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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. 
Σκοπός της ΕΠΝΚΑ είναι η προώθηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑμεΝΑ 
στην Κύπρο μέσα από την εφαρμογή της νομοθεσίας και των Διεθνών Συμβάσεων.  
Πρωταρχικής σημασίας για την Επιτροπή είναι η εφαρμογή της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία κυρώθηκε σε 
νόμο του κράτους το Μάρτιο του 2011  (Κυρωτικός Νόμος  8(ΙΙΙ)2011).  
Ως εκ τούτου η αποστολή της ΕΠΝΚΑ είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
κατάστασης των ΑμεΝΑ και η προώθηση ολοκληρωμένων προτάσεων για προστασία 
και διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, η ικανοποίηση των αναγκών και της 
αξιοπρεπούς διαβίωσης τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που 
χαρακτηρίζουν τον καθένα αλλά και τις δικές τους απόψεις και επιλογές. 
 

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 τεσσάρων (4) ετών.  Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε κρατικά μέλη και 
πέντε ιδιωτικά, μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία 
(ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ). Τα κρατικά μέλη προέρχονται από τα Υπουργεία Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), Παιδείας & Πολιτισμού, Υγείας και Οικονομικών. 
Η θητεία της παρούσας Επιτροπής λήγει στις 2.10.2017. 

Το προσωπικό της Επιτροπής κατά την 1η  Ιανουαρίου 2016 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 τρίτος 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, λόγω της παγοποίησης κενών θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και των 
μέτρων δημοσιονομικής περισυλλογής.  Το συντονισμό των δραστηριοτήτων της 
Επιτροπής αναλαμβάνουν ανά τρίμηνο εκ περιτροπής οι δύο Λειτουργοί, εκτελώντας 
χρέη Προϊσταμένου.
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Μέσα στο 2016 πραγματοποιήθηκαν εννέα κανονικές συνεδρίες μία έκτακτη και μία 
συνεδρία κατά την οποία η Επιτροπή συνήλθε ως Διαχειριστική Επιτροπή του 
Ταμείου Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων. 
 
Οι κυριότερες αρμοδιότητες της ΕΠΝΚΑ, όπως καθορίζονται από το άρθρο 6 
του Νόμου 117/89, είναι: 

 Η καταγραφή όλων των ΑμεΝΑ 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 ΑμεΝΑ 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 ΑμεΝΑ 

 

 Ο καταρτισμός προγραμμάτων σε συνεργασία με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για 
την υλοποίηση των διακηρυχθέντων δικαιωμάτων των ΑμεΝΑ 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 ΑμεΝΑ. 
 

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

 Η παρακολούθηση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της διαμονής και γενικά 
της ευημερίας των ΑμεΝΑ. 
 

 Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα ΑμεΝΑ και στις οικογένειές τους. 
 

 Η καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για παροχή υπηρεσιών σε ΑμεΝΑ 
 

 Η τήρηση στατιστικών και άλλων πληροφοριών για τα ΑμεΝΑ. 
 

 Ο καταρτισμός καταλόγου διαχειριστών και επιτρόπων περιουσιών ΑμεΝΑ. 
 
2.1 Χρηματοδότηση Επιτροπής 
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 εγκριθείσα χορηγία της  Επιτροπής για το 2016 ανερχόταν σε 
€294.000, ενώ οι πραγματικές δαπάνες της ανήλθαν στις  €278.552.   
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3. Δραστηριότητες της Επιτροπής κατά το 2016 

 
3.1 Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δικαιωμάτων ΑμεΝΑ 
Μετά την αναστολή της διαδικασίας τροποποίησης εκσυγχρονισμού του Νόμου 
117/89, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνέστησε 
Ομάδα Εργασίας με στόχο τη νομοθετική ρύθμιση της δικαιοπρακτικής ικανότητας 
των ατόμων με αναπηρίες σε συνδυασμό με την τροποποίηση του Περί Νοητικά 
Καθυστερημένων Ατόμων Νόμου. Στην Ομάδα Εργασίας συμμετείχαν εκπρόσωποι 
του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 
ΕΠΝΚΑ, της ΚΥΣΟΑ, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του ΤΚΕΑΑ το 
οποίο ανέλαβε και το συντονισμό. 
 
Η Ομάδα Εργασίας μετά από μελέτη και ανασκόπηση καλών πρακτικών σε άλλες 
χώρες σχετικά με την εφαρμογή των προνοιών της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, προσπάθησε να προσδιορίσει τις αποκλίσεις 
μεταξύ των διατάξεων του άρθρο 12 και του υφιστάμενου εθνικού νομικού πλαισίου, 
τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες θα πρέπει να στηριχθούν οι νέες ρυθμίσεις, με 
ποια νομική βάση και ποιοι θα έπρεπε να είναι οι φορείς υλοποίησης τους. Στη 
συνέχεια έγινε κωδικοποίηση των  απόψεων των συμμετεχόντων, όπου υπήρχε  
συμφωνία σε θέματα αρχών, όπως επίσης και στην αναγκαιότητα ρύθμισης της 
δικαιοπρακτικής ικανότητας. Προέκυψε διαφωνία που αφορούσε τη νομική βάση για 
την απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή εάν θα έπρεπε να τροποποιηθεί όλο 
το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη δικαιοπρακτική ικανότητα για όλες τις ομάδες 
ατόμων με αναπηρίες. Αυτό συνεπάγεται τον καθορισμό των δικαιούχων, αλλά και 
την ανάγκη για δημιουργία υπηρεσιών υποστήριξης, όπως επίσης και του αρμόδιου 
διοικητικού οργάνου παροχής υπηρεσιών, αλλά και εποπτείας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι 
έδωσαν γραπτώς τις απόψεις τους στις αρχές του 2016. Η ενδιάμεση έκθεση με τα 
σχετικά έγγραφα, έχει αποσταλεί στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων το Φεβρουάριο 2016. 
 
3.2 Μελέτες και Έρευνες   

Οι λειτουργοί ΕΠΠ επεξεργαστήκαν τα στοιχεία της υπηρεσίας και διεκπεραίωσαν 
μελέτη/έρευνα με τίτλο "Πολυπολιτισμικότητα και Έγκαιρη Παιδική Παρέμβαση στην 
Κύπρο", η οποία παρουσιάστηκε σε Συνέδριο στην Αθήνα στις 4-6/11/2016. Η 
μελέτη έφερε στην επιφάνεια το συσχετισμό της χρήσης μιας ή περισσότερων 
γλωσσών στο σπίτι σε σχέση με τη διάγνωση του παιδιού. Όπως έχει διαφανεί το 
θέμα χρήζει περισσότερης μελέτης και επεξεργασίας. 

 

3.3 Συνεργασίες, επισκέψεις, τεχνική βοήθεια και παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 

Η Επιτροπή, μέσα από τις αρμοδιότητες που της παρέχει η σχετική νομοθεσία, 
δύναται  να επισκέπτεται, επιβλέπει και να παρέχει τεχνική βοήθεια, ενημέρωση και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις οργανώσεις, φορείς, επαγγελματίες, αλλά και 
μεμονωμένα άτομα που ασχολούνται με τη ΝΑ.  
Μέσα στο 2016 λειτουργοί της Επιτροπής πραγματοποίησαν 22 συναντήσεις, 
επισκέψεις ή άλλου είδους συνεργασίες (π.χ. ενημερωτικό υλικό, διοργάνωση  
ημερίδων, στατιστικά στοιχεία μητρώου κά) με ιδρύματα, Κέντρα Ημερήσιας 
Φροντίδας, Συνδέσμους, Σπίτια Αυτόνομης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Μονάδες 
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Ένταξης και Ειδικά Σχολεία. Μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν στις συναντήσεις 
αυτές ήταν τα αυξημένα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν, η βιωσιμότητα των 
οργανώσεων, οι ανάγκες κατάρτισης και στήριξης του προσωπικού, τα προβλήματα 
που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για το Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα ιδιαίτερα όσον αφορά τη μείωση του επιδόματος φροντίδας και των 
τροφείων, καθώς και ενημέρωση και προβλήματα που προκύπτουν βάσει των 
προνοιών εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρίες. 
 
Παράλληλα συνεχίστηκε κατά το 2016 η παροχή πληροφόρησης/ενημέρωσης σε 
ερευνητές, φοιτητές, επαγγελματίες και φορείς για θέματα ΝΑ, με έμφαση στην 
κυπριακή πραγματικότητα και παροχή στατιστικών στοιχείων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
επιδεικνύεται για θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των ΑμεΝΑ, όπως αυτά 
καθορίζονται και από τη Σύμβαση του ΟΗΕ. 
 
3.4 Καταρτισμός και τήρηση Μητρώου Ατόμων με νοητική αναπηρία 
Η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 117/89 καταρτίζει και τηρεί μητρώο 
για τα ΑμεΝΑ. Το μητρώο είναι αυστηρά εμπιστευτικό και χρησιμοποιείται για 
στατιστικούς σκοπούς και για παροχή ωφελημάτων στα άτομα με νοητική αναπηρία. 
Πέραν από την Επιτροπή, πληροφορίες από το μητρώο παρέχονται στις αρμόδιες 
κρατικές υπηρεσίες, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τις εθελοντικές οργανώσεις, 
για εξακρίβωση αναγκών και επίλυση διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν, 
πάντοτε τηρουμένων των προνοιών του Νόμου Περί Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων. 
 
Στο μητρώο καταγράφονται στοιχεία για τα ΑμεΝΑ που περιλαμβάνουν, το είδος και 
το βαθμό της αναπηρίας του ατόμου, δημογραφικά στοιχεία και αν το άτομο 
λαμβάνει υπηρεσίες. Καταγράφονται επίσης δημογραφικά στοιχεία των γονέων ή 
κηδεμόνων το ατόμου. Κύριος στόχος είναι η καταγραφή των αναγκών των ΑμεΝΑ 
και η προώθηση παρεμβάσεων για ικανοποίηση τους. Ολοκληρώθηκε η αλλαγή του 
λογισμικού και διαφοροποιήθηκαν διάφορες μεταβλητές για διευκόλυνση στην 
εύρεση και επεξεργασία νέων στατιστικών στοιχείων όπως το μορφωτικό επίπεδο, οι 
δεξιότητες των ατόμων, τα περιουσιακά στοιχεία, όπως και στοιχεία για άτομα που 
έχουν αποβιώσει. Ο συνολικός αριθμός των ΑμεΝΑ που ήταν καταχωρημένα στο 
Μητρώο το Δεκέμβριο του 2016 ανερχόταν σε  2686 άτομα (ποσοστό 0,31% του 
συνολικού πληθυσμού βάσει στοιχείων της Επιτροπής) σε σχέση με 2571 άτομα που 
ήταν καταχωρημένα τον ίδιο μήνα του 2015. Δηλώθηκε επίσης ο θάνατος 10 ΑμεΝΑ 
τα οποία διαγράφηκαν από το μητρώο. Οι νέες εγγραφές ήταν 125. Αναλυτικά 
στοιχεία για το Μητρώο για το έτος 2016 παρατίθενται στο Παράρτημα 2. 
 
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.  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που προνοεί στην 
αναγνώριση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ΑμεΝΑ η έγκριση από γονείς θα 
πρέπει να αφορά μόνο τα ανήλικα άτομα έως 18 χρονών.  

