμετοχή των πιο 

πάνω εμπλεκομένων υπό μορφή πολυθεματικής ομάδας, ώστε να γίνεται πρόγραμμα 

για ανάπτυξη δεξιοτήτων/εκπαίδευση και όχι μόνο φροντίδα.  

2. Η ευαισθητοποίηση/εκπαίδευση του προσωπικού είναι αναγκαία όπως και η 

θεσμοθέτηση της πρόσβασης των εμπλεκομένων υπουργείων για ανίχνευση και 

εντοπισμό των παιδιών με δυσκολίες. Τέτοιες δομές θα πρέπει να  ενισχυθούν για την 

εξασφάλιση μιας σφαιρικής ολιστικής παρέμβασης ώστε τα παιδιά να είναι ενταγμένα 

αλλά να παίρνουν τις απαραίτητες θεραπείες που θα προετοιμάσουν τη μετάβαση 

τους σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης. 

3. Ενίσχυση των υφιστάμενων δομών (πχ ΜΚΟ) όπου θα παρέχεται εξειδικευμένη 

φροντίδα σε παιδιά με σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές ή/και υψηλού κινδύνου 

ή/και με άλλα  προβλήματα, δίνοντας έμφαση στην προσβασιμότητα και την εγγύτητα. 

(πχ. πρόγραμμα κλειστής νοσηλείας όπου απαιτoύνται, κοινοτικές εξειδικευμένες 

δομές κ.ά). Με την επίβλεψη/εποπτεία των υπηρεσιών  από το Υπ. Υγείας σε 

συνεργασία με το ΥΠΠ όπου χρειάζεται. 

4. Προώθηση των προγραμμάτων κατ’ οίκον παρέμβασης (πχ. Αξιοποίηση/επέκταση 
του προγράμματος Portage, υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, υπηρεσιών 
επισκεπτριών υγείας/κοινοτικών νοσηλευτών) σε όλες τις επαρχίες με απώτερο στόχο 
την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους. 
Ενίσχυση του ρόλου των Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΥΚΕ) για διασφάλιση 
των κοινωνικών παροχών και ψυχοκοινωνικής στήριξης στην κάθε οικογένεια.  

 
5. Επαναξιολόγηση των απαιτούμενων κοινωνικών παροχών προς τις οικογένειες για 

την κάλυψη των αναγκών φροντίδας και η γενικότερη επιδοματική πολιτική του 
κράτους, δεδομένου ότι  θα διασφαλιστούν οι προαναφερόμενες  δομές. Η 
επαναξιολόγηση αυτή μπορεί να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας 
κοστολόγησης της αναπηρίας.   

                                                 
44

 Πολυθεματική ομάδα: Γιατροί (απαραίτητων ειδικοτήτων), Κλινικός και Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος, 

Θεραπευτές (απαραίτητων ειδικοτήτων) ή Εργοθεραπευτής ,Λογοθεραπευτής, Φυσιοθεραπευτής, Λειτουργός 

Κοινωνικών Υπηρεσιών και Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (συντονιστής)    
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Ε. Παρακολούθηση/Εποπτεία/Αξιολόγηση/Κατάρτιση 
 

1. Δημιουργία και αξιοποίηση ενός συστήματος καταγραφής στοιχείων, που θα 
περιλαμβάνει δεδομένα από όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες του κρατικού 
και ιδιωτικού τομέα, το οποίο είναι απαραίτητο εργαλείο για τη συλλογή στατιστικών 
στοιχείων και την ανάλυση των αναγκών με στόχο την προώθηση προτάσεων 
βελτίωσης των υφιστάμενων παροχών και δομών. 

 
2. Δημιουργία συστήματος κοινών προτύπων αξιολόγησης των υπηρεσιών που 

παρέχονται  
 

3. Αναβάθμιση του ρόλου των επαγγελματιών, με ευρύτερη εκπαίδευση όσων 
εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών ΕΠΠ, με στόχο την απόκτηση κοινής αντίληψης 
του αντικείμενου. Ιδιαιτέρως σημαντική είναι και η ευαισθητοποίηση και 
εξειδικευμένη κατάρτιση του προσωπικού γενικής και ειδικής εκπαίδευσης 
(δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, συνοδοί,), του ευρύτερου σχετικού 
προσωπικού (νοσοκόμοι, λοιποί επαγγελματίες υγείας, λειτουργοί κοινωνικών 
υπηρεσιών, ιδρυματικοί λειτουργοί, απόφοιτοι ιδιωτικών σχολών) καθώς και του 
προσωπικού των υπηρεσιών ΕΠΠ σε θέματα όπως διεπιστημονικό έργο, εργασία με 
οικογένειες, συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη, έγκαιρος εντοπισμός και 
διάγνωση, κ.ά.  

