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Ι.  Εισαγωγή/Αρμοδιότητες της 

  Επιτροπής 
 
Η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά 
Καθυστερημένων Ατόμων απαρτίζεται 
από πέντε κρατικούς λειτουργούς και 
πέντε ιδιώτες – μέλη του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Γονέων Καθυστερημένων 
Ατόμων. Η λειτουργία της καθορίζεται 
από τον Περί Νοητικά Καθυστερημένων 
Ατόμων Νόμο 117 του 1989. Οι 
κρατικοί λειτουργοί διορίζονται από τα 
Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού, 
Υγείας και Οικονομικών. 
 
Σκοπός της Επιτροπής είναι η προώθηση 
και διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
ατόμων με νοητική υστέρηση στην 
Κύπρο. Οι κυριότερες αρμοδιότητές της, 
όπως προκύπτουν από το άρθρο 6 του 
Νόμου 117/89, είναι: 
 
• Η καταγραφή όλων των ατόμων με 

νοητική υστέρηση 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 υστέρηση 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 
υστέρηση. 

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

• Η τήρηση Μητρώου όλων των 
ιδρυμάτων και υπηρεσιών που 
ασχολούνται με άτομα με νοητική 
υστέρηση. 
 

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

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

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

• Η καθοδήγηση ενδιαφερομένων για 
παροχή υπηρεσιών σε άτομα με 
νοητική υστέρηση. 
 

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

• Ο καταρτισμός καταλόγου 
διαχειριστών και επιτρόπων 
περιουσιών ατόμων με νοητική 
υστέρηση. 



ΙΙ.  Δραστηριότητες της Επιτροπής 
 
Η διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων 
της Επιτροπής γίνεται από μόνιμο και 
έκτακτο προσωπικό. Ο προϋπολογισμός 
της Επιτροπής για το 2010 χρεώθηκε 
στο Κεφάλαιο 15.06 του Τμήματος 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 
Αναπηρίες, Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Άρθρο 
04.088 -  Χορηγία προς την Επιτροπή 
Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων 
Ατόμων. Οι πραγματικές δαπάνες της 
Επιτροπής για το 2010 ανήλθαν στις 
€368.308,00. 
 
Κατά     την    1η     Ιανουαρίου       2010 
το  μόνιμο      προσωπικό     απαρτίζετο  
από   1   Προϊστάμενο   ( Κλ. Α11 + 2 ), 
2 Λειτουργούς    (Κλ. Α8-Α10-11)   και 
1 Boηθό Γραμματειακό Λειτουργό 
(Κλ.Α2-Α5-Α7+2). Κατά τη διάρκεια 
του    έτους,   για    τη       διεκπεραίωση 
των  εργασιών   της   υπηρεσίας   έναντι  
δύο μόνιμων θέσεων Βοηθού 
Γραμματειακού Λειτουργού που 
παραμένουν κενές, συνέχισαν να 
εργοδοτούνται δύο υπάλληλοι στην 
κλίμακα Α2, στα πλαίσια του θεσμού 
“αορίστου έκτακτης απασχόλησης”. 
 
Μετά από έγκριση της Βουλής των 
Αντιπροσώπων συνεχίστηκε μέσα στο 
2010 η εργοδότηση 3 έκτακτων 
λειτουργών Κλ Α5 (προσοντούχο 
προσωπικό) για στελέχωση της 
Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης 
Παιδικής Παρέμβασης. Λεπτομέρειες 
για την προαναφερόμενη Υπηρεσία 
δίδονται στην Ενότητα 4. Η απασχόληση 
του ενός λειτουργού είναι αορίστου 
έκτακτης απασχόλησης ενώ οι δύο άλλοι 
λειτουργοί εργοδοτούνται με διετές 
συμβόλαιο, που λήγει στο τέλος 
Σεπτεμβρίου 2011. 

Οι τακτικές συνεδρίες της Επιτροπής για 
το 2010 ανήλθαν σε 10. Παράλληλα, 
έγιναν 7 συνεδρίες/υπεπιτροπές που 
ασχολήθηκαν με (ι) τη διοργάνωση του 
ευρωπαϊκού συνεδρίου Inclusion Europe 
που ορίστηκε το Μάιο 2011 και (ιι) τη 
συντήρηση/επιδιόρθωση του κτιρίου που 
στεγάζονται τα γραφεία της Επιτροπής. 
 
Οι κυριότερες δραστηριότητες της 
Επιτροπής για το 2010 είναι οι 
ακόλουθες:  
 
 
1. Νομοθεσία/Θέματα Πολιτικής 
 

 

Προτεινόμενη τροποποίηση του Νόμου 
117/89 και προτεινόμενοι Κανονισμοί 
για θέματα προσωπικού. 
 

Το πιο πάνω θέμα εξακολουθεί να 
εκκρεμεί εδώ και αρκετά χρόνια.  
 
Η προτεινόμενη από την Επιτροπή 
τροποποίηση του Νόμου 117/89 
εξακολουθεί να βρίσκεται υπό μελέτη 
στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μετά και την 
αναμενόμενη από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων κύρωση της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 
στις αρχές του 2011, η εν λόγω Σύμβαση 
θα αποκτήσει ισχύ νόμου του κράτους 1. 
Οι πρόνοιες της θα πρέπει να 
ενσωματωθούν στους επί μέρους νόμους 
μεταξύ των οποίων είναι και ο Περί 
Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων 
Νόμος 117/89. Ήδη κάποιες αλλαγές 
αναφορικά με την κηδεμονία και τη 
διαχείριση της περιουσίας έχουν 
περιληφθεί στην τροποποίηση του 
Νόμου 117/89 και αναμένεται η 
                                                 
1 Έχει κυρωθεί το Μάρτιο του 2011 



διεξαγωγή επίσημης διαβούλευσης με 
τους εμπλεκόμενους φορείς.  
Σε εκκρεμότητα παρέμειναν και οι 
προτεινόμενοι κανονισμοί για θέματα 
προσωπικού, εν αναμονή απόφασης του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για το νομικό καθεστώς 
της Επιτροπής.  
 
Άλλα νομοθετήματα - Πολιτικές – 
Δράσεις 
Συνεχίστηκε και μέσα στο 2010 η 
μελέτη της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρίες. Για το σκοπό αυτό 
διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα τη 
δικαιοπρακτική ικανότητα, την 
υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων και 
την κηδεμονία ενηλίκων ατόμων με 
νοητική αναπηρία (Λεπτομέρειες 
δίδονται στην ενότητα 8). 
 