Στη διάρκεια του 2016 συνεχίστηκε η έκδοση βεβαίωσης από το Μητρώο ΑμεΝΑ 
που διατηρεί η Επιτροπή με σκοπό την παροχή του "Ειδικού Τιμολογιακού Πακέτου" 
της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου σε οικογένειες των ΑμεΝΑ. Για το 2016 το 
πακέτο αυτό παραχωρήθηκε σε 140 νέες οικογένειες.  
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Συνεχίστηκε επίσης η έκδοση βεβαιώσεων την οποία απαιτεί το ΤΚΕΑΑ, για 
παραχώρηση κάρτας στάθμευσης όπως επίσης για παραχώρηση ΕΕΕ και άλλων 
ωφελημάτων. Εκδόθηκαν 143 βεβαιώσεις για κάρτα στάθμευσης και 19 βεβαιώσεις 
για ΕΕΕ και άλλα ωφελήματα. 
 
Από τις αρχές του 2016 έχει ξεκινήσει η έκδοση βεβαιώσεων για κάρτα νοσηλείας 
στα δημόσια νοσηλευτήρια. Εκδόθηκαν συνολικά 344 βεβαιώσεις. Ο ολικός αριθμός 
βεβαιώσεων για όλες τις πιο πάνω κατηγορίες ανήλθε στις 646. 
 
Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο μπορεί να γίνει και μέσω της ιστοσελίδας της 
Επιτροπής  www.cpmental.com.cy. 

 
3.5 Καταρτισμός και τήρηση Μητρώου Ιδρυμάτων, Σωματείων και Υπηρεσιών 

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 ΑμεΝΑ. Στο Μητρώο 
καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με το είδος των υπηρεσιών  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 εγγραφή 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 2016, στο Μητρώο Ιδρυμάτων είναι 
καταχωρημένες 36 εθελοντικές οργανώσεις. Πολλές από αυτές λειτουργούν κέντρα 
ημέρας και ορισμένα (3) κέντρα/ιδρύματα 24ωρης φροντίδας.  Επίσης λειτουργούν 
στο σύνολό τους 20 σπίτια στην κοινότητα. 
Η Στέγη Νέα Ελεούσα μετεξελίχθηκε σε Κέντρο παροχής Υπηρεσιών «Ίριδα». Το 
Κέντρο θα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα που διέμεναν στα Σπίτια στην 
Κοινότητα που λειτουργούσαν οι ΥΚΕ, ενώ είναι σε εξέλιξη ευρύτερος 
προγραμματισμός για την καλύτερη αξιοποίηση του Κέντρου, ως και επέκταση των 
υπηρεσιών για εξυπηρέτηση περισσότερων ατόμων. 
    
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 

http://www.cpmental.com.cy/
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(v) Θεραπείες 

(vi) Σπίτι στην κοινότητα (συνεχή διαμονή) 

(vii) Απασχόληση σε προστατευόμενα εργαστήρια 

(viii) Απασχόληση με στήριξη στην ανοικτή αγορά εργασίας 

 

Μέσα στο 2016 δεν υπήρξαν καινούργιες εγγραφές οργανώσεων στο Μητρώο 
Ιδρυμάτων της Επιτροπής. Τα προγράμματα που λειτουργούσαν όλες οι 
εγγεγραμμένες Οργανώσεις ανέρχονταν σε 121. Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο 
Ιδρυμάτων της Επιτροπής μπορεί να γίνει και μέσω της ιστοσελίδας της  
www.cpmental.com.cy. 
 
Η Επιτροπή διαχρονικά 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. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην πρόσβαση, αλλά και 
την ποιοτική αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών, γεγονός όμως που 
σχετίζεται και με την οικονομική βιωσιμότητα και ευρωστία των οργανώσεων.  
 
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. 
31/10/2001, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, βάσει του άρθρου 6(γ). 
 
Οι υπηρεσίες έγκαιρης παιδικής παρέμβασης απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας μέχρι 6-7 χρόνων με νοητική αναπηρία ή/και αναπτυξιακές διαταραχές. 
 
Βασική αρμοδιότητα της ΣΥΕΠΠ, 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. 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. 
 

http://www.cpmental.com.cy/
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Σημειώνεται ότι η ΣΥΕΠΠ δεν παρέχει θεραπείες στα παιδιά αλλά, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες, προωθούν τις παραπάνω ενέργειες, αποτελώντας ουσιαστικά το 
συνδετικό κρίκο μεταξύ της οικογένειας/χρήστη και των φορέων παροχής 
υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες της ΣΥΕΠΠ παρέχονται δωρεάν με διακριτικότητα και 
εμπιστευτικότητα. 
Τη ΣΥΕΠΠ στελεχώνουν 3 ψυχολόγοι, εκ των οποίων δύο αορίστου απασχόλησης 
και ένας με συμβόλαιο καθορισμένης διάρκειας που λήγει τέλος Ιανουαρίου του 
2017. Ήδη από τον Οκτώβριο του 2016 γίνονται διαβήματα ώστε να πληρωθεί η 
θέση. 
Οι λειτουργοί των επαρχιών στεγάζονται στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών για την επαρχία 
Λεμεσού και στο Δήμο Αραδίππου, για τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου. 
Επίσης ο Δήμος Γεροσκήπου παραχωρεί χώρο στο Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου, 
για την  επαρχία Πάφου σε εβδομαδιαία βάση. 
Ο γενικός συντονισμός και η καθοδήγηση των τριών Λειτουργών της ΣΥΕΠΠ γίνεται 
από λειτουργό της Επιτροπής. Επίσης στους Λειτουργούς της ΣΥΕΠΠ διενεργείται 
εποπτεία από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Κατά το 2016, πραγματοποιήθηκαν  8 
συναντήσεις συντονισμού και 8 συναντήσεις εποπτείας.   
 
Δράσεις της ΣΥΕΠΠ:  
Οι ενέργειες της ΣΥΕΠΠ για θεσμοθέτηση ενός ολιστικού μοντέλου έγκαιρης 
παιδικής παρέμβασης στην Κύπρο, βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής  
www.cpmental.com.cy.1  Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις από 
το 2014 συστάθηκε  η Ομάδα Εργασίας από το ΥΕΠΚΑ για προώθηση των στόχων 
του «Οράματος». Στην Ομάδα Εργασίας συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 
και ετοιμάσθηκε ένα Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δράσης. Τα σχόλια της ΕΠΝΚΑ 
βρίσκονται στα  παραρτήματα της ετήσιας έκθεσης του 2015. 
Δυστυχώς μετά την τελευταία συνάντηση τον Οκτώβριο του 2015, η οποία κατέληξε 
σε αδιέξοδο, η Ομάδα Εργασίας δεν επαναδραστηριοποιήθηκε.   
 
Κατά το 2016, 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 
παιδίατρους, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους κ.ά. 
Το 2016 έγιναν 47 ενημερωτικές συναντήσεις. Επίσης έλαβαν μέρος σε διάφορα 
σεμινάρια και συνέδρια παρουσιάζοντας θέματα σχετικά με τη  αντικείμενο της 
υπηρεσίας (βλέπε κεφάλαιο 3.9). 
 
Κατά το έτος 2016 παραπέμφθηκαν παγκύπρια 116 νέες περιπτώσεις παιδιών από 
κρατικές υπηρεσίες, άλλους φορείς ή/και τους ίδιους τους γονείς (ποσοστό 4.5 % 
περισσότερα σε σχέση με το 2015) όπως φαίνεται στο Παράρτημα 3, πίνακας 1. Από 
τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 παραπέμφθηκαν στην 
υπηρεσία συνολικά 1184 περιπτώσεις.  
 

                                                 
1
 Υπηρεσία ΄Εγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Περιορισμοί – Προτάσεις (Οκτώβρης 2011) 

και «Όραμα για τη Θεσμοθέτηση και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης 
στην Κύπρο» (ετήσια έκθεση 2013). 

 
 

http://www.cpmental.com.cy/
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Πέραν των νέων παραπομπών, συνεχίστηκε και η εξυπηρέτηση των οικογενειών με 
παιδιά έως 7 χρονών ή και μεγαλύτερα που παραπέμφθηκαν κατά τα προηγούμενα 
χρόνια, οι οποίες ακόμη χρειάζονται στήριξη ή έχουν συχνά νέα αιτήματα. 
Από τις νέες παραπομπές του 2016 (Παράρτημα 3, πίνακας 2 ) φαίνεται ότι είναι 
αυξημένες οι παραπομπές παιδιών με καθυστέρηση λόγου (63 παιδιά), με 
προβλήματα συμπεριφοράς (65 παιδιά), με μαθησιακές δυσκολίες (73 παιδιά), 
επίσης αυξημένα ποσά παρουσιάζουν παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής 
με/ή χωρίς υπερκινητικότητα και νοητικές δυσκολίες αλλά και με αυτιστικά 
χαρακτηριστικά . 
Όσον αφορά τις ηλικίες των παιδιών, παρατηρήθηκε και κατά το 2016 ένας 
σημαντικός αριθμός  παραπομπών πάνω από την ηλικία των 6-7 χρονών 
(Παράρτημα 3, πίνακας 4). Ο αριθμός αυτός σημειώνει διακυμάνσεις κάθε χρόνο. 
Αναδεικνύει όμως την ανάγκη παροχής υπηρεσιών στήριξης και ενημέρωσης των 
οικογενειών με παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών  
Η αναλυτική κατάσταση κατά επαρχία και τα δημογραφικά στοιχεία όλων των 
παιδιών που εξυπηρετήθηκαν όπως και οι διαταραχές που παρουσιάζουν δίδονται 
στο Παράρτημα 3. 
 
Επίσης, οι λειτουργοί της ΣΥΕΠΠ αναλαμβάνουν την αρχική διερεύνηση παραπόνων 
ενηλίκων ατόμων με νοητική αναπηρία που βρίσκονται στις επαρχίες (για το είδος 
παραπόνων βλέπε το κεφάλαιο 3.7) τα οποία χειρίζονται σε συνεργασία με τους 
λειτουργούς της ΕΠΝΚΑ 
 
3.7 Εξέταση Παραπόνων, Αιτημάτων και Παραλήψεων 

Στις σημαντικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής, όπως αυτές καθορίζονται από το 
άρθρο 6 του Νόμου 117/89, περιλαμβάνεται και η εξέταση ατομικών παραπόνων και 
αιτημάτων που υποβάλλονται κατά κύριο λόγο από τις οικογένειες των ατόμων με 
νοητική αναπηρία, τους επαγγελματίες, τους φορείς ή και αυτεπάγγελτα όταν 
περιέρχονται σε γνώση της Επιτροπής. Άλλα θέματα προς εξέταση προκύπτουν και 
από τους μηχανισμούς παρακολούθησης των μητρώων ατόμων και 
ιδρυμάτων/οργανισμών που διατηρεί η Επιτροπή.  

Κατά το 2016 λειτουργοί της Επιτροπής συμπεριλαμβανομένης, και της ΣΥΕΠΠ 
εξέτασαν ή επανεξέτασαν συνολικά 110 παράπονα και αιτήματα. Τα 
παράπονα/αιτήματα σε γενικές γραμμές αφορούν ελλείψεις, παραλείψεις, 
καθυστερήσεις, ή ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών, είτε από κρατικές υπηρεσίες είτε 
από εθελοντικές οργανώσεις. Η παροχή ημερήσιας φροντίδας ή κατ΄ οίκον 
φροντίδας, ιδιαίτερα για σοβαρές περιπτώσεις, η παροχή βοηθημάτων, οι 
ανεπαρκείς ή ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και η έλλειψη στήριξης και 
καθοδήγηση των οικογενειών βρίσκονται στον κατάλογο των παραπόνων/αιτημάτων. 