 
4. Τακτικές επαναξιολογήσεις υλοποίησης των πιο πάνω στόχων και  καθορισμός 

προγράμματος εποπτείας των επαγγελματιών. 
 

5. Δημιουργία «φορέα αναφοράς» (κατάλογος ειδικοτήτων) όλων των επαγγελματιών 
που ασχολούνται με παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές με απώτερο στόχο την 
παρακολούθηση/αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται (ΥΥ). 
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Παράρτημα 4 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2013 

 
Πίνακας 1:Κατάλογος ειδικών που έχουν ενημερωθεί για την υπηρεσία 

Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης 
 

Επαρχία 
Παιδίατροι 

/Ιδιώτες 
Θεραπευτές 

Νηπιαγωγοί Ιδρύματα/Κέντρα/ 
Σύνδεσμοι 

/Άλλοι Φορείς 
Σύνολο Ιδιώτες Δημόσιοι* 

Λευκωσία 3 3 6 21 33 

Λάρνακα 
/Αμμόχωστος 

5 6 14 7 32 

Λεμεσός 
/Πάφος 

5 4 - 20 29 

ΣΥΝΟΛΟ 13 13 20 48 94 

 
Πίνακας 2: Αριθμός οικογενειών που εξυπηρετήθηκαν από 

τη Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης κατά επαρχία 
 

Επαρχία  
Παραπομπές 

2013 

Λευκωσία 26 

Λάρνακα/ 
Αμμόχωστος 

52 

Λεμεσός/ 
Πάφος 

25 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
103 

 
Από τον Ιανουάριο 2013 μέχρι το Δεκέμβριο 2013 οι Λειτουργοί χειρίστηκαν 103 νέα 
περιστατικά ή ποσοστό 12% περισσότερα σε σχέση με το 2012. Από τον Σεπτέμβριο του 
2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 παραπέμφθηκαν συνολικά 861 περιπτώσεις.  
 

Γράφημα 1: Ενεργές περιπτώσεις προηγούμενων ετών κατά το 2013 
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Από το σύνολο των 861 περιπτώσεων οι 270 συνεχίζουν να εξυπηρετούνται (78 Λευκωσία, 
89 Λάρνακα, 20 Αμμόχωστος, 51 Λεμεσός, 32 Πάφος). 
 

Πίνακας 3:   Κατάλογος  διαταραχών ανά επαρχία 
 

Είδος Αναπηρίας Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
Λεμεσός/ 
Πάφος 

Σύνολο 

Νοητικές Δυσκολίες 8 15 15 38 

Σύνδρομα (Down, Williams, Prader  Willi, etc) 2 4 5 11 

Αυτισμός/ αυτιστικά χαρακτηριστικά/ Aspergers 8 10 6 24 

Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής & 
Υπερκινητικότητας 

5 31 6 42 

Εγκεφαλική Παράλυση 1 1 3 5 

Μαθησιακές Διαταραχές 16 42 3 61 

Προβλήματα Συμπεριφοράς     

Ψυχοκινητική Καθυστέρηση 9 14 7 30 

Επιληψία 2 3 - 5 

Κινητικά Προβλήματα 8 17 8 33 

Παραπληγία - - 2 2 

Ημιπληγία 23 49 21 93 

Τετραπληγία - - - - 

Ιατρικά Προβλήματα 7 10 18 35 

Καθυστέρηση/ Απουσία Λόγου 18 38 23 79 

Μικρό/ Μεγαλοκεφαλία 1 5 - 6 

Εγκεφαλοπάθεια/ Εγκεφαλική Δυσλειτουργία 1 4 9 14 

 
Οι διαταραχές των παιδιών που έλαβαν υπηρεσίες από τη ΣΥΕΠΠ κατά το 2013 όπως 
φαίνεται και στον πίνακα είναι πολλαπλές και σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχουν 
περισσότερες από μία διαταραχές. Στο πίνακα καταγράφονται όλες οι διαταραχές που 
αφορούν στα παιδιά βάσει ιατρικού πιστοποιητικού. 
 