Μέλη του προσωπικού της Επιτροπής 
συμμετείχαν σε εργασίες τεχνικής 
επιτροπής, με σκοπό την 
αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με 
νοητική αναπηρία που διαμένουν στο 
Νοσοκομείο Αθαλάσσας. Η τεχνική 
επιτροπή απαρτίζετο από το Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 
Αναπηρίες, τις Υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας.  Μέσα στο 2010 εξετάστηκε 
πρωτόκολλο αξιολόγησης της αναπηρίας 
και της λειτουργικότητας το οποίο 
υπεβλήθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 
σύμφωνα με πρότυπα του ICF 
(International Classification of 
Functioning Disability and Health) 
Ακολούθως έγιναν αξιολογήσεις των 
υπό αναφορά ατόμων όπου φάνηκε ότι 
πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολες 
περιπτώσεις. Πρόκειται για άτομα που 
παρέμειναν στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας 

για πολλά χρόνια χωρίς να λαμβάνουν 
επί μέρους υπηρεσίες για επανένταξη 
τους στην κοινωνία. Αρκετοί φαίνεται 
να ανέπτυξαν και ψυχιατρικές 
διαταραχές. Μέσα στο 2011 αναμένεται 
η   προώθηση    σχεδίου    δράσης    για 
τους περαιτέρω χειρισμούς.   
Προβληματισμοί / διαφορετικές θέσεις 
φαίνεται να υπάρχουν ως προς τη 
διοικητική ευθύνη για ανάληψη της 
τελικής αποκατάστασής τους. 
 
Με στόχο την καλύτερη εποπτεία των 
διοικητικών συμβουλίων σωματείων που 
λειτουργούν προγράμματα για τη 
νοητική υστέρηση εκπρόσωποι της 
Επιτροπής επεδίωξαν συνάντηση με το 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Στη συνάντηση 
συζητήθηκε κατά πόσο η προτεινόμενη 
τροποποίηση του Περί Σωματείων και 
Ιδρυμάτων Νόμου ή και η προτεινόμενη 
τροποποίηση του Περί Νοητικά 
Καθυστερημένων Ατόμων Νόμου 
μπορούν να περιλάβουν πρόνοιες που 
στοχεύουν σε εξωδικαστικούς 
μηχανισμούς συμμόρφωσης / λήψης 
διορθωτικών μέτρων από τα σωματεία 
ανεξάρτητα αν επιβεβαιώθηκε 
συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα. 
Περαιτέρω συζητήθηκε κατά πόσο ο 
Έφορος Σωματείων μπορεί να 
επεμβαίνει και αυτεπάγγελτα όταν 
υπάρχει κατάχρηση εξουσίας, 
αυθαίρετες συμπεριφορές και 
κακοδιαχείριση των διοικητικών 
οργάνων των σωματείων.  
 
Αξιοσημείωτη ήταν μέσα στο 2010 η 
συμμετοχή της Προϊσταμένης για 
λογαριασμό του Παγκυπρίου Συνδέσμου 
Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων σε 
έρευνα που διοργανώθηκε από τους 
οργανισμούς Inclusion Europe και 
Eurochild και το Πανεπιστήμιο του 



Καρόλου/Πράγα με επίκεντρο την 
αποτελεσματικότητα της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού (1989). Η έρευνα 
επικεντρώθηκε στα παιδιά με νοητική 
αναπηρία και εξέτασε (ι) την έκταση της 
διασφάλισης των δικαιωμάτων τους με 
νομοθεσίες (ιι) την έκταση σχετικών 
πολιτικών/πρακτικών και (ιιι) την 
ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών 
εποπτείας. Έμφαση δόθηκε στην 
κακομεταχείριση, την παιδεία, την υγεία, 
την ευημερία και την ένταξη/συμμετοχή 
στο κοινωνικό σύνολο. Η 
προκαταρκτική ανάλυση της έρευνας 
στην οποία συμμετείχαν οι πλείστες 
ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότι η 
διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
παιδιών γενικά και ειδικά των παιδιών 
με νοητική αναπηρία είναι ακόμη 
απόμακρος στόχος. Οι πλείστες χώρες 
περιλαμβανομένου της Κύπρου 
διαθέτουν νομοθετικά πλαίσια αλλά 
υστερούν στην πρακτική εφαρμογή και 
ειδικά στην εποπτεία. Τα τελικά 
αποτελέσματα της έρευνας θα 
παρουσιαστούν σε συνέδριο τον 
Οκτώβριο 2011. Αξιοσημείωτη είναι η 
παρατήρηση για την Κύπρο ότι θα 
πρέπει να διασαφηνιστεί το αρμόδιο 
όργανο που θα χειρίζεται την εφαρμογή 
ενός περιεκτικού σχεδίου δράσης. 
Σύμφωνα με την τελευταία περιοδική 
εθνική έκθεση της Κύπρου προς τα 
Ηνωμένα Έθνη το 2007, τις πλείστες 
εκκρεμότητες και ειδικά το σχέδιο 
δράσης θα χειριστεί ο Επίτροπος για τα 
δικαιώματα του παιδιού που συστάθηκε 
με βάση το Νόμο 74(Ι)2007. Ωστόσο ο 
Επίτροπος είναι εποπτικό όργανο, 
εποπτεύει τις δράσεις των εκτελεστικών 
φορέων και ως εκ τούτου έχει το δικό 
του σχέδιο δράσης. 
 
 

Στις 30/3/2010 μέλος της Επιτροπής 
συμμετείχε σε συνεδρία σχετικού 
συμβουλευτικού σώματος με στόχο την 
εξέταση/αναθεώρηση του Περί 
Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών 
Νόμου του 2006. 
 
Στις 30/4/2010 μέλη και προσωπικό της 
Επιτροπής συμμετείχαν σε συνάντηση 
με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
για συζήτηση του θέματος παροχής 
κρατικών χορηγιών σε εθελοντικές 
οργανώσεις που χειρίζονται 
προγράμματα για άτομα με νοητική 
αναπηρία. 
 
Στις 20/5/2010 μέλη του προσωπικού 
συμμετείχαν σε συζήτηση στην 
Επιτροπή Θεσμών και Αξιών της 
Βουλής με θέμα την έκθεση της 
Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με τη 
διερεύνηση θανάτου προσώπου που 
φιλοξενείτο σε ιδρυματική στέγη. Με 
αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό ο 
πρόεδρος της σχετικής επιτροπής ζήτησε 
την υποβολή οποιονδήποτε άλλων 
παρόμοιων περιστατικών με θανάτους 
που χρήζουν διερεύνησης. Σχετική 
απάντηση υποβλήθηκε από την 
Επιτροπή. 
 
Το προσωπικό της Επιτροπής συνέχισε 
τη συμμετοχή του σε διαβήματα της 
Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, προκειμένου 
να βοηθήσει στις προσπάθειες για 
δημιουργία μηχανισμών για τη φοίτηση 
παιδιών με ειδικές ανάγκες στη Μέση 
Εκπαίδευση και κυρίως στα Λύκεια. 
 
Συνεχίστηκε η έκδοση βεβαίωσης από 
το Μητρώο Ατόμων που τηρεί η 
Επιτροπή με σκοπό την παροχή του 
Ειδικού Τιμολογιακού Πακέτου της 
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου σε 



οικογένειες των ατόμων με νοητική 
υστέρηση. Για το 2010 το πακέτο αυτό 
παραχωρήθηκε επιπρόσθετα σε 165 
οικογένειες. 
 