Σημαντικός αριθμός παραπόνων/αιτημάτων είχαν σχέση με τη μείωση, αποκοπή ή 
μη έγκριση Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Δημοσίου Βοηθήματος, καθώς 
και επιδόματος φροντίδας. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η μείωση, αποκοπή ή 
μη έγκριση δεν ήταν αιτιολογημένες, ενώ σε άλλες έγιναν λόγω συνυπολογισμού 
εισοδημάτων που προηγουμένως δεν ελαμβάνοντο υπόψη ή λόγω καταθέσεων που 
ξεπερνούσαν τις €5000.  

Άλλος σημαντικός αριθμός παραπόνων, είχε σχέση με τα διατάγματα κηδεμονίας, 
παρά το γεγονός πως το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, με εγκύκλιο του έπαψε πλέον να απαιτεί τέτοια διατάγματα.  
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Με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, παράπονα 
απορρέουν από την παραβίαση ή μη εφαρμογή προνοιών της, ένα από αυτά είναι ή 
μη εφαρμογή του άρθρου 19 για ανεξάρτητη διαβίωση. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται αφού η Επιτροπή εξετάσει τα 
παράπονα, στη συνέχεια τα παραπέμπει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή 
εθελοντικές οργανώσεις για χειρισμό και επίλυση.. Συχνά για προώθηση διαφόρων 
δικαιωμάτων, υπάρχει συνεργασία με την Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων . 

Κατάλογος με το είδος των παραπόνων που έχουν εξεταστεί από την Επιτροπή το 
2016, βρίσκεται στο Παράρτημα 4. 

 

3.8  Παρακολούθηση Προγραμμάτων Εργοδότησης 

Μέσα στα πλαίσια της παρακολούθησης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τα 
ΑμεΝΑ, λειτουργοί της Επιτροπής επισκέπτονται και τις οργανώσεις που 
λειτουργούν προγράμματα εργοδότησης με στήριξη, τα οποία επιχορηγούνται από 
το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, με €13500 ετησίως ανά 
πρόγραμμα. 

Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 11 επισκέψεις στις οποίες έγινε ανασκόπηση της 
πορείας του θεσμού της εργοδότησης με στήριξη και προσφέρθηκε τεχνική 
υποστήριξη σε καθοδηγητές εργασίας που το ζήτησαν. 

Ο θεσμός της εργοδότησης με στήριξη δίνει στα ΑμεΝΑ την ευκαιρία μέσα από την 
εργασία να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Το ατομικό μοντέλο στήριξης είναι 
αυτό που έχει αναπτυχθεί περισσότερο, καθότι προσφέρει στα άτομα περισσότερες 
ευκαιρίες για κοινωνική ένταξη. Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η 
Επιτροπή, μέσω του μητρώου Ιδρυμάτων, του ΤΚΕΑΑ και απευθείας επικοινωνίας 
με τους Συνδέσμους, Κέντρα και Ιδρύματα, κατά το 2016 συνέχισαν να 
εργοδοτούνται σε προγράμματα εργοδότησης με στήριξη στην ανοιχτή αγορά 
εργασίας περίπου 250 άτομα. 

Στα προγράμματα Εργοδότησης με Στήριξη απασχολούνται συνολικά 23 
καθοδηγητές εργασίας με μέσο όρο επίβλεψης 10 άτομα περίπου ανά καθοδηγητή. 

Από το Μητρώο Ατόμων της Επιτροπής για το 2016 φαίνεται να εργοδοτούνται μόνο 
189 άτομα λόγω του ότι δεν είναι όλα τα εργοδοτούμενα άτομα εγγεγραμμένα. 
Παράλληλα όμως φαίνεται ότι 104 άτομα εργοδοτούνται χωρίς στήριξη (ορισμένοι 
εργοδοτούνται σε οικογενειακές επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις γνωστών και φίλων). 

Παρά το γεγονός πως η εργοδότηση γυναικών αυξήθηκε κατά 3% η μεγάλη 
πλειοψηφία αυτών που εργάζονται είναι άνδρες.  

 
3.9 Συμμετοχή και διοργάνωση σεμιναρίων 
Μέλη του προσωπικού της Επιτροπής συμμετείχαν σε διάφορα σεμινάρια που 
διοργάνωσαν κρατικές υπηρεσίες ή άλλοι φορείς και αφορούσαν θέματα σχετικά με 
τα ΑμεΝΑ όπως και τη στήριξη των οικογενειών τους. 
 
Συμμετοχή σε συνέδρια σεμινάρια στο εξωτερικό: 
Μέλη του προσωπικού της Επιτροπής που ασκούν καθήκοντα Λειτουργών Έγκαιρης 
Παιδικής Παρέμβασης, συμμετείχαν στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ζητήματα 
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πολυπολυτισμικότητας και Κοινωνικής δικαιοσύνης στην Συμβουλευτική 
Ψυχολογία», στην Ελλάδα στις 4-6/11/16, το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική 
Ψυχολογική Εταιρεία. Η παρουσίαση των Λειτουργών είχε το θέμα: 
«Πολυπολυτισμικότητα και Έγκαιρη Παιδική Παρέμβαση στην Κύπρο» 
 
Συνέδρια και σεμινάρια που διοργανώθηκαν από την Επιτροπή ή που 
συμμετείχαν λειτουργοί με παρουσιάσεις 
 

 16/3/16 - Διάλεξη στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας με θέμα 
«Δικαιώματα Ατόμων με Νοητική Αναπηρία και Εφαρμογή της Σύμβασης του 
ΟΗΕ στην Κύπρο», απευθυνόταν σε γονείς και το ευρύτερο κοινό.  

 07/04/16 – Διάλεξη στο Ίδρυμα Άγιος Στέφανος, Λεμεσού, με θέμα 
«Κακοποίηση ατόμων με νοητική αναπηρία», απευθυνόταν σε όλο το 
προσωπικό.  

 22/06/16 – Παρουσίαση για μέλη του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό 
Λεμεσού με θέμα: «Τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες», Οίκημα Τράπεζας 
Κύπρου Λεμεσού. 

 19/09/16- Παρουσίαση  για μέλη του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό 
Λευκωσίας με θέμα: «Τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες», Οίκημα 
Συνδέσμου. 

 12/10/16 - Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων της ΣΥΕΠΠ και της ΕΠΝΚΑ στους 
φοιτητές βρεφονηπιοκομίας του Πανεπιστημίου Frederick  

 17/10/16 - Διάλεξη και συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που διοργάνωσε 
ο Όμιλος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου με θέμα «Ανάπηρη σεξουαλικότητα: 
η σεξουαλικότητα των ΑμεΝΑ και η πιθανή σεξουαλική κακοποίηση»   

 15/10/16- Συνδιοργάνωση διάλεξης της ΕΠΝΚΑ με τη ΜΚΟ για τα Σπάνια 
Νοσήματα «Mοναδικά Xαμόγελα», στο ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό, με θέμα «Tα 
δικαιώματα των ατόμων με σπάνιες παθήσεις και αναπηρίες» 

 18/10/16 - Διάλεξη στους φοιτητές ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Κύπρου 
στα πλαίσια του μαθήματος Κοινωνικής Ψυχολογίας με θέμα «Στίγμα και 
Νοητική Αναπηρία»   

 24/10/16 - Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων της ΣΥΕΠΠ και της ΕΠΝΚΑ στις 
συνδετικές λειτουργούς της Επαρχίας Λευκωσίας στο Υπουργείο Παιδείας & 
Πολιτισμού  

 4/11/16 - Διάλεξη στους φοιτητές ιατρικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου στα 
πλαίσια του μαθήματος Ψυχολογία με θέμα «Στιγματισμός και Επιληψία»  

 12/11/16 -  «6ο Συνέδριο για γονείς και εκπαιδευτικούς», επαρχίας Λάρνακας-
Αμμοχώστου, ενημέρωση μελών της Παιδιατρικής Εταιρείας.  

 19/11/16- Συνδιοργάνωση διάλεξης της ΕΠΝΚΑ με τη ΜΚΟ για τα Σπάνια 
Νοσήματα «Mοναδικά Xαμόγελα», στο Πανεπιστήμιο Uclan στην Λάρνακα, με 
θέμα «Tα δικαιώματα των ατόμων με σπάνιες παθήσεις και αναπηρίες»,  

 3/12/16 - Συνδιοργάνωση διάλεξης της ΕΠΝΚΑ με τη ΜΚΟ για τα Σπάνια 
Νοσήματα «Mοναδικά Xαμόγελα», στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με θέμα «Tα 
δικαιώματα των ατόμων με σπάνιες παθήσεις και αναπηρίες»  

 7/12/16 - Ημερίδα της ΕΠΝΚΑ σε συνεργασία με το Κέντρο ΕΣΤΙΑ της 
Ελλάδας και την ομάδα αυτοσυνηγορίας του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου 
Ιωάννου, με θέμα «Τι σημαίνει  αυτοσυνηγορία; Πως συνδέεται με  την 
άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας», Δημοσιογραφική Εστία στη 
Λευκωσία. 
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4. Αξιολόγηση της Κυπριακής Πραγματικότητας και Εισηγήσεις της Επιτροπής 

 

4.1 Εκσυγχρονισμός της  κυπριακής νομοθεσίας για να είναι συμβατή με τη 
Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρίες 

Η Κυπριακή Δημοκρατία με τον κυρωτικό Νόμο 8(ΙΙΙ)του 2011, υιοθέτησε τη 
Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες, καθιστώντας την μέρος της εθνικής νομοθεσίας. Με τον κυρωτικό νόμο 
θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει και η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της κυπριακής 
νομοθεσίας ούτως ώστε αυτή να συνάδει με τις πρόνοιες της Σύμβασης και να 
διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα των ΑμεΝΑ. 

Στην ετήσια έκθεση του 2015 γίνεται αναφορά σε διάφορες νομοθεσίες που θα 
πρέπει σε εύλογο χρόνο να τροποποιηθούν. Παράλληλα μέσα από την καταγραφή 
παραπόνων έχουν εντοπιστεί επίσης διάφορα σχέδια και πρακτικές που χρήζουν 
τροποποίησης ώστε να συνάδουν με τη Σύμβαση. 

Κατά το 2016 έχει ετοιμασθεί από την Παγκύπρια Συμμαχία για την Αναπηρία, η 
οποία συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 20152, η «Παράλληλη Έκθεση»3, η οποία 
υποβλήθηκε στην αρμόδια Επιτροπή του ΟΗΕ τον Αύγουστο 2016. Στην 
«Παράλληλη Έκθεση» έχουν  εντοπιστεί και καταγραφεί διάφορες ελλείψεις στο 
θεσμικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας που πρέπει άμεσα να εξεταστούν και 
να τροποποιηθούν, οι οποίες αφορούν όλα τα ΑμεΑ, όπως και θέματα σεβασμού 
των δικαιωμάτων τους. Αναφορά γίνεται και στην αναγνώριση του δικαιώματος των 
ατόμων με νοητική αναπηρία για άσκηση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας. Αυτό 
εξυπακούει την αναγνώριση της νομικής υπόστασης του ατόμου (νομική 
προσωπικότητα) και την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Συνεπώς η νέα νομοθεσία 
θα πρέπει να διασφαλίζει το σεβασμό της ανεξαρτησίας, την αυτονομία στη βούληση 
του ατόμου (προτιμήσεις, πεποιθήσεις, επιλογές) και ατομικές ελευθερίες. Για όλα 
αυτά θα πρέπει να καθοριστούν υποστηρικτικές υπηρεσίες και αποτελεσματικές 
εγγυήσεις ώστε τα ΑμεΝΑ να ασκούν πλήρως τα δικαιώματα τους. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ΟΗΕ στις 19/09/16, απέστειλε κατάλογο θεμάτων για 
διευκρινήσεις (List of Issues (LOI))4  στην εκτελεστική εξουσία, η οποία απέστειλε τις 
απόψεις της στις 12/12/16. Επιπλέον όπως προνοεί η διαδικασία, μετά την 
«Παράλληλη Έκθεση» και τη LOI, η Επίτροπος Διοικήσεως απέστειλε στις 22/12/16 
και τα δικά της σχόλια. Όλα τα αναφερόμενα έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα 
του ΟΗΕ  http://www.ohchr.org  

Όσον αφορά την τροποποίηση του Περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμου 
117/89, εκκρεμεί ακόμη. 