Πίνακας 4:  Κατανομή  ηλικίας ανά Επαρχία 
 

Ηλικία Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
Λεμεσός/ 
Πάφος 

Σύνολο 

0 - 1   2   2   1     5 

1 - 2   3   3   2     8 

2 - 3   4  13   6   23 

3 - 4   4   8   7   19 

4 - 5   4   5 -     9 

5 - 6   2   6   3    11 

6 - 7   2   4   2     8 

7 - 8   1   1 -     2 

8 +   4 10   4    18 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

26 52  25   103 

 
Όσον αφορά τις ηλικίες των παιδιών όπως φαίνονται και στον πίνακα, 28 παιδιά ή ποσοστό 
26% ξεπερνούν το όριο ηλικίας των 6 στο οποίο απευθύνεται η ΣΥΕΠΠ. Αυτό επιβεβαιώνει 
την απουσία υπηρεσιών στήριξης και ενημέρωσης των γονιών ακόμη και σε μεγαλύτερες 
ηλικίες. 
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Πίνακας 5:   Κατανομή φύλου ανά επαρχία 
 

Φύλο Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
Λεμεσός/ 
Πάφος 

Σύνολο 

Κορίτσια   7 13   4 23 (23%) 

Αγόρια 19 39 21 79 (79%) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
26 52 25 

103 
(100%) 

 
Ενδεικτικός είναι και ο διαχωρισμός των παιδιών σε φύλο όπου τα αγόρια αποτελούν το 79% 
του συνόλου των περιστατικών παγκύπρια . 
 
 
 

Γράφημα 2: Ποσοστιαία κατανομή φύλου /επαρχία  
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Παράρτημα 5 

Είδος παραπόνων/αιτημάτων προς την Επιτροπή 

 

Οικονομικά θέματα 

Μείωση ΔΒ λόγω συνυπολογισμού επιδομάτων και εισοδημάτων 

Μείωση ΔΒ λόγω υπερπληρωμής που δεν έγινε εξ υπαιτιότητας του λήπτη 

Ανεργία γονιών (είτε ενός είτε και των δύο) 

Διακοπή ΔΒ σε παιδιά, με ελαφριά νοητική αναπηρία, επιληψία 

Μη αποπληρωμή αναδρομικών ποσών ΔΒ που χρωστούνται σε οικογένεια 

Ανάκτηση ποσού ΔΒ λόγω θανάτου γονιού (πρόθεση πώληση οικίας από ΥΚΕ) 

Διακοπή ΔΒ σε μονογονεικές οικογένειες (παροχή επιδόματος μονογονιού από Υπ. 
Οικονομικών) 

Διακοπή κονδυλίου για επιχορήγηση διακοπών 

Απόρριψη αίτησης για ΔΒ με την αιτιολογία ότι δεν εμπίπτουν στον όρο ανάπηρος 

Απόρριψη από Συμβουλευτική Πολυθεματική Ομάδα με την ίδια αιτιολογία  

Παραπομπή ενστάσεων αιτητών  στο Ανώτατο Δικαστήριο 

 

Θέματα Καταπάτησης Δικαιωμάτων 

Βία στην οικογένεια ενάντια στη μητέρα (επιθετική συμπεριφορά από το παιδί) 

Προβλήματα πρόσβασης παιδιών αιτητών ασύλου σε θεραπευτικά κέντρα 

Παραμέληση ατόμων από γονείς (παράληψη καθαριότητας/περιποίησης) 

Κακομεταχείριση παιδιών σε ειδικό σχολείο 

Κακομεταχείριση ατόμου σε ίδρυμα 

Εκπόρνευση ατόμου με ελαφριά νοητική αναπηρία 

Εκφοβισμός (Bulling) παιδιού  από συνοδό σε σχολείο 

Προκλητική συμπεριφορά από εκπαιδευτικό προς γονιό 

Προσβλητική συμπεριφορά από Λειτουργό Ευημερίας σε οικογένεια 

Άγχος για τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας 

Σεξουαλική εκμετάλλευση ατόμων 

 

Θέματα Δικαιοπρακτικής Ικανότητας 

Θέματα διαταγμάτων διαχείρισης περιουσίας ή δημοσίου βοηθήματος 

Προσφυγές σε Ανώτατο Δικαστήριο  

Στέρηση περιουσιακών στοιχείων σε άτομα με ν.α. 

Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από τις ΥΚΕ  
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Δέσμευση περιουσίας από τις ΥΚΕ για ανάκτηση ΔΒ που καταβλήθηκε 

 

Θέματα Υγείας 

Πρόβλημα μετάβασης μετά τα 18 χρόνια σε νευρολόγους, ψυχίατρους ή άλλες 
ειδικότητες στο Μακάριο Νοσοκομείο  

Θάνατος ατόμων σε ιδρύματα 

Ευθύνη ιδρυμάτων για περίθαλψη ατόμων όταν οι γονείς έχουν πεθάνει ή εγκατέλειψαν 
τα άτομα  

 
Αιτήματα 
Εργοδότηση  με στήριξη 

Απαλλαγή από στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Διάφορα 
Παράπονα για δυσλειτουργία οργανώσεων/υπηρεσιών 
Ελλιπής προσφορά υπηρεσιών από οργανώσεις/υπηρεσίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