 
2. Μητρώο Ατόμων με Νοητική   

Υστέρηση 
 

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων με 
νοητική υστέρηση που ήταν 
καταχωρημένα στο Μητρώο το 
Δεκέμβριο του 2010 ανερχόταν σε 2370  
(ποσοστό 0.3% του συνολικού 
πληθυσμού). Ο αριθμός αυτός σημείωσε 
μικρή αύξηση σε σχέση με το έτος 2009 
(2290 άτομα).  
Συγκεκριμένα υπήρξαν 113 νέες 
καταχωρήσεις ατόμων με νοητική 
υστέρηση ενώ 11 άτομα απεβίωσαν 
κατά το 2010. Κατά τη διεκπεραίωση 
των εργασιών ελέγχου του μητρώου και 
μετά από επικοινωνία με οικογένειες 
έγινε ενημέρωση ότι 20 άτομα 
απεβίωσαν τα προηγούμενα χρόνια.  
Σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοεί 
ο Νόμος 117/89, άρθρο 7, είναι 
απαραίτητη η συγκατάθεση του 
κηδεμόνα για περίληψη ενός ατόμου στο 
Μητρώο της Επιτροπής.  
Πρέπει να σημειωθεί ότι περιορισμένος 
αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 7 
ετών δεν περιλαμβάνεται στο Μητρώο 
(54) μέχρι να επιβεβαιωθεί με επίσημη 
διάγνωση ότι πρόκειται για νοητική 
υστέρηση. Ορισμένοι γονείς χρειάζονται 
μεγάλο χρονικό διάστημα για να 
αποφασίσουν ή ακόμη αρνούνται να 
εγγραφεί το όνομα του παιδιού τους στο 
μητρώο. Ο όρος «νοητική υστέρηση» 
τους αποτρέπει ενώ είναι πιο δεκτικοί 
στον όρο «νοητικές διαταραχές ή 
δυσκολίες». Για το έτος 2010 
εγγράφηκαν συνολικά 55 παιδιά 

(συμπεριλαμβάνονται στις νέες 
καταχωρήσεις). 
 
Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για το 
Μητρώο καθώς και σύγκριση με τα  
αντίστοιχα στοιχεία για το έτος 2010 
δίδονται στο Παράρτημα 1. Αίτηση για 
εγγραφή στο Μητρώο Ατόμων μπορεί 
να γίνει και μέσω της ιστοσελίδας της 
Επιτροπής. 
 
3. Μητρώο Ιδρυμάτων 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 
117/89 η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά 
Καθυστερημένων Ατόμων διατηρεί 
Μητρώο Ιδρυμάτων, Σωματείων, 
Υπηρεσιών και άλλων Οργανώσεων που 
ασχολούνται με θέματα ατόμων με 
νοητική υστέρηση. Στο Μητρώο 
καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με το 
είδος  των  υπηρεσιών  που   παρέχονται, 
τα δημογραφικά στοιχεία των 
εξυπηρετουμένων καθώς και στοιχεία 
για το προσωπικό και τον 
προϋπολογισμό των σχετικών 
οργανώσεων. Οι πληροφορίες αυτές 
διευκολύνουν στην προώθηση 
αιτημάτων των οργανώσεων και των 
χρηστών καθώς και στη διαμόρφωση 
γνώμης σε θέματα γενικότερης 
πολιτικής όπως είναι 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 νέων Σωματείων/ 
Ιδρυμάτων σχετικών με τη νοητική 
υστέρηση αν δεν έχουν αρχικά 
περιληφθεί στο Μητρώο της Επιτροπής. 
Οι απόψεις της Επιτροπής ζητούνται και 



στην περίπτωση   αιτήματος για 
τροποποίηση σχετικών καταστατικών. 

Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση 
που έγινε το Φεβρουάριο 2009 στο 
Μητρώο Ιδρυμάτων βρίσκονταν 
καταχωρημένες 37 σχετικές εθελοντικές 
οργανώσεις και ένα κρατικό ίδρυμα οι 
οποίες προσφέρουν τουλάχιστο ένα από 
τα πιο κάτω προγράμματα: 
(ι)  Συνεχή 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 
Σε σχέση με την προηγούμενη 
καταγραφή του Μητρώου Ιδρυμάτων 
που έγινε το 2006 παρατηρείται αύξηση 
των εθελοντικών οργανώσεων κατά 25% 
και αύξηση των επί μέρους 
προγραμμάτων που προσφέρονται. 
Συνολικά κατά το 2010 λειτουργούσαν 
101 προγράμματα ενώ το 2006 μόνο 57. 
Αναλυτική κατάσταση κατά είδος και 
αριθμό προγραμμάτων που λειτουργούν 
δίδεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. 
Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο 
Ιδρυμάτων της Επιτροπής μπορεί να 
γίνει και μέσω της ιστοσελίδας της. 
Μέσα   στο    2010     υποβλήθηκαν    
στην    Επιτροπή   για    εξέταση     τρεις   
(3) καινούριες περιπτώσεις     
οργανώσεων  και  μία για αναθεώρηση 
υφιστάμενου καταστατικού.   Την ίδια 
χρονιά έγινε εγγραφή στο Μητρώο 
Ιδρυμάτων δύο (2) καινούριων 
οργανώσεων, ενώ σε άλλη εγκρίθηκε 

τροποποίηση του καταστατικού της. Στα 
πλαίσια των υποδείξεων της προς τον 
Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων η 
Επιτροπή   υποστηρίζει   ότι  θα   πρέπει  
να ενθαρρύνεται η δημιουργία νέων 
οργανώσεων νοουμένου ότι θα 
καλύψουν με τις υπηρεσίες τους 
πραγματικές ανάγκες που δεν μπορούν 
να προσφερθούν από τις ήδη 
υφιστάμενες οργανώσεις. 
Ο νόμος που διέπει την ίδρυση 
σωματείων και οργανώσεων, τέθηκε   σε  
εφαρμογή το 1972 και αρκετές πρόνοιες 
του χρειάζονται αναθεώρηση  
/τροποποίηση για να συνάδουν με τη 
σημερινή πραγματικότητα.  Μέσα στα 
πλαίσια άτυπης συζήτησης για το 
αναθεωρημένο νομοσχέδιο που 
παρουσίασε το Υπουργείο Εσωτερικών, 
η Επιτροπή εξέφρασε ορισμένες απόψεις 
(σύντομη  αναφορά δίδεται στην 
ενότητα 1). 
 