 
 
 
 

                                                 
2
 Συμμετέχουν η ΚΥΣΟΑ και άλλες ΜΚΟ/Σύνδεσμοι 

3
 “Alternative Report”- First Civil Society Report on the Implementation of the United Nations 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities,   August 2016,  Pancyprian Alliance for 
Disability 
4
 “List of Issues in relation to the initial report of Cyprus” – Committee on the Rights of Persons with 

Disabilities (CRPD/C/CYP/Q/1), 19/09/16. 

http://www.ohchr.org/
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4.2 Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα άτομα με νοητική αναπηρία 

Η χρηματοοικονομική κρίση που έπληξε και εξακολουθεί να επηρεάζει την Κύπρο, 
είχε σοβαρό αντίκτυπο σε  μια από τις πλέον ευάλωτες ομάδες αναπήρων που είναι 
τα ΑμεΝΑ.  

Ο Νόμος για το ΕΕΕ ήλθε να καλύψει κατά κύριο λόγο ανάγκες ατόμων που έχουν 
προσωρινά προβλήματα, όπως ανέργων ή άλλων και όχι των ΑμεΑ των οποίων τα 
προβλήματα είναι μόνιμα και πολύπλοκα. Παρά τις βελτιώσεις που έγιναν με την 
τροποποίηση του Νόμου για το ΕΕΕ μέσα στο 2015 και αφορούσαν τα ΑμεΑ, 
πρόνοιες του εν λόγω Νόμου εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα, ιδιαίτερα 
στα ΑμεΝΑ. 

Σχέδια υπέρ των ΑμεΑ έχουν καταργηθεί ενώ διάφορα επιδόματα όπως τέκνου και 
μονογονιού συνυπολογίζονται ως εισόδημα, με αποτέλεσμα την πραγματική μείωση 
των εισοδημάτων των ΑμεΑ. Επίσης άτομα που έχουν περάσει από το Δημόσιο 
Βοήθημα στο ΕΕΕ έχουν δει τις παροχές τους να μειώνονται. Υπάρχει σημαντικός 
αριθμός παραπόνων από δικαιούχους που αφορούν κυρίως τη μείωση η κατάργηση 
του επιδόματος φροντίδας, των μεταφορικών και του επιδόματος για πάνες.  

Όσον αφορά το επίδομα φροντίδας πολλά από τα ΑμεΝΑ ενώ έχουν αυξημένες 
ανάγκες παίρνουν πολύ μειωμένα ποσά. Η φύση της νοητικής αναπηρίας, ακόμα και 
στην πιο ήπια της μορφή, προκαλεί ουσιώδεις περιορισμούς και σοβαρές δυσκολίες, 
με αποτέλεσμα τα άτομα να χρειάζονται περισσότερη φροντίδα. Εδώ θα πρέπει να 
τονιστεί πως για το συγκεκριμένο επίδομα τα ΑμεΝΑ, υφίστανται δυσμενή διάκριση, 
σε σχέση με άλλες κατηγορίες αναπήρων.  

Η κρίση που οδήγησε σε αύξηση της ανεργίας και σε μείωση μισθών, δεν άφησε 
ανεπηρέαστα τα ΑμεΝΑ. Στα προγράμματα εργοδότησης με στήριξη ο αριθμός των 
εργαζομένων μπορεί να παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα με τα προηγούμενα 
χρόνια, έχουν όμως παρατηρηθεί μειώσεις ωραρίων απασχόλησης, μειώσεις μισθών 
και δυσκολία στην εξεύρεση νέων θέσεων εργασίας. 

Η κρίση επηρέασε ακόμα και τις άλλες προσφερόμενες προς τα ΑμεΝΑ υπηρεσίες 
και θεραπείες. Η Επιτροπή έχει την άποψη πως θα πρέπει να διεξαχθεί μελέτη για 
τον προσδιορισμό του κόστους της αναπηρίας. Η μελέτη θα πρέπει να αναλύει και 
κοστολογεί τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε είδους αναπηρίας και βάσει αυτής το κράτος 
να ικανοποιεί τις οικονομικές ανάγκες, αλλά και να παρέχει τις αναγκαίες ποιοτικές 
υπηρεσίες και θεραπείες. Θα πρέπει ακόμα το κράτος να διαβουλευτεί με την 
ΚΥΣΟΑ και τις άλλες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ΑμεΑ, για την εισαγωγή 
ξεχωριστής νομοθεσίας όσον αφορά την επιδοματική του πολιτική. Η Επιτροπή 
αναμένει υλοποίηση της δέσμευσης του ΥΕΠΚΑ, για το συγκεκριμένο θέμα. 

 

4.3 Η κατάσταση των εθελοντικών οργανώσεων και η έλλειψη εξειδικευμένων    
δομών υπηρεσιών και προγραμμάτων για τα άτομα με νοητική αναπηρία 

Η οικονομική κρίση από την οποία επλήγη  η Κύπρος εκτός από τα ΑμεΝΑ 
επηρέασε αρνητικά σε κάποιο βαθμό και τις εθελοντικές οργανώσεις. Δεν κατέστη 
δυνατόν ακόμα να δημιουργηθούν εξειδικευμένες δομές, υπηρεσίες και 
προγράμματα για σοβαρά και πολύπλοκα περιστατικά. 

Το πρόβλημα της έλλειψης δομών για σοβαρά και πολύπλοκα περιστατικά είναι 
έντονο διότι αυτά, είτε καταλήγουν στο ψυχιατρείο, γεγονός που παραβιάζει τα 
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ανθρώπινα δικαιώματα τους, είτε παραμένουν στις οικογένειες με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα με ψυχικό και οικονομικό βάρος. 

Η οικονομική κρίση δε βοήθησε να επεκταθεί ο θεσμός της ανεξάρτητης ή αυτόνομης 
διαβίωσης. Όμως η ανεξάρτητη διαβίωση ΑμεΑ, περιλαμβάνεται στις πρόνοιες της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα αυτών των ατόμων. 

Ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυσκολίες το κράτος μελετά  τρόπους 
χρηματοδότησης δομών για σοβαρά περιστατικά αλλά και οικονομικής ενίσχυσης 
των εθελοντικών οργανώσεων. Η Κυπριακή Δημοκρατία με την κύρωση της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, έχει αναλάβει ευθύνες τις οποίες  
έχει ξεκινήσει να τηρεί με ουσιαστικό προγραμματισμό. 

 

4.4 Ιατρική φροντίδα και θεραπείες αποκατάστασης των ατόμων με νοητική 
αναπηρία 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 της Σύμβασης του ΟΗΕ, τα ΑμεΑ "έχουν δικαίωμα 
στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας, χωρίς διάκριση με βάσει την αναπηρία". 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφ.3.6, εκκρεμεί ακόμη η θεσμοθέτηση ενός ολιστικού 
προγράμματος έγκαιρης παιδικής παρέμβασης για όλα τα παιδιά με νοητική 
αναπηρία και αναπτυξιακές διαταραχές. 

Όσον αφορά τα ΑμεΝΑ και προβλήματα συμπεριφοράς, το Υπουργείο Υγείας δεν 
παρέχει εξατομικευμένα προγράμματα για βελτίωση της κατάστασής τους. Συνήθως 
τα άτομα με ΝΑ, σε περιόδους έξαρσης των δύσκολων συμπεριφορών καταλήγουν 
στο Νοσοκομείο Αθαλάσσασας ορισμένα εκ των οποίων διαμένουν για δεκαετίες. 
Αυτή τη στιγμή γύρω στα 10 άτομα παραμένουν εκεί και χρήζουν άμεσα 
αποϊδρυματοποίησης.  

 

Εισήγηση της Επιτροπής είναι όπως: 

- προωθηθεί ένα ολιστικό μοντέλο ΕΠΠ για όλα τα παιδιά 

- συμπερίληψη της διάστασης της αναπηρίας στο ΓΕΣΥ το οποίο προτίθενται να 
εφαρμόσουν σύντομα 

- τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης με 
βάση την αναπηρία 

 

4.5 Αγωγή και εκπαίδευση παιδιών με νοητική αναπηρία 

Το άρθρο 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ αναφέρεται στο δικαίωμα της εκπαίδευσης 
χωρίς διάκριση βάσει της αναπηρίας και στις ίσες ευκαιρίες φοίτησης στο "γενικό 
σύστημα ενιαίας εκπαίδευσης". Συστάσεις για το θέμα έχουν γίνει και από την 
Επιτροπή του ΟΗΕ στο Γενικό Σχόλιο 4 για εφαρμογή του άρθρου 24, ημερομηνίας 
26/8/2016. 

Σχετική με το θέμα είναι επίσης και η Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης 
Δικαιωμάτων ΑμεΑ ημερομηνίας 30/9/2016 με αριθμό φακέλου Α/Π 2182/2015 και 
Σ.Α.Α2/2016. 

Βάσει των πιο πάνω το εκπαιδευτικό μας σύστημα θα πρέπει να προωθήσει 
σημαντικές αλλαγές ξεκινώντας από την τροποποίηση της νομοθεσίας. Παρόλο ότι 
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έγιναν πολλές προσπάθειες ένταξης παιδιών στην εκπαίδευση, η "ενιαία 
εκπαίδευση" εκλαμβάνεται διαφορετικά και προτρέπει σε μετατροπές και 
προσαρμογές του ίδιου του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και δεν απαιτεί την 
προσαρμογή των ίδιων των παιδιών στο περιβάλλον. Κύριος στόχος είναι η 
αποφυγή των "διαχωριστικών" πλαισίων όπως είναι οι "μονάδες" και τα "ειδικά 
σχολεία". 

 

4.6 Επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με νοητική αναπηρία 

O αριθμός των μαθητών με νοητική αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες που 
φοιτούν τόσο στα Ειδικά Σχολεία όσο και στα Λύκεια ή τις Τεχνικές Σχολές, αυξάνεται 
σταθερά τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τις 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην 
επαγγελματική τους κατάρτιση. Τα άτομα αυτά φεύγοντας από τις δομές της 
εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό καλύτερα προετοιμασμένα για να 
ενταχθούν στην ανοικτή αγορά εργασίας, είτε μόνα τους, είτε μέσω των 
προγραμμάτων εργοδότησης με στήριξη. 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω βάσει του  άρθρου 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 
δικαιώματα των ΑμεΑ, αυτά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση όπως όλοι οι άλλοι 
πολίτες χωρίς διακρίσεις λόγω της αναπηρίας τους. Αυτό προϋποθέτει ένταξη τους 
στον ενιαίο κορμό της εκπαίδευσης και την παροχή όλων των αναγκαίων 
διευκολύνσεων. Τα άρθρο 27 αναγνωρίζει το δικαίωμα των ΑμεΑ στην εργασία και 
την απασχόληση. Μέσα στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 
2013-2015 προτάθηκε και συζητήθηκε το Θεσμικό Πλαίσιο Μετάβασης και ένταξης 
από την Ειδική Εκπαίδευση στην Ανοικτή Αγορά Εργασίας. 

Οι δράσεις που προτάθηκαν είχαν σχέση με την εκπαίδευση και την επαγγελματική 
κατάρτιση, την απασχόληση, τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του τομέα της 
επαγγελματικής αποκατάστασης ΑμεΑ. Η Επιτροπή δεν καλέστηκε σε όλες τις 
συνεδρίες που έγιναν συνεπώς δε γνωρίζει την κατάληξη του θεσμικού πλαισίου. 
Όμως εισήγηση της Επιτροπής είναι όπως υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των 
Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, αλλά και θεσμοθέτηση της μετάβασης και ένταξης από την ειδική 
εκπαίδευση στην απασχόληση με στήριξη στην ανοικτή αγορά εργασίας. Θα πρέπει 
να δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και να γίνονται 
τακτικές αξιολογήσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να αναβαθμιστεί ο θεσμός της 
εργοδότησης με στήριξη και να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες, οι δεξιότητες αλλά και οι 
επιθυμίες των ΑμεΝΑ. Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές 
σε γενικότερα μέτρα και σχέδια εργοδότησης ώστε να καλύπτονται και τα ΑμεΝΑ. 

 

4.7 Διαφώτιση και ευαισθητοποίηση για θέματα νοητικής αναπηρίας 

Το θέμα της διαφώτισης ευαισθητοποίησης είναι τόσο σημαντικό, που η Σύμβαση 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ στο άρθρο 8, καλεί τα κράτη να υιοθετήσουν 
άμεσα, αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε: 

- να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, αναφορικά με τα ΑμεΑ 
και να ενισχύσουν το σεβασμό για δικαιώματα και αξιοπρέπεια των ΑμεΑ 
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- να καταπολεμήσουν στερεότυπα, προκαταλήψεις και επιβλαβείς πρακτικές 
σχετικά με τα ΑμεΑ, περιλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται στο φύλο και 
ηλικία, σε όλους του τομείς της ζωής 

- να προάγουν ευαισθητοποίηση για τις δυνατότητες και συνεισφορές των ΑμεΑ 

Μια από τι σημαντικότερες δραστηριότητες της Επιτροπής διαχρονικά, αφορούσε τη 
διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κυπριακής κοινωνίας, με στόχο την εξάλειψη 
των διακρίσεων και διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι στα ΑμεΝΑ. Όσον 
αφορά την αποδοχή των ΑμεΝΑ ως ισότιμων πολιτών και την καταπολέμηση των 
προκαταλήψεων και διακρίσεων που υπάρχουν εναντίον τους, έχει επιτευχθεί 
σημαντική πρόοδος, αλλά υπάρχει δυνατότητα να γίνουν ακόμα περισσότερα. 

Τα ΑμεΝΑ είναι ευάλωτα σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης και κακοποίησης, είτε 
σωματικής ή σεξουαλικής. Τέτοια φαινόμενα παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια 
και δυστυχώς έτυχαν εκμετάλλευσης από τα ΜΜΕ για σκοπούς εντυπωσιασμού και 
αύξησης της επιρροής τους. Τα ΜΜΕ επειδή έχουν τεράστια απήχηση στην κοινή 
γνώμη, θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ούτως 
ώστε βοηθούν στη διαφώτιση και ευαισθητοποίηση, αλλά και τη διαμόρφωση 
σωστών στάσεων απέναντι στα ΑμεΝΑ. 

Στα πλαίσια της διαφώτισης και ευαισθητοποίησης της κυπριακής κοινωνίας για 
θέματα ΝΑ, η Επιτροπή εισηγείται όπως ληφθούν μέτρα και διοργανώνονται σε 
τακτά διαστήματα ενημερωτικές συναντήσεις για τα δικαιώματα των ΑμεΝΑ, όπως 
αυτά απορρέουν από τη Σύμβασης του ΟΗΕ, με έμφαση στην ισότητα έναντι του 
Νόμου, στην κατοχύρωση της δικαιοπρακτικής ικανότητας και την καταπολέμηση της 
βίας και κακοποίησης των ΑμεΝΑ. 

Κατά το 2016 λειτουργοί της Επιτροπής μίλησαν σε ιδιωτικά κανάλια για θέματα, 
σχετικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ όπως η αυτόνομη διαβίωση και για οι ανάγκες 
των ατόμων με αυτισμό. 

 
4.8 Συμμετοχή ατόμων με Νοητική Αναπηρία και των οικογενειών τους στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων 
Η συμμετοχή των ατόμων και των οικογενειών τους στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων είναι μέγιστης σημασίας για την εφαρμογή της Σύμβασης. Μέχρι σήμερα 
οι οργανωμένοι γονείς του ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ συμμετέχουν στην Επιτροπή και στην 
ΚΥΣΟΑ. Παρ΄ όλα αυτά τα ίδια τα άτομα δεν εκπροσωπούνται και στην ουσία δε 
λαμβάνονται υπόψη. 
 
Η Επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της προωθεί μέσω 
σεμιναρίων/ημερίδων και απευθείας ενημέρωσης γονέων και ατόμων, πληροφόρηση 
και ευαισθητοποίηση σε θέματα σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων. Από το 
2011 η πλειονότητα των δράσεων της ΕΠΝΚΑ αφορά τη δικαιοπρακτική ικανότητα 
και την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΝΑ. Έμφαση δίδεται τελευταία στην 
προώθηση του θεσμού της αυτοσυνηγορίας και της συνηγορίας. Η οργάνωση των 
ιδίων των ατόμων σε ομάδες αυτοσυνηγορίας θα βοηθήσει στη συμμετοχή των ιδίων 
στα όργανα εκπροσώπησης τους συγκεκριμένα στην Επιτροπή, αλλά και την  
ΚΥΣΟΑ, όπως και στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων οργανώσεων που τα αφορούν. 
Αυτό εξυπακούει την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων 
συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών, για αλλαγή στάσεων και κατάρριψη 
στερεότυπων, γιατί όπως δείχνουν παραδείγματα στην Ευρώπη και παγκοσμίως τα 
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άτομα μπορούν να εκπροσωπηθούν και από μόνα τους χωρίς την 
υπερπροστατευτική στάση επαγγελματιών και γονέων που δρουν εν ονόματι τους. 
Απώτερος στόχος είναι όπως τα ΑμεΝΑ εκπροσωπούνται και συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Αυτοσυνηγορίας. 
(Σχετικές ιστοσελίδες: http://self-advocacy.eu/, www.inclusion-europe.org, 
www.inclusion-international.org 
 

4.9 Ανάγκη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών 

H ανάγκη  συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών, 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα είναι 
μια αναπόφευκτη αναγκαιότητα για υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (Σύμβαση ΟΗΕ, άρθρο 4 - Γενικές Υποχρεώσεις). 

Το θέμα του συντονισμού των υπηρεσιών συζητήθηκε κατά καιρούς και στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. Συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 2016 ανακοινώθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας η σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τα 
θέματα αναπηρίας. Συμμετέχουν ΥΕΠΚΑ/Υπ. Υγείας/Υπ. Παιδείας & Πολιτισμού. 
Αναμένεται εντός του 2017 να δοθεί πρόταση προς διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα 
μέρη, για καθορισμό πολιτικής σε θέματα αναπηρίας. 

Για θέματα καθορισμού πολιτικής θα ήταν καλό όπως ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

• Συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας & Πολιτισμού, Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για εισαγωγή και θεσμοθέτηση ενός 
ολοκληρωμένου ολιστικού συστήματος υπηρεσιών Έγκαιρης Παιδικής 
Παρέμβασης (ΕΠΠ).  

• Συντονισμός και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για άμεση 
τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας για κατοχύρωση στην πράξη των 
δικαιωμάτων των ΑμεΝΑ, όπου θα διασφαλίζεται η δικαιοπρακτική ικανότητα των 
ατόμων. (Σύμβαση ΟΗΕ, άρθρο 12 – Ίση Αναγνώριση Ενώπιον του Νόμου) 

•  Καθορισμός πλαισίου για την ένταξη στην κοινότητα είναι η αποϊδρυματοποίηση 
όλων των δομών όπως και η θεσμοθέτηση κανονισμών για προώθηση της 
αυτόνομης, ημιαυτόνομης και προστατευόμενης διαβίωσης (Σύμβαση ΟΗΕ, 
άρθρο 19 –Ανεξάρτητη Διαβίωση και Ενσωμάτωση στην Κοινότητα, Άρθρο 22- 
Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, Άρθρο 23-Σεβασμός για την κατοικία και την 
οικογένεια, Άρθρο 26-Ένταξη και Αποκατάσταση, κά). Η ΕΠΝΚΑ είναι σε θέση 
μέσω των στατιστικών της στοιχείων να βοηθήσει στην καταγραφή των αναγκών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://self-advocacy.eu/
http://www.inclusion-europe.org/
http://www.inclusion-international.org/
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Παράρτημα 1 
_______________________________________________________________ 

 
Πραγματική Δαπάνη Χορηγίας 2016 - Εγκριθείσα Δαπάνη Χορηγίας 
2017 
__________________________________________________________________ 
  
                                                                                                                                                  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ    
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ 
                                                                                                                                    ΔΑΠΑΝΗ 
2016*ΔΑΠΑΝΗ 2017 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                      €                       

€ 

Αποδοχές Προσωπικού 
Θέσεις: 253.288 276.000 
   
1  Προϊστάμενος (Κλίμακα Α11+2)       
2  Λειτουργοί (Κλίμακα Α8-Α10-Α11)      
3  Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλ.Α2-Α5-Α7+2)     
3  Λειτουργοί ΄Εγκαιρης Παιδ.Παρέμβασης (Κλίμακα Α5)     
1 Ωρομίσθιος Κλητήρας (Κλ. Ε5)                                    
ΣΥΝΟΛΟ αποδοχών προσωπικού 253.288 276.000 
΄Εξοδα Παραστάσεως και Αμοιβή Μελών ΕΠΝΚΑ __5.246 __7.000 
΄Αλλες Δαπάνες     
΄Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου   
 ΄Εξοδα κινήσεως    1.480    2.500 
  Επιδόματα εκτός έδρας           0       100 
  Ταχυδρομικά Τέλη         72       400 
  Τηλέφωνα, Φαξ, Internet     3.658    3.200 
  Φωτισμός-Θέρμανση    2.511    4.000 
  Καθαριότητα Γραφείου    5.025    5.400 
  Τέλη & Τέλη ΄Υδατος           0       100 
  Βιβλιοθήκη/Εφημερίδες/Περιοδικά           0           0 
  Δημοσιεύσεις           0       200 
  Εκδόσεις–Δημοσιότητα–Διαφώτιση           0           0 
  Φωτοτυπικά Υλικά       803       900 
  Γραφική ΄Υλη       647       500 
Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανογραφικού/Λογισμικού 