4. Λειτουργία της Συντονιστικής   

Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής 
Παρέμβασης στην Κύπρο για 
παιδιά με νοητική υστέρηση 
ηλικίας ως 6 -7 χρόνων  

 
Η Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης 
Παιδικής Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ) 
συστάθηκε και λειτουργεί από την 
Επιτροπή με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου ημερ. 31/10/01 και με αρ. 
54.482. 
Οι υπηρεσίες έγκαιρης παιδικής 
παρέμβασης αποσκοπούν στην ενίσχυση 
της ανάπτυξης του σώματος, της 
κίνησης, του λόγου, της αντίληψης των 
συναισθημάτων και κοινωνικών 
δεξιοτήτων του παιδιού. Απευθύνονται 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέχρι 6-7 
χρόνων. Ο Λειτουργός της ΣΥΕΠΠ δεν 



παρέχει άμεσα θεραπείες, στα παιδιά 
αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
του παιδιού συντονίζει τις υπηρεσίες και 
τους εμπλεκόμενους θεραπευτές. Οι 
υπηρεσίες της ΣΥΕΠΠ παρέχονται με 
διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα. 
Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες των 
Λειτουργών της ΣΥΕΠΠ είναι οι 
ακόλουθες: 

- η διερεύνηση των αναγκών της 
οικογένειας και του παιδιού 

- η πληροφόρηση για τις υπηρεσίες 
που παρέχονται στο δημόσιο, 
ιδιωτικό τομέα και από τις 
εθελοντικές οργανώσεις 

- η οργάνωση και παρακολούθηση 
των παρεμβάσεων προς το παιδί 
και την οικογένεια 

- η προώθηση των οικονομικών και 
άλλων δικαιωμάτων 

- ο συντονισμός των εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών προς όφελος του 
παιδιού 

- η διευθέτηση συναντήσεων με 
ειδικούς για αξιολογήσεις ή 
αναπροσαρμογή των θεραπειών 

- η στήριξη και παροχή 
συμβουλευτικής προς τους γονείς 
και άλλα μέλη της οικογένειας. 

- η ενδυνάμωση των γονιών ώστε 
να αναλαμβάνουν κεντρικό ρόλο 
στη λήψη αποφάσεων προς 
όφελος του παιδιού  

 

Όπως φαίνεται από τη σύνθεση του 
προσωπικού της Επιτροπής (σελ. 2), τη 
ΣΥΕΠΠ στελεχώνουν 3 έκτακτοι 
ψυχολόγοι εκ των οποίων ένας έγινε 
"αορίστου έκτακτης απασχόλησης" από 
το 2008. Οι άλλοι δύο προσλήφθηκαν 
τον Σεπτέμβριο 2009, μετά από 
παραίτηση των Λειτουργών Λευκωσίας 
και Λεμεσού/Πάφου. Τα συμβόλαια των 
δύο προαναφερόμενων λειτουργών 
ισχύουν μέχρι τον Σεπτέμβριο 2011, 

οπόταν αναμένεται να ανανεωθούν ώστε 
να διασφαλιστεί η συνέχιση της 
υπηρεσίας.  
Σε συνεργασία με την τοπική 
αυτοδιοίκηση, δύο Λειτουργοί 
στεγάζονται στο Δήμο Κάτω 
Πολεμιδιών στην επαρχία Λεμεσού και 
στο Δήμο Αραδίππου στην επαρχία 
Λάρνακας. Τελευταία μετά από 
συνεννόηση με το Δήμο Γεροσκήπου 
παραχωρείται χώρος στο Κέντρο 
Ενηλίκων Γεροσκήπου σε μηνιαία βάση 
(εκεί φιλοξενείται επίσης το Κέντρο 
Προληπτικής Παιδιατρικής όπου 
γίνονται τα ανιχνευτικά τεστ ακοής για 
μικρά παιδιά). 
Ο γενικός συντονισμός και η 
καθοδήγηση των τριών  λειτουργών της 
ΣΥΕΠΠ γίνεται από μόνιμο λειτουργό 
της  Επιτροπής  σε τακτική βάση.   Κατά  
το 2010 έγιναν 16 συναντήσεις 
συντονισμού εκτός από τις καθημερινές 
τηλεφωνικές επικοινωνίες για το 
χειρισμό περιστατικών. 
 
Όλοι οι λειτουργοί έχουν εκπαιδευτεί 
από το προσωπικό της ΕΠΝΚΑ, όπου το  
αρχικό πρόγραμμα περιλάμβανε: 
πληροφόρηση για το θεωρητικό πλαίσιο 
της Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης 
(ΕΠΠ), εφαρμογές της ΕΠΠ στο 
εξωτερικό, αναφορά σε μελέτες που 
έγιναν στην Κύπρο, στο νομικό πλαίσιο 
που θεσπίζει τα δικαιώματα των Ατόμων 
με Νοητική Υστέρηση και τις 
Αναπηρίες, συναντήσεις με όλες τις  
εμπλεκόμενες υπηρεσίες και 
επαγγελματίες. Παράλληλα οι 
λειτουργοί συμμετείχαν σε σεμινάρια  
που διοργανώνουν άλλες υπηρεσίες ή 
φορείς. Συνάμα η ίδιοι οι Λειτουργοί 
μέσω της ΣΥΕΠΠ και της ΕΠΝΚΑ 
διοργανώνουν εκπαιδευτικές και 
ενημερωτικές συναντήσεις για  θέματα 



που αφορούν την ΕΠΠ αλλά και θέματα 
που αφορούν τις ανάγκες των γονιών 
(βλέπε ενότητα 8). 
 

Τη ΣΥΕΠΠ στηρίζει ειδική Τεχνική 
Επιτροπή Έγκαιρης Παιδικής 
Παρέμβασης (ΤΕΕΠΠ) στην οποία 
συμμετέχουν εκπρόσωποι της Επιτροπής 
Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων 
Ατόμων, του Παγκυπρίου Συνδέσμου 
Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων και 
των Υπουργείων: Υγείας (Γιατροί του 
Νοσοκομείου Μακαρίου ΙΙΙ, Υπηρεσία 
Επισκεπτριών Υγείας, Υπηρεσίες 
Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων), 
οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
(του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων), Υπηρεσία Εκπαιδευτικής 
Ψυχολογίας και Ειδικής Εκπαίδευσης 
(του Υπ.  Παιδείας και Πολιτισμού). 
Στόχοι της ΤΕΕΠΠ είναι:  
(ι) Επιστημονική εποπτεία και η 
αξιολόγηση του προτεινόμενου 
μηχανισμού (ιι) Προώθηση προς την 
ΕΠΝΚΑ εισηγήσεων για τη χάραξη και 
εφαρμογή σχετικής πολιτικής. 
Το 2010 έγινε μία συνάντηση με τους 
εκπροσώπους της ΤΕΕΠΠ και υπήρξε 
συνεργασία και ατομικές συναντήσεις με 
ορισμένα μέλη για εξειδικευμένα 
θέματα.  
 