 και άλλου εξοπλισμού       963    4.300 
Συντήρηση κτιρίου        913  20.000 
Μελέτες/΄Ερευνες     
  Μητρώο Νοητ.Καθ.Ατόμων/Μητρώο Ιδρυμάτων/΄Αλλες Έρευνες-Μελέτες   0           0 
  Αγορά υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου ή άλλων ειδικών            0    2.600 
Σχέδια/Προγράμματα      
  Αποϊδρυματοποίηση ομάδας ατόμων με ν.α            0           0 
Συνέδρια εσωτερικού/εξωτερικού     
  Ναύλα και άλλα έξοδα για συμμετοχή σε συνέδρια στο εξωτερικό       615    1.000 
  Συνέδρια-Σεμινάρια κ.ά. γεγονότα στην Κύπρο       936    1.000 
  ΄Εξοδα Φιλοξενίας       319       300 
Επιμόρφωση Προσωπικού Ε.Π.Ν.Κ.Α.        632       500 
Επιμόρφ.Επαγγελμ.Προσωπ.εθελοντικών οργανώσεων        456       600 
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Υπηρεσίες Κλητήρα          36       100 
Διάφορα         33   __300 
ΣΥΝΟΛΟ Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου  19.099  48.000 
΄Επιπλα & Εξοπλισμός     
  Αγορά Επίπλων          46        400 
  Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού/λογισμικού   ___873  _1.100 
ΣΥΝΟΛΟ ΄Αλλων Δαπανών   20.018   49.500 
ΣΥΝΟΛΟ Αποδοχών Προσωπικού 253.288 276.000 
΄Εξοδα Παραστάσεως και αμοιβή μελών ΕΠΝΚΑ     5.246_ __7.000 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 278.552 332.500 

* Εγκριθείσα δαπάνη 2016  - 294.000 ευρώ      
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Παράρτημα 2 

 
 
 

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

ΑΤΟΜΩΝ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

 
 
 

Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανομή φύλου 

Φύλο Αρ. Ατόμων % 

Άντρες  1531  57 

Γυναίκες 1155  43 

Σύνολο 2686 100 

 
Γράφημα 1: Ποσοστιαία κατανομή φύλου /ανά χρονολογία  

 
Τα τελευταία χρόνια δεν παρατηρείται καμία ουσιαστική διαφορά στην κατανομή  
φύλου.   
 

 
 

Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανομή ηλικίας  

Ηλικία Αρ. Ατόμων % 

0 - 20   626  23 

21 - 40   931  35 

41 + 1129  42 

Σύνολο 2686 100 

 
Παρατηρείται μια σχετική μείωση 1% του αριθμού των ατόμων ηλικίας 21-40 σε 
σχέση  με το έτος 2015 και ανάλογη αύξηση στις μεγαλύτερες ηλικίες. 
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Γράφημα 2: Ποσοστιαία κατανομή φύλου/ηλικία 
 
 

 
Στο πιο πάνω διάγραμμα παρατηρείται ότι στις νεαρές ηλικίες υπερισχύουν οι άντρες 
και στις μεγαλύτερες ηλικίες υπερισχύουν οι γυναίκες μόλις κατά 2%.   
 
 
 
 

Πίνακας 3: Ποσοστιαία κατανομή αναπηρίας  

Βαθμός νοητικής 
αναπηρίας 

Αρ. Ατόμων % 

Ελαφριά  910 34 

Μέτρια 1026 38 

Σοβαρή   595 22 

Δεν έχει διαγνωστεί   155   6 

Σύνολο 2686 100 

 
Η κατηγορία «δεν έχει διαγνωστεί» περιλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες οι 
ειδικοί γιατροί δεν έδωσαν ξεκάθαρη ή πλήρη διάγνωση.  Συγκριτικά με το 2015 
παρατηρείται μικρή μείωση 1% ως προς το βαθμό νοητικής αναπηρίας στην 
«Ελαφριά αναπηρία» και ανάλογη αύξηση στη κατηγορία «Σοβαρή αναπηρία». 
 
 
Γράφημα 3: Ποσοστιαία κατανομή αναπηρίας /ανά χρονολογία  

 
Τα τελευταία χρόνια δεν παρατηρείται καμία ουσιαστική διαφορά στην κατανομή  της 
αναπηρίας.   
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Γράφημα 4: 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 5: Ποσοστιαία κατανομή βαθμός νοητικής αναπηρίας /ηλικία 

 
 

Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η ελαφριά νοητική αναπηρία μειώνεται όσο 
αυξάνεται η ηλικία, ενώ το ποσοστό της μέτριας νοητικής αναπηρίας αυξάνεται. Το 
φαινόμενο αυτό χρήζει περαιτέρω μελέτης. 
 
 
 

Πίνακας 4: Ποσοστιαία κατανομή νοητικής αναπηρίας/επαρχίας 

Επαρχία  Αρ. Ατόμων % 

Λευκωσία  1039 39 

Λεμεσός  724 27 

Λάρνακα  488 18 

Αμμόχωστος 200   7 

Πάφος  235   9 

Σύνολο  2686                   100 

 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2015, παρατηρείται ποσοστιαία  αύξηση κατά 1% στην 
επαρχία Λευκωσίας και παράλληλη μείωση  στην επαρχία Αμμοχώστου. 
 
 
 



23 
 

Γράφημα 6: Νοητικής αναπηρίας/επαρχίας 

 
Η επαρχία Λευκωσίας εξακολουθεί να έχει την μεγαλύτερη ποσοστιαία αναλογία 
συγκριτικά με τις άλλες επαρχίες.  
 

Πίνακας 5: Ποσοστιαία κατανομή συνδρόμου 

Παρουσία συνδρόμου Αρ. Ατόμων % 

Ναι   756  28 

Όχι 1826  68 

Δεν έχει διαγνωστεί   104   4 

Σύνολο  2686 100 

 
                       Πίνακας 6: Κατανομή συνδρόμου  

Συνδρόμο Αρ. Ατόμων % 

Down    346 46 

Αυτισμός    220 29 

Άλλο   160 21 

Δεν έχει διαγνωστεί ακόμα *    30   4 

Σύνολο    756 100 

 
* Δεν έχει διαγνωστεί ακόμα σημαίνει ότι το σύνδρομο είναι υπό διερεύνηση ή είναι   
  αδιάγνωστο. 
 
 

Γράφημα 7: Ποσοστιαία κατανομή συνδρόμου/φύλο  
 

 
 

Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η κατανομή του συνδρόμου σε συνδυασμό με 
ν.α.   είναι περίπου η ίδια στα δύο φύλα. 
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Πίνακας 7: Ποσοστιαία κατανομή άλλων αναπηριών  

Παρουσία άλλης 
σωματικής αναπηρίας  

Αρ. Ατόμων % 

Ναι  1645 61 

Όχι    1005 38 

Δεν έχει διαγνωστεί        36   1 

Σύνολο     2686 100 

 
 
 

Πίνακας 8: Ποσοστιαία κατανομή φοίτησης παιδιών από 3-21 χρ. 

Φοιτούν  
 

Αρ. Ατόμων % 

Κανονικά Σχολεία   403   63 

Ειδικά σχολεία  141   22 

Δεν φοιτούν  100   15 

Σύνολο  644 100 

 
Τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της 
ΕΠΝΚΑ γι’ αυτό και διαφέρουν από τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού.  
 
Τα 100 άτομα που φαίνεται πως δεν φοιτούν πιθανόν να είναι παιδιά 3-5 χρονών, τα 
οποία  δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στην εκπαίδευση, είτε είναι άνω των 15 ή άνω των 
18 χρονών.  H υποχρεωτική εκπαίδευση στην Κύπρο είναι εννεαετής, άρα υπό 
κανονικές συνθήκες στα 15 τους χρόνια οι μαθητές μπορούν να διακόψουν τη 
φοίτησή τους.  Επίσης μπορεί να είναι άτομα  άνω των 18 χρονών που τερμάτισαν 
τη φοίτησή τους. 
 
 

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  .  
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Πίνακας 9: Ποσοστιαία κατανομή εργοδότησης  

Άτομα που 
Εργοδοτούνται  στην ανοιχτή αγορά 

Αρ. Ατόμων 
% 

Ηλικία 
 20 -65 

Με στήριξη καθοδηγητή εργασίας 189 11 

Χωρίς στήριξη 104   5 

Σύνολο  293 16 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση στον πιο πάνω πίνακα περιλαμβάνει άτομα που 
είναι εγγεγραμμένα 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 (50%), ακολουθεί η Λεμεσός (25%), η Λάρνακα (17%), η 
Αμμόχωστος (6%) και τέλος η Πάφος  (2%). 
 
 
 

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

 

 
 
Στο διάγραμμα  φαίνεται ότι το ποσοστό των γυναικών  που εργάζονται στην ανοικτή 
αγορά “χωρίς στήριξη” έχει αυξηθεί κατά 3% και έχει φθάσει στο  17% (το υπόλοιπο 
83% εργοδοτείται «με στήριξη»). Παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι μικρότερο, σε 
αντίθεση με το 43% των ανδρών που εργάζονται χωρίς στήριξη.  Τα ποσοστά   αυτά 
αφορούν τον αριθμό των 293 ατόμων που περιγράφονται στον πίνακα 9.  
 
 

Πίνακας 10: Ποσοστιαία κατανομή οικογενειακής κατάστασης  

Οικογενειακή 
κατάσταση  

Αρ. Ατόμων  % 

Έγγαμος: Ναι   35    1 

                        Όχι  2651  99 

Σύνολο  2686 100 

 
 

Από τους 35 έγγαμους οι 13 είναι και γονείς. Από αυτούς περιήλθε στη γνώση μας 
μία περίπτωση όπου δόθηκε το παιδί για υιοθεσία. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις έχουν 
τα παιδιά μαζί τους και τα φροντίζουν  μόνοι τους ή και με βοήθεια. Από τους 13 
γονείς, σε 8 περιπτώσεις έχουν περισσότερα από 2 παιδιά. 
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Πίνακας 11: Ποσοστιαία κατανομή υπηρεσιών που λαμβάνουν  

Λαμβάνουν υπηρεσίες  Αρ. Ατόμων  % 

Ιδρύματα  361 13 

Κέντρα Ημέρας  483 18 

Νοσοκομείο Αθαλάσσας    22   1 

Στέγη Ηλικιωμένων    77   3 

Άλλα προγράμματα  192   8 

Σύνολο  1135 43 

 
Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες συγκριτικά με το 2015 αυξήθηκε.  
 
 

 
Γράφημα 10: Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες 

παγκύπρια  
 

 
 
 Πίνακας 12: Ποσοστιαία κατανομή διαμονής των ατόμων 

 

Διαμονή   Αρ. Ατόμων  % 

Διαμένει με την 
οικογένεια  

2287   85 

Διαμένει σε ίδρυμα *  257   10 

Διαμένει σε σπίτι στη 
κοινότητα  

  86     3 

Ζει μόνος **   54     2 

Διαμένουν αλλού ***     2     0 

Σύνολο                   2686 100 

 
*Διαμένει σε ίδρυμα: περιλαμβάνει διαμονή 24ωρης βάσης όπως  Ίδρυμα 
Θεοτόκος,   Ίδρυμα Άγιος Στέφανος, Κέντρο Διημερεύουσας Φροντίδας Παιδιών με 
Ειδικές Ανάγκες Άγιος Γεώργιος - Χριστάκης Χασάπης, Στέγες Ηλικιωμένων και 
Ψυχιατρική Πτέρυγα του Νοσοκομείου Αθαλάσσας.  
 

**Ζει μόνος: κάποιοι από αυτούς ζουν εντελώς μόνοι, κάποιοι με οικιακή βοηθό και 
κάποιοι με την επίβλεψη οικείων προσώπων τους.  
 
***Διαμένουν Αλλού: διαμένουν σε μοναστήρια. 
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Πίνακας 13: Ποσοστιαία κατανομή επάγγελμα πατέρα 

 

Επάγγελμα  Αρ. Ατόμων    % 

Διοικητικοί/προσοντούχοι   150     6 

Υπάλληλοι υπηρεσιών   172     6 

Γραφείς/πωλητές   245     9 

Τεχνίτες/χειριστές μηχανών   486   18 

Ανειδίκευτοι    219     8 

Γεωργοί       79     3 

Συνταξιούχοι     484   18 

Απεβίωσαν     614   23 

Άλλοι/άνεργοι     237    9 

Σύνολο              2686 100 

 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2015 δεν παρατηρείται καμιά ουσιαστική αλλαγή στα 
πιο πάνω δημογραφικά στοιχεία.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 41% του 
συγκεκριμένου πληθυσμού είναι συνταξιούχοι ή έχουν αποβιώσει.  
 
 
 
 

Γράφημα 11: Επάγγελμα πατέρα 
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Πίνακας 14: Ποσοστιαία κατανομή επάγγελμα μητέρας 

Επάγγελμα  Αρ. Ατόμων  % 

Διοικητικοί/προσοντούχες    97   4 

Υπάλληλοι υπηρεσιών    66   2 

Γραφείς/πωλήτριες  220   8 

Τεχνίτες/χειρίστριες  
μηχανών 

  34   1 

Ανειδίκευτες  185   7 

Γεωργοί      1   0 

Συνταξιούχοι  515 19 

Απεβίωσαν   386 15 

Οικοκυρές 1094 41 

Άλλοι/άνεργες    88   3 

Σύνολο 2686                100 

 
Σημαντικότερο ποσοστό (41%) παρουσιάζουν οι μητέρες που είναι οικοκυρές και 
πιθανόν αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες δεν έχουν που να αφήσουν τα 
παιδιά τους ανεξαρτήτως ηλικίας ή  έχουν παραιτηθεί από τη δουλειά τους για να τα 
φροντίζουν. 

 
 
 

Γράφημα 13: Επάγγελμα μητέρας 

 

 

 

 
 

Πίνακας 15: Ποσοστιαία κατανομή ατόμων με διαζευγμένους γονείς/επαρχίας 
 

Επαρχία % 

Λευκωσία   6 

Λεμεσός   9 

Λάρνακα 11 

Αμμόχωστος   9 

Πάφος   5 

 
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το σύνολο 211 ατόμων που έχουν 
διαζευγμένους γονείς ή 8% παγκύπρια.  
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Γράφημα 14: Απεβίωσαν και οι δύο γονείς  
 

 
 
Έχουν χάσει και τους δύο γονείς 269 άτομα παγκύπρια  (10%). 
 
Κατά το 2016:  σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε 10 άτομα απεβίωσαν  και έγιναν 
125 νέες εγγραφές που αφορούν διάφορες ηλικίες.  
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Παράρτημα 3 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2016 
 
 

 
Πίνακας 1: Αριθμός οικογενειών που εξυπηρετήθηκαν από τη ΣΥΕΠΠ κατά 
επαρχία   

Επαρχία 
Παραπομπές 

 Σύνολο 
2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Λευκωσία 16  48  30  23  47  41 15  26 36  42  36  360 

Λάρνακα/ 
Αμμόχωστος 

 
16 

 
 57  48  48  57  39 42  52 40  40  50  489 

Λεμεσός/ 
Πάφος 

 4  42  53  33  40  29 34  25 16  29  30  335 

ΣΥΝΟΛΟ 36 147 131 104 144 109  91 103 92 111 116 1184 

 

 

*Έναρξη προγράμματος Σεπτέμβριος 2006  
Από τον Ιανουάριο 2016 μέχρι το Δεκέμβριο 2016 οι Λειτουργοί χειρίστηκαν 116 νέα 
περιστατικά ή ποσοστό 4,5% περισσότερα  σε σχέση με το 2015. 
Από τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 παραπέμφθηκαν 
συνολικά 1184 περιπτώσεις.  
Η μείωση παραπομπής περιστατικών παρατηρείται κατά τις περιόδους όπου η 
υπηρεσία αναγκαζόταν να επαναπροκηρύξει τις θέσεις λόγω παραίτησης του 
λειτουργού είτε λόγω λήξης του  συμβολαίου.  Τα κενά που δημιουργούνταν (2-3 
μήνες) είχαν πάντα αρνητικές επιπτώσεις στις παραπομπές περιστατικών και στην 
εξυπηρέτηση των υφιστάμενων οικογενειών που είχαν αποταθεί στην υπηρεσία.   
 

 
Γράφημα 1: Ποσοστιαία κατανομή επαρχία/χρονολογία 
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Πίνακας 2: Κατάλογος  διαταραχών  που παραπέμφθηκαν στη ΣΥΕΠΠ ανά 
επαρχία   
 

Είδος Αναπηρίας Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
 

Λεμεσός/ 
Πάφος 

Σύνολο 

Νοητικές Δυσκολίες 
 

19 8 18 45 

Σύνδρομα (Down, Williams, Prader  
Willi, etc) 
 

  3 -   5   8 

Αυτισμός/αυτιστικά χαρακτηριστικά/ 
Aspergers  
 

16 18 11 45 

Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής & 
Υπερκινητικότητας   
 

  9 27   9 45 

Εγκεφαλική Παράλυση 
 

  1   1   -   2 

Μαθησιακές Διαταραχές 
 

15 44 14 73 

Προβλήματα Συμπεριφοράς 
 

14 32 19 65 

Ψυχοκινητική Καθυστέρηση  
 

  6 20 10 36 

Επιληψία 
 

  2   3   4   9 

Κινητικά Προβλήματα 
 

15   7   4 26 

Παραπληγία 
 

-   -   - - 

Ημιπληγία 
 

-   -   1   1 

Τετραπληγία 
 

  1   1   -   2 

Ιατρικά Προβλήματα 
 

10   6 14 30 

Καθυστέρηση/Απουσία Λόγου 
 

 26 38 23 63 

Μικρό/Μεγαλοκεφαλία  
 

  5   1   -   6 

Εγκεφαλοπάθεια/Εγκεφαλική 
Δυσλειτουργία   

  1   2   2   5 

 
Οι διαταραχές των παιδιών που έλαβαν υπηρεσίες από τη ΣΥΕΠΠ κατά το 2016 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. 
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Πίνακας 3: Κατανομή ηλικίας  παιδιών που εξυπηρετούνται από τη ΣΥΕΠΠ  
κατά επαρχία  

Ηλικία Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
Λεμεσός/ 

Πάφος 
Σύνολο 

0 - 1 2 - 3   5 

1 - 2 3   4 1   8 

2 - 3 3 10 6 19 

3 - 4 3 12 6 21 

4 - 5 6   4 4 14 

5 - 6 8   8 - 16 

6 - 7 2   2 4   8 

7 - 8 2 - -   2 

8 + 7 10 6 23 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

36 50 30 116 

 
Αναφορικά με  τις ηλικίες των παιδιών που έλαβαν υπηρεσίες από τη ΣΥΕΠΠ κατά 
το 2016  όπως φαίνονται και στον πίνακα, 33 παιδιά ή ποσοστό 28% ξεπερνούν το 
όριο ηλικίας των 6 ετών. Αυτό επιβεβαιώνει την απουσία υπηρεσιών στήριξης και 
ενημέρωσης των γονιών που έχουν παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. 
 
Στα 10 χρόνια λειτουργίας της ΣΕΕΠΠ έχουν εξυπηρετηθεί  συνολικά 333 παιδιά 
που ξεπερνούν την ηλικία των 6 ετών. Αυτό μας δείχνει την ανάγκη επέκτασης των 
εργασιών του προγράμματος σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας λόγω αυξημένης 
ανάγκης και μετά την ηλικία των 6 χρονών και ενημέρωσης των γονιών. 
 
 
 
Πίνακας 4: Κατανομή παιδιών άνω και κάτω των 6 ετών ανά χρονολογία 
 

Χρονολογία 
Παιδιά μέχρι 
6 ετών (> 6) 

Παιδιά άνω των 
6 ετών (< 6) 

Σύνολο 

2006   30    (83%)     6    (17%)     36 

2007 106    (72%)   41    (28%)   147 

2008   91    (69%)   40    (31%)   131 

2009   80    (77%)   24    (23%)   104 

2010   84    (58%)   60    (42%)   144 

2011   79    (72%)   30    (28%)   109 

2012   66    (73%)   25    (27%)     91 

2013   75    (73%)   25    (24%)   103 

2014   71    (77%)   21    (23%)     92 

2015   86    (77%)   25    (23%)   111 

2016   83    (72%)   33    (28%)   116 

Σύνολο 851    (72%) 333    ( 28%) 1184 

 



33 
 

 
 
Γράφημα 2: Ποσοστιαία κατανομή επαρχία/χρονολογία 

 
 
 
 

 

Γράφημα 3: Ποσοστιαία κατανομή ατόμων μεγαλύτερα των 6 ετών που 
εξυπηρετήθηκαν χρονολογικά κατά επαρχία    
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Πίνακας 5: Κατανομή φύλου κατά επαρχία 
 

Φύλο Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
Λεμεσός/ 

Πάφος 
Σύνολο 

Κορίτσια   7 13 11 31 (27%) 

Αγόρια 29 37 19 85 (72%) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
36 50 30 

116 
(100%) 

 
Ενδεικτικός είναι και ο διαχωρισμός των παιδιών σε φύλο όπου τα αγόρια αποτελούν  
το 73% του συνόλου των περιστατικών παγκύπρια. 
 