Στα πλαίσια συνεργασίας με το 
Υπουργείο Υγείας, οι Υπηρεσίες 
Ψυχικής Υγείας συνέχισαν ενεργό μέρος 
στην κατάρτιση και εποπτεία των 
Λειτουργών, με τακτικές συναντήσεις  
για στήριξη και παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών προς τις οικογένειες που 
εξυπηρετούνται. Συγκεκριμένα έγιναν 
12 συναντήσεις εκ των οποίων 
ορισμένες διατέθηκαν για τη 
διοργάνωση σεμιναρίου για στήριξη των 
γονιών με παιδιά με νοητική υστέρηση 
σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 

Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων 
Καθυστερημένων Ατόμων στις 
8/12/2010. Τα αποτελέσματα της 
ημερίδας  ήταν  πολύ  θετικά  και 
υπάρχει     αίτημα    από   τους   γονείς  
για επαναδιοργάνωση παρόμοιων 
σεμιναρίων  (βλέπε Παράρτημα  2). 
Κατά τη διάρκεια του 2010 οι 
λειτουργοί συνέχισαν να ενημερώνουν  
διάφορους φορείς μεταξύ των οποίων 
κρατικές υπηρεσίες, συνδέσμους,  
οργανώσεις και θεραπευτικά κέντρα, 
επίσης ιδιώτες θεραπευτές όπως 
παιδίατρους, λογοπαθολόγους, 
φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 
ψυχολόγους κ.ά. Συνολικά κατά το 2010 
έγιναν 142 επαφές (Παράρτημα 3, 
πίνακας  3). 
Ο τύπος των προβλημάτων /αιτημάτων 
των οικογενειών που χειρίστηκαν οι 
λειτουργοί  κατά το 2010 και οι 
ενέργειες τους  καταγράφονται στο 
Παράρτημα 4. Μέσω της καταγραφής  
αντικατοπτρίζεται η πραγματικότητα 
όσον αφορά τα πολυδιάστατα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
οικογένειες όταν έχουν παιδί με νοητικές 
δυσκολίες. Κατά το έτος 2010 έχουν 
γίνει παγκύπρια 145 παραπομπές από 
κρατικές υπηρεσίες, άλλους φορείς ή/και 
τους ίδιους τους γονείς. Η αναλυτική 
κατάσταση κατά επαρχία και τα 
δημογραφικά στοιχεία των παιδιών που 
εξυπηρετήθηκαν όπως και οι διαταραχές 
που παρουσιάζουν δίδονται στο 
Παράρτημα  3. 
 

Η κατανομή των νέων περιστατικών 
κατά επαρχία φαίνεται στον πίνακα 2. 
Συνάμα διατηρήθηκε επαφή με αρκετές 
από  τις  οικογένειες των προηγούμενων 
χρόνων, οι οποίες ακόμη χρειάζονται 
στήριξη ή έχουν συγκεκριμένα 
αιτήματα. 
 



Από τις νέες παραπομπές του 2010 
φαίνεται ότι οι διαταραχές   των παιδιών 
(πίνακας 3) είναι πολλαπλές με 
αυξημένους αριθμούς στην 
καθυστέρηση  διαταραχές (102 παιδιά),  
Σύνδρομα (17 παιδιά), Αυτισμός 
/Αυτιστικά Χαρακτηριστικά (24 παιδιά). 
Στον πίνακα 3 φαίνεται ότι από τις 145 
παραπομπές τα 63 παιδιά παρουσιάζουν 
«νοητικές δυσκολίες» (πάντα βάσει 
ιατρικού πιστοποιητικού). Το υπόλοιπο 
των παιδιών μπορούν να θεωρηθούν 
"υψηλού κινδύνου" ή και να  συνυπάρχει 
η νοητική δυσκολία με οποιοδήποτε 
άλλη διαταραχή. Στο πίνακα 4  
φαίνονται οι ηλικίες των παιδιών, όπου 
παρατηρείται ένας σημαντικός αριθμός  
παιδιών (55) πάνω από την ηλικία των 
6-7 χρόνων. Ο αριθμός αυτός 
ισοδυναμεί περίπου με το 1/3 επί του 
συνόλου των παραπομπών του 2010, το 
οποίο  συγκριτικά είναι παρόμοιο με τα 
ποσοστά του 2009 (23%) και του 2008 
(31% επί του συνόλου). Αυτό το γεγονός 
δεν παύει να αναδεικνύει την ανάγκη 
παροχής υπηρεσιών στήριξης και 
ενημέρωσης των γονιών με παιδιά σε 
μεγαλύτερες ηλικίες. Πολλοί γονείς 
μάλιστα διευκρινίζουν ότι χρειάζονται 
συνεχή ψυχολογική στήριξη και 
οδηγίες/ενημέρωση για το μέλλον των 
παιδιών τους. Παράλληλα είναι 
ενδεικτικό ότι ακόμη και οι 
επαγγελματίες  δε γνωρίζουν που να 
παραπέμψουν γονείς με μεγαλύτερα 
παιδιά όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ένταξης, οριοθέτησης, αποκατάστασης 
και κοινωνικοποίησης.  Τα 
συγκεκριμένα περιστατικά 
αναλαμβάνουν συνήθως  οι μόνιμοι 
λειτουργοί της ΕΠΝΚΑ μετά από μια 
πρώτη επικοινωνία που έχουν οι ΛΕΠΠ 
στις επαρχίες τους. Ενδεικτικός είναι και 
ο διαχωρισμός των παιδιών σε φύλο 
όπου τα αγόρια παρουσιάζουν πάντοτε 

αυξημένα ποσοστά. Κατά το 2010 τα 
αγόρια αποτελούν το 64% του συνόλου 
ενώ κατά το 2009 αφορούσαν στο 73% 
του συνόλου, (πίνακας  5).  
 
Παράλληλα κατά το 2010 οι ΛΕΠΠ 
ανάλαβαν να διεκπεραιώσουν  μια 
παγκύπρια μελέτη, μετά από 
συνεννόηση με την ΤΕΕΠΠ, σε 
συνάντηση στις 17/03/2010, με στόχο  
να εξεταστεί το μέλλον της ΣΥΕΠΠ και 
γενικότερα να καθοριστούν τρόποι 
καλύτερης λειτουργίας και αναβάθμισης 
της υπηρεσίας. Παράλληλα υπήρξε 
παρότρυνση και από το Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 
Αναπηρίες, για μελέτη της παρούσας 
κατάστασης στην Κύπρο και την 
καταγραφή προτάσεων για σχεδιασμό 
προγραμμάτων με την εμπλοκή της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη 
λειτουργία τοπικών κέντρων έγκαιρης 
παιδικής παρέμβασης. Για την 
ολοκλήρωση της μελέτης λήφθηκαν 
υπόψη και τα αποτελέσματα της έρευνας 
του European Agency for Development 
in Special Needs Education, στην οποία 
συμμετείχε το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού. Η μελέτη αυτή θα 
αποσταλεί κατά το 2011 σε όλα τα 
αρμόδια υπουργεία με στόχο τον 
επανακαθορισμό πολιτικής σε σχέση με 
τις υπηρεσίες έγκαιρης παιδικής 
παρέμβασης στη Κύπρο. 
 
 
5.   Εξέταση Παραπόνων/Aιτημάτων 
 
Μέσα στο 2010 η Επιτροπή ασχολήθηκε 
με την εξέταση/επανεξέταση 108 
προσωπικών  παραπόνων/αιτημάτων 
από γονείς/κηδεμόνες ατόμων με 
νοητική υστέρηση ή και 
επαγγελματίες/φορείς. Παράπονα ή και 
αυτεπάγγελτα θέματα προς εξέταση 



προέκυψαν από τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης του Μητρώου ατόμων 
με νοητική υστέρηση και του Μητρώου 
Ιδρυμάτων. 
Τα παράπονα γενικά αφορούν στο/στην: 
• ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών 

ημερήσιας φροντίδας και κατ’ οίκον 
φροντίδα 

• ανεπαρκή ή μη έγκαιρη παροχή 
συνοδών σε δημόσια σχολεία 

• μη παροχή συνοδού και υπηρεσιών 
στήριξης (ειδική εκπαίδευση 
/λογοθεραπεία) σε ιδιωτικά σχολεία 

• ανεπαρκή στήριξη και παροχή 
ειδικής αγωγής σε παιδιά που 
φοιτούν σε ειδικά και κανονικά  
σχολεία 

• ακατάλληλες δομές στα σχολεία, 
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση 
διορθωτικών έργων (στέγαστρα κ.α) 

• "σχολικός εκφοβισμός" παιδιών με 
νοητική υστέρηση από συμμαθητές 
τους (κοροϊδία, λεκτική 
κακομεταχείριση, απομόνωση)  

• αποχώρηση παιδιών από δημόσια 
σχολεία λόγω μη ικανοποιητικών 
παροχών  

• αργοπορία στις αξιολογήσεις των 
αναγκών των παιδιών από Υπηρεσία 
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 

• ελλιπή πληροφόρηση γονιών για 
δικαιώματα και παροχές για τα 
παιδιά τους από διάφορες υπηρεσίες 

• ελλιπή πληροφόρηση για παροχή και 
εξασφάλιση θεραπευτικών 
υπηρεσιών από υπηρεσίες υγείας και 
εκπαιδευτικά κέντρα 

• δυσλειτουργία διοικητικών 
συμβουλίων οργανώσεων που 
λειτουργούν προγράμματα 
κοινωνικής  αποκατάστασης, 

• ύπαρξη σοβαρών οικονομικών     
αναγκών, ιδιαίτερα όταν οι γονείς 
είναι άνεργοι, μονογονιοί 

• καθυστέρηση ή άρνηση στην παροχή 
δημοσίου βοηθήματος σε ορισμένες 
περιπτώσεις 

• προώθηση οικονομικών αιτημάτων 
προς Ραδιομαραθώνιο ή άλλες 
οργανώσεις  

• κακοποίηση ή/και σεξουαλική 
εκμετάλλευση ατόμων με νοητική 
υστέρηση 

• δυσκολία στην εξεύρεση εργασίας 
στην ανοιχτή αγορά και δυσμενείς 
όρους  εργασίας, 

• ανεπαρκή ψυχολογική στήριξη προς 
γονείς και οικογένειες γενικότερα  

• δυσκολίες χειρισμού επιθετικών 
ατόμων από τους γονείς ή 
φροντιστές/λειτουργούς ιδρυμάτων 

• διαχείριση περιουσίας, υπό 
διερεύνηση μεταβιβάσεις που έγιναν 
σε βάρος ατόμων με νοητική 
υστέρηση 

• κηδεμονία ατόμων με νοητική 
υστέρηση 

• κοινωνική αποδοχή ατόμων με 
νοητική υστέρηση,  

• ανησυχία/προβληματισμό για το 
μέλλον των ατόμων που 
ενηλικιώνονται, 

• ανησυχία για τη μετάβαση από την 
εκπαίδευση στην αγορά εργασίας ή 
σε εναλλακτικές δομές   

• έλλειψη μεταφορικών μέσων για 
ενήλικες με ΝΥ που επιθυμούν να 
μεταβαίνουν στην εργασία ή σε 
κέντρα ημέρας 

• ανεπαρκή ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και φροντίδα στην Κύπρο 

• βία στην οικογένεια ή/και 
σεξουαλική παραβίαση  

• αποκοπή/μείωση/αναθεώρηση/ 
     άρνηση παροχής    δημοσίου   
     βοηθήματος  
• παραβατικότητα ατόμων με νοητική 

υστέρηση 



• έλλειψη δομών για άτομα με νοητική 
υστέρηση και επιθετική συμπεριφορά 
(εξατομικευμένα προγράμματα και 
εξειδικευμένοι συνοδοί) 

• περιπτώσεις θανάτου ατόμων με 
νοητική υστέρηση σε χώρους 
ιδρυματικής διαμονής 

• καθυστέρηση στην εξέταση αιτήσεων 
στα σχέδια κοινωνικής αρωγής των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 

• άρνηση παροχής κατ’ οίκον 
φροντίδας σε άτομα με προβλήματα 
υγείας 

• εισαγωγή ατόμων ως λύση ανάγκης σε 
στέγες ηλικιωμένων 

• έλλειψη θεραπευτών/δομών σε 
απόμακρες περιοχές 

• άρνηση παροχής αφορολόγητου 
αυτοκινήτου σε γονείς ατόμων με 
νοητική υστέρηση και άρνηση παροχής 
κάρτας στάθμευσης (το οποίο με την 
υφιστάμενη πολιτική δεν το 
δικαιούνται) 

• ακριβή παροχή θεραπειών από ιδιώτες 
θεραπευτές  

• ψηλό κόστος φαρμάκων τα οποία δεν 
καλύπτονται από το κράτος και 
δυσκολίες στην επιχορήγησή τους από 
τις φαρμακευτικές υπηρεσίες 

• έλλειψη σχολείων ή δομών μέσης 
εκπαίδευσης για φοίτηση ξενόγλωσσων 
ατόμων με νοητική υστέρηση  

 
Με αφορμή παράπονο για ελλιπείς 
υπηρεσίες στην Πάφο, το προσωπικό της 
επιτροπής εξέτασε σε έκταση τις ανάγκες 
όλων των ατόμων ηλικίας 20-30 ετών που 
διαμένουν στην επαρχία Πάφου και είναι 
καταχωρημένα στο Μητρώο Ατόμων. 
(Λεπτομέρειες φαίνονται σε πίνακα στο 
τέλος του Παραρτήματος 1). 
 
Σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ακολουθείται τα παράπονα γενικά 
παραπέμπονται από την Επιτροπή στις 

αρμόδιες υπηρεσίες για 
χειρισμό/επίλυση, αλλά συνήθως λίγα 
απ’ αυτά επιλύονται. Η Επιτροπή 
προσβλέπει στην ψήφιση της 
τροποποίησης του Νόμου 117/89 ώστε 
να έχει τη δυνατότητα για πιο 
αποτελεσματική παρέμβαση, για λήψη 
διορθωτικών μέτρων. 
 
Την Επιτροπή προβληματίζουν ιδιαίτερα 
μερικά περιστατικά θανάτων ατόμων με 
νοητική υστέρηση που διαμένουν σε 
ιδρυματικούς χώρους.  
Μετά την ανάδειξη του θέματος κατά το 
2009, η Επιτροπή προέβηκε σε 
ενημέρωση των Ιδρυμάτων όσον αφορά 
τις συστάσεις της Επιτρόπου 
Διοικήσεως. Πέραν τούτου όμως δεν 
φαίνεται τα ιδρύματα να προβαίνουν σε 
διερεύνηση  των θανάτων και πολύ 
δύσκολα  αποκαλύπτουν τέτοια θέματα. 
Οι θάνατοι αυτοί συμβαίνουν κατά 
κύριο λόγο από πνιγμούς κατά την 
κατάποση τροφής. Τίθεται θέμα 
αμέλειας στη φροντίδα τους καθώς και 
θέμα εκπαίδευσης των φροντιστών ή 
άλλου σχετικού προσωπικού ως και 
θέμα εποπτείας.  
 