 
 
 
 

 
Γράφημα 4: Ποσοστιαία κατανομή φύλου/επαρχία 
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Παράρτημα 4 

Είδος παραπόνων/αιτημάτων προς την Επιτροπή 

 

Οικονομικά θέματα 

Μείωση ΔΒ ή ΕΕΕ λόγω συνυπολογισμού επιδομάτων και εισοδημάτων 
οικογένειας 

Μείωση ΔΒ ή ΕΕΕ λόγω υπερπληρωμής που δεν έγινε εξ υπαιτιότητας του 
λήπτη 

Οικονομικά προβλήματα λόγω ανεργίας γονιών  

Μη αποπληρωμή αναδρομικών ποσών ΕΕΕ (ενώ η αξιολόγηση δικαιούχου έγινε,  
η ΥΔΕΠ καθυστερεί την καταβολή του επιδόματος 

Διακοπή ΔΒ ή  ΕΕΕ λόγω καταθέσεων (δεν υπέρβαιναν το όριο των 20.000 – 
μετά την τροπ. νόμου 2015) 

Διακοπή ΔΒ και μη καταβολή ΕΕΕ αν και οι γονείς έχουν την επικαρπία της 
περιουσίας ατόμων με ΝΑ  

Διακοπή κονδυλίου για επιχορήγηση διακοπών – δεν επανεξετάστηκε η 
επαναφορά του  σχεδίου  

Απόρριψη αίτησης για ΔΒ με την αιτιολογία ότι δεν εμπίπτουν  στον όρο 
ανάπηρος (εκκρεμούν αποφάσεις Ανωτάτου) 

Προβλήματα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για άνοιγμα λογαριασμών σε 
ΑμεΝΑ   

Προβλήματα με  ΥΚΕ που απαιτούν την έκδοση διατάγματος διαχείρισης 
περιουσίας για άνοιγμα λογαριασμού, (παρόλο ότι υπάρχει σχετική εγκύκλιος του 
ΥΕΠΚΑ)  

Καθυστέρηση εξέτασης αιτήσεων ΕΕΕ σε παιδιά με αναπηρία 

Αποκοπή ΕΕΕ & ΔΒ λόγω εισοδημάτων από εργοδότηση 

Προβλήματα εργοδότησης ατόμων 

Οικονομικά προβλήματα (γενικά) 

Αποκοπή  ή μη έγκριση υπηρεσιών φροντίδας  

Μείωση/αποκοπή επιδόματος φροντίδας σε  συγγενείς που παρέχουν 24ωρη 
φροντίδα 

Μείωση επιδομάτων: μεταφορικών, πάνες, τροφεία, μέτρα κοινωνικής συνοχής 

Μη καταβολή τροφείων σε 9 εξυπηρετούμενους κέντρου διημερεύουσας 
φροντίδας  γιατί το κέντρο δεν έχει πολεοδομική άδεια  

Άρνηση καταβολής επιδόματος τέκνου /μονογονιού γιατί δεν υπάρχει δικαστική 
απόφαση παρόλο ότι έγινε ήδη η αίτηση 

Άρνηση καταβολής επιδομάτων σε παιδιά που οι γονείς είναι άτυποι μετανάστες 
ή με συμπληρωματική  προστασία  
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Θέματα Καταπάτησης Δικαιωμάτων 

Βία στην οικογένεια/σεξουαλική κακοποίηση  

Παραμέληση ατόμων από γονείς ή συγγενείς (παράληψη 
καθαριότητας/περιποίησης/άρνηση φοίτησης τους σε κέντρα διημερεύουσας 
φροντίδας) 

Διακρίσεις σε βάρος ΑμεΝΑ και μη αποδοχή τους – Δυσμενής διάκριση λόγω 
αναπηρίας 

Προβλήματα πρόσβασης παιδιών αιτητών ασύλου σε θεραπευτικά κέντρα/σχέδια 
επιδοτήσεων 

Μεταφορά νεαρού ατόμου σε ίδρυμα ηλικιωμένων γιατί χρειάζονταν φροντίδα οι 
γονείς του 

Προκλητική συμπεριφορά από εκπαιδευτικούς προς γονείς μαθητών με Ν.Α. 

Προσβλητική συμπεριφορά από Λειτουργούς (ΥΚΕ,ΤΚΕΑΑ,ΥΔΕΠ) σε οικογένειες 
ατόμων με Ν.Α. 

Υπόνοιες Κακοποίησης/παρενόχλησης ατόμων εκτός οικογένειας 

Παράπονα για ελλιπή εξυπηρέτηση από κρατικούς λειτουργούς – Παράπονα 
εναντίον κυβερνητικών τμημάτων 

Ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης ΑμεΝΑ σε ιδρύματα και γηροκομεία 

Παραβατική συμπεριφορά ατόμων με ΝΑ 

Παραβίαση δικαιωμάτων ΑμεΝΑ που απορρέουν από τη Σύμβαση του ΟΗΕ  

 

Θέματα Δικαιοπρακτικής Ικανότητας 

Θέματα διαταγμάτων διαχείρισης περιουσίας ή δημοσίου βοηθήματος/ΕΕΕ 

Πρόθεση οικογενειών για προσφυγές σε Ανώτατο Δικαστήριο Στέρηση 
περιουσιακών στοιχείων σε ΑμεΝΑ 

Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων ΑμεΝΑ, από οικογενειακό  περιβάλλον ή 
άλλους 

Διάταγμα των ΥΚΕ για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας χωρίς σοβαρή ή 
επαρκή αιτιολογία 

Εγκύκλιος του ΥΕΠΚΑ για «υπεύθυνη δήλωση» αντί διορισμού διαχειριστή για 
«ανίκανα άτομα» στα πλαίσια του Νόμου ΕΕΕ –μη τήρηση από λειτουργούς των 
ΥΚΕ 

Απαίτηση Τραπεζών για έκδοση διαταγμάτων  

Δυσκολίες για απόκτηση περιουσίας από ΑμεΝΑ 

Γενικότερα προβλήματα που δημιουργούνται από την έκδοση διαταγμάτων 
κηδεμονίας (το διάταγμα αφορά πλήρη ανικανότητα) 

Παράπονα σε σχέση με διατάγματα κηδεμονίας και τη διαδικασία υποβολής 
αποδεικτικών στοιχείων ετησίως  

Μη παροχή  νομικής αρωγής σε άτομα με ΝΑ που έχει εκδοθεί διάταγμα 
κηδεμονίας εις βάρος τους  
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Αποκλεισμός ΑμεΝΑ από την πρόσβαση στη δικαιοσύνη 

Καθυστέρηση στην τροποποίηση των νόμων που καθορίζουν τα άτομα ως 
«ανίκανα»  

Μη συμμετοχή των ίδιων των ατόμων στα σώματα/δομές που τους 
εκπροσωπούν  

 

Θέματα Υγείας 

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

Θάνατος ατόμων σε ιδρύματα, χωρίς διερεύνηση των αιτίων θανάτου 

Ευθύνη ιδρυμάτων για περίθαλψη ατόμων όταν οι γονείς έχουν πεθάνει ή 
εγκατέλειψαν τα άτομα (αφορά και το θέμα της δικαιοπρακτικής ικανότητας) 
Έλλειψη θεραπευτών & ειδικευμένων γιατρών/λίστες αναμονής για παροχή 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε  ΑμεΝΑ  
Διαμαρτυρία για χρεώσεις στη δημόσια υγεία 
Μη παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ΑμεΝΑ (παιδί με Σύνδρομο 
Ντάουν και άρνηση λόγω του καθεστώτος των γονιών) 
Έλλειψη υπηρεσιών για σοβαρά περιστατικά που χρήζουν 24ωρης φροντίδας 
Παραμονή 10 ατόμων με ΝΑ και δύσκολη συμπεριφορά στο Νοσοκομείο 
Αθαλάσσας 
Υπέρογκες χρεώσεις γονιών για παροχή θεραπειών στα παιδιά στον ιδιωτικό 
τομέα (εργοθεραπεία/λογοθεραπεία/φυσιοθεραπεία, ABA κλπ) 
 
Θέματα εκπαίδευσης 
Άρνηση ένταξης παιδιών στο γενικό πλαίσιο εκπαίδευσης  
Άρνηση παροχής ατομικού συνοδού σε παιδί με πολλαπλές ανάγκες 
Παράπονα για ελλιπή στήριξη παιδιών (1 φορά την βδομάδα λογοθεραπείας για 
20-25 λεπτά, 1 φορά ειδική εκπαίδευση  κά ),  
Ελλιπής παροχή στήριξης παιδιού λόγω μη συνεργασίας γονιών  
Καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 
ή/και Επαρχιακές Επιτροπές 
Παράληψη αξιολόγησης μαθήτριας με ΝΑ 
Προβλήματα για μειωμένο αριθμό συνοδών και πολλαπλές ανάγκες παιδιών 
Δυσκολίες οριοθέτησης παιδιών με «προκλητική συμπεριφορά» λόγω έλλειψης 
εξειδικευμένου προσωπικού  
Εκφοβισμός μαθητών με νοητική αναπηρία από συμμαθητές τους 
Αδιαφορία εκπαιδευτικού προσωπικού για τον εκφοβισμό ατόμων με ΝΑ.  
Ανάρμοστη συμπεριφορά εκπαιδευτικών απέναντι σε μαθητές με νοητική 
αναπηρία 
Αδιάφορη συμπεριφορά απέναντι σε μαθητές με νοητική αναπηρία και μη 
αποδοχή τους/αποκλεισμός από την κοινωνική ένταξη  
Καταγγελία κακομεταχείρισης παιδιού κατά τη μεταφορά του με σχολικό 
λεωφορείο 
Άρνηση έγγραφής παιδιού σε καλοκαιρινό σχολείο γιατί προερχόταν από άλλο 
σχολείο  
Ανάγκη δημιουργίας θερινών προγραμμάτων για έφηβους με ΝΑ που δεν 
μπορούν να μένουν χωρίς επίβλεψη στο σπίτι 
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Άρνηση εγγραφής νεαρού σε ειδικό σχολείο γιατί έκλεισε τα 18 χρ. και 
προερχόταν από ιδιωτικό σχολείο.  

 
Διάφορα /Αιτήματα 
Παράπονο εναντίον της ΕΠΝΚΑ για χρησιμοποίηση της ορολογίας 
«καθυστερημένων ατόμων» στο όνομα της Επιτροπής 
Παράπονο εναντίον της ΕΠΝΚΑ για άρνηση εγγραφής ενηλίκου ατόμου στο 
μητρώο της λόγω ανεπαρκούς διάγνωσης 
Αιτήματα για φοίτηση (Ίδρυμα ή Κέντρο Ημέρας) 
Αιτήματα για εργοδότηση  με στήριξη 
Απαλλαγή από στρατιωτικές υποχρεώσεις – Στρατολογικά προβλήματα 
Απαίτηση ιατρικών πιστοποιητικών για άδεια οδήγησης όσων απαλλάχτηκαν 
από στρατό  
Έλλειψη προγραμμάτων απασχόλησης  για απόφοιτους σχολείων (μετά τα 18-
21) 
Έλλειψη δομών για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες 
Σύνδεση Εκπαίδευσης με κατάρτιση και εργοδότηση 
Εργασιακές διευκολύνσεις γονέων ΑμεΑ 
Παράπονα για δυσλειτουργία οργανώσεων/υπηρεσιών 
Διαμάχες μεταξύ μελών διοικητικών συμβουλίων και παρεμβάσεις ΥΚΕ 
Έλλειψη κοινών κανονισμών λειτουργίας κέντρων και λειτουργίας διοικητικών 
συμβουλίων 
Ελλιπής προσφορά υπηρεσιών από οργανώσεις/υπηρεσίες (ορισμένες 
προσφέρουν μόνο απασχόληση) 
Έλλειψη μεταφορικού μέσου από ορισμένα κέντρα 
Διαμαρτυρίες για κόστος μεταφορικών ή/και χρονοβόρων διαδρομών 
Ανάγκη παροχής εξειδικευμένης φροντίδας σε άτομα με αυτισμό και άλλες 
αναπτυξιακές διαταραχές  
Απαίτηση ετήσιας ιατρικής βεβαίωσης για παροχή επιδόματος όταν η αναπηρία 
είναι μόνιμη κατάσταση 
Νομοθετική ρύθμιση λειτουργίας σπιτιών στην κοινότητα  
Αιτήματα για νέα σπίτια στην κοινότητα 
Συμβουλευτική σε άτομα και οικογένειες 
Παροχή κάρτας στάθμευσης  
Προβλήματα από την άρνηση γονέων να αποδεχτούν συμμαθητές των παιδιών 
τους με νοητική αναπηρία  
Παράπονα για κλείσιμο πρότυπου κρατικού σπιτιού στη Λευκωσία και 
συνωστισμός ατόμων σε άλλα 
Πρόθεση κλεισίματος κρατικού σπιτιού στην επαρχία Αμμοχώστου και μεταφορά 
σε ιδιωτικό σπίτι στην κοινότητα.  
Άρνηση δημιουργίας σπιτιού στην κοινότητα στη Λεμεσό 