Για το ίδιο θέμα μέσα στο 2010 η 
Αστυνομία υποσχέθηκε να προωθήσει 
εκσυγχρονισμό του Περί Θανατικών 
Ανακριτών Νόμου, ώστε να συνάδει και 
με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά δεν 
υπήρξε κάποια περαιτέρω ενημέρωση. 
 
Προβληματισμό προκαλεί και η 
αντιμετώπιση από την πολιτεία των 
ατόμων με νοητική αναπηρία, που έχουν 
παραβατική συμπεριφορά ή/και είναι 
θύματα  κακοποίησης που πρέπει  να 
παρακολουθήσουν δικαστική 
διαδικασία.  Μέχρι σήμερα οι παραβάτες  
με νοητική υστέρηση, είτε 
καταδικάζονται από τη δικαιοσύνη και 



εγκλείονται στις φυλακές όπως οι άλλοι 
κατάδικοι, είτε εγκλείονται στο 
Νοσοκομείο Αθαλάσσας, σε περίπτωση 
που παρουσιάζουν και ψυχιατρικά 
προβλήματα. Η Επιτροπή το 2003 
ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξης να λαμβάνεται 
υπόψη η ιδιαιτερότητα αυτών των 
ατόμων και να αντιμετωπίζονται 
ανάλογα. Παρά τη θετική διάθεση που 
επέδειξε ο τότε Υπουργός, μέχρι σήμερα 
η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. 
Άτομα με νοητική υστέρηση τα οποία 
είναι μάρτυρες κατηγορίας, θα πρέπει 
επίσης να τυγχάνουν διαφορετικού 
χειρισμού από την αστυνομία από την 
αρχή της διαδικασίας κατάθεσης. 
 
 
6.  Tεχνική  Επίβλεψη  των  
     Προγραμμάτων της Εργοδότησης  
     με Στήριξη 
 
Μέχρι τον Ιούλιο του 2010 η Επιτροπή 
συνέχισε να παρέχει τεχνική επίβλεψη, 
καθοδήγηση και συντονισμό των 
προγραμμάτων εργοδότησης με στήριξη. 
Μετά την ημερομηνία αυτή το Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 
Αναπηρίες ανέλαβε όλη την ευθύνη για 
τη λειτουργία τους. Ο ρόλος της 
Επιτροπής περιορίζεται στην εποπτεία 
των προγραμμάτων και στην παροχή 
τεχνογνωσίας όταν της ζητηθεί. 
 
Ο θεσμός της εργοδότησης με στήριξη, 
ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από το 
Σεπτέμβρη του 1996, προωθεί την 
εργοδότηση ατόμων με αναπηρίες στην 
ανοιχτή αγορά εργασίας. 
 
Για την εφαρμογή του θεσμού 
λειτουργούν προγράμματα τα οποία 
αναλαμβάνουν οι καθοδηγητές 
εργασίας.  Κάθε καθοδηγητής εργασίας 
έχει την ευθύνη να βρει εργασία, να 

εκπαιδεύσει και να στηρίξει στο χώρο 
εργασίας περιορισμένο αριθμό ατόμων 
με νοητική υστέρηση. 
 
Την ευθύνη εφαρμογής των 
προγραμμάτων όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω έχει το Τμήμα Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες το 
οποίο επιχορηγεί Εθελοντικές 
Οργανώσεις /Σωματεία που ασχολούνται 
με άτομα με νοητική υστέρηση με 
€11.960 το χρόνο για εκτέλεση κάθε 
προγράμματος. Το ποσό αυτό έχει να 
αναθεωρηθεί από το 2006 και για την 
αύξηση του αλλά και γενικότερα για τον 
εκσυγχρονισμό του Σχεδίου, το Τμήμα 
προωθεί τροποποιητική απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου. 
 
 
Παρά την οικονομική ύφεση και τις 
δυσκολίες που αυτή συνεπάγεται, η 
εργοδότηση με στήριξη είναι ένας 
αξιόπιστος καταξιωμένος θεσμός που θα 
πρέπει να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 
 
Για σκοπούς παρακολούθησης, 
συντονισμού και αντιμετώπισης 
προβλημάτων που προέκυψαν, έγιναν 
μέχρι τον Ιούλιο πέντε (5 ) επισκέψεις 
από το προσωπικό της Επιτροπής, στους 
χώρους εργασίας των ατόμων που 
εργοδοτούνται. Πραγματοποιήθηκε 
επίσης  μία συνάντηση με όλους τους 
καθοδηγητές εργασίας στην οποία η 
Πρόεδρος της Επιτροπής και 
Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες,  
ενημέρωσε για την ανάληψη της 
ευθύνης λειτουργίας των προγραμμάτων 
εργοδότησης με στήριξη από το εν λόγω 
Τμήμα.   Περαιτέρω  τους     ενημέρωσε  
για την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου ημερ. 18/2/09, για τη  



δημιουργία του Οργανισμού 
Επαγγελματικής Κατάρτισης και 
Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες. 
Ο Οργανισμός που θα είναι Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου θα 
διαχειρίζεται τα σχέδια κατάρτισης και 
αποκατάστασης μεταξύ των οποίων και 
το σχέδιο εργοδότησης με στήριξη. Στον 
Οργανισμό θα ενσωματωθούν το Ίδρυμα 
Χρίστου Στέλιου Ιωάννου και το Κέντρο 
Επαγγελματικής Αποκατάστασης 
Αναπήρων  (ΚΕΑΑ). 
Για πληροφόρηση σχετικά με το θεσμό 
της εργοδότησης με στήριξη έγιναν τρεις  
εισηγήσεις/διαλέξεις που απευθύνονταν 
σε γονείς μαθητών  με νοητική 
υστέρηση, εκπαιδευτικούς και άλλους 
εμπλεκόμενους στο τομέα της 
εργοδότησης. Ενδιαφέρον για το θεσμό 
της εργοδότησης με στήριξη 
επιδεικνύουν και φοιτητές/ερευνητές 
από τα κυπριακά και ξένα πανεπιστήμια.  
 
Για να μπορέσει ο θεσμός της 
εργοδότησης με στήριξη να αναπτυχθεί 
ακόμα περισσότερο, θα πρέπει η 
προεπαγγελματική κατάρτιση που 
άρχισε να εφαρμόζεται πιλοτικά σε 
μερικές μονάδες ένταξης της Μέσης και 
Τεχνικής Εκπαίδευσης να επεκταθεί για 
να καλύψει όλες τις μονάδες. Στους 
μαθητές θα πρέπει να δοθούν 
περισσότερες επιλογές χώρων εργασίας 
και να υπάρχει συνεργασία και 
συντονισμός μεταξύ των προγραμμάτων 
εργοδότησης και των προγραμμάτων 
προεπαγγελματικής κατάρτισης. 
 
Μέσα στο 2010 τέθηκε σε εφαρμογή και 
ο Περί Πρόσληψης Ατόμων με 
Αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος 
146(Ι)2009. Με το Νόμο αυτό 
προβλέπεται η πρόσληψη ατόμων με 
αναπηρίες που ικανοποιούν 

καθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια σε 
ποσοστό 10% των εκάστοτε υπό 
πλήρωση θέσεων στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα. Ενδεχομένως κάποια 
άτομα με ελαφριά νοητική υστέρηση να 
μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη 
νομοθεσία για την πλήρωση ορισμένων 
ωρομίσθιων θέσεων των οποίων η 
εκτέλεση τους περιορίζεται σε απλές 
διαδικασίες. 
 
 

7.  Τεχνική βοήθεια/Παροχή  
     Συμβουλευτικών Υπηρεσιών   

Μια από τις κύριες δραστηριότητες της 
Επιτροπής είναι η παροχή τεχνικής 
βοήθειας και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών προς τις άμεσα 
ενδιαφερόμενες οργανώσεις/φορείς. Για 
το σκοπό αυτό, λειτουργοί της 
Υπηρεσίας πραγματοποίησαν  18 
συναντήσεις/επισκέψεις σε Ιδρύματα, 
Κέντρα  Ημέρας, Συνδέσμους και Σπίτια 
στην Κοινότητα. Η βιωσιμότητα των 
οργανώσεων, η κατάρτιση του 
προσωπικού τους και ο χειρισμός των 
ατόμων που εξυπηρετούνται αποτελούν 
τα κύρια θέματα για παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών.  
Μετά από αίτημα του Συνδέσμου 
Γονέων του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου 
Ιωάννου μέλος του προσωπικού και 
μέλος της Επιτροπής συμμετείχαν σε 
τριμελή επιτροπή για αξιολόγηση του 
Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 
και Κοινωνικής ένταξης του Ιδρύματος. 
Από την αξιολόγηση φάνηκε ότι η 
ίδρυση του Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Ένταξης 
(ΚΕ.ΔΑ.ΚΕ.) ήταν αναγκαία για να 
εξυπηρετηθούν άτομα με σοβαρή 
νοητική αναπηρία που δεν μπορούσαν 
να ενταχθούν στα υφιστάμενα 
προγράμματα του Ιδρύματος Χρίστου 
Στέλιου Ιωάννου. Διαπιστώθηκε πως το 



ΚΕ.ΔΑ.ΚΕ. ιδανικά θα έπρεπε να είναι 
αυτόνομο και ενταγμένο στην κοινότητα 
για να διευκολυνθεί η κοινωνική 
ενσωμάτωση των χρηστών. Διεφάνει 
πως οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο 
εξοπλισμός το Κέντρου ήταν 
ανεπαρκείς. Το αναλυτικό πρόγραμμα 
χρειάζεται αναθεώρηση ούτως ώστε οι 
στόχοι να είναι ρεαλιστικοί και 
εξατομικευμένοι. Ακόμα να δοθεί 
έμφαση στην απόκτηση καθημερινών 
δεξιοτήτων στην κοινωνικοποίηση και 
τη ψυχαγωγία μέσα σε συνθήκες 
ασφάλειας. 
 
Μέσα στα πλαίσια της επισκόπησης της 
πολιτικής για την παροχή ειδικής 
εκπαίδευσης, το επιστημονικό 
προσωπικό της Επιτροπής επισκέφθηκε, 
μετά από συνεννόηση, σχολεία 
Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής 
Εκπαίδευσης στα οποία λειτουργούν 
μονάδες για φοίτηση παιδιών με νοητική 
υστέρηση. Παρόμοιες επισκέψεις έγιναν 
στα Ειδικά Σχολεία. Συνολικά μέσα στο 
2010 έγιναν 22 επισκέψεις. Τεχνική 
βοήθεια παραχωρήθηκε επιπρόσθετα σε 
5 ανεξάρτητους επαγγελματίες του 
χώρου, ενώ συμβουλευτικές υπηρεσίες 
δόθηκαν και σε φοιτητές Κύπρου και 
εξωτερικού 
 
 
 8. Συμμετοχή  σε συνέδρια / 
σεμινάρια/ άλλες δράσεις εντός 
Κύπρου 
 
Μέλη του προσωπικού της Επιτροπής 
συμμετείχαν στα πιο κάτω: 
 
16/5/2010 
Δικαιώματα του Παιδιού – Υπόθεση 
΄Ολων - Διοργανωτές: Επιτροπή 
Ευημερίας Αραδίππου - Ομιλήτρια: Κα 

Λήδα Κουρσουμπά - Χώρος 
διεξαγωγής: Δήμος Αραδίππου  
 
9-12/9/2010 
From Adolescence to Adulthood, 
Normality and Psychopathology - 
Διοργανωτές: Σύνδεσμος Ψυχιάτρων 
Κύπρου - Χώρος διεξαγωγής: Palm 
Beach Hotel, Λάρνακα  
 
9/10/2010 
Εργαστήρι: Dialogue is the Change: The 
basic principles and practices of the 
Open Dialogue approach - Διοργανωτές: 
Κυπριακή Εταιρεία Οικογενειακής 
Θεραπείας - Χώρος διεξαγωγής: Classic 
Hotel, Λευκωσία 
 
12/10/2010 
Καθολική προσβασιμότητα στα Άτομα 
με Αναπηρία – Διοργανωτές: Δήμος 
Αραδίππου και ΚΥΣΟΑ – Χώρος 
διεξαγωγής: Δήμος Αραδίππου  
 
14/10/2010 
Σεμινάριο με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φτώχειας 
– Διοργανωτές: Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας - Χώρος διεξαγωγής: 
Δημοσιογραφική Εστία  
 
19/10/2010 
Καθολική προσβασιμότητα σε άτομα με 
αναπηρία – Διοργανωτές: Δήμος 
Αραδίππου και ΚΥΣΟΑ – Χώρος 
διεξαγωγής: Οίκημα της Οργάνωσης 
Παραπληγικών Κύπρου  
 
4/11/2010 
Κοινωνική Αποκατάσταση Κόστος και 
Προοπτικές - Διοργανωτές: Διοίκηση 
Μονάδων Υγείας - Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου  
 
 
 



25/11/2010 
Καθολική προσβασιμότητα στα Άτομα 
με Αναπηρία – Διοργανωτές: Δήμος 
Αραδίππου και ΚΥΣΟΑ – Χώρος 
διεξαγωγής: Hilton Park  
 
7/12/2010 
Ομιλία – Ψυχοκινητική ανάπτυξη του 
Παιδιού – Διοργανωτές: Επιτροπή 
Ευημερίας Αραδίππου - Ομιλητής:  
Δρ Παπαγεωργίου, Παιδίατρος - Χώρος 
διεξαγωγής: Δήμος Αραδίππου  
 
16/12/2010 
Σεμινάριο με στόχο την παρουσίαση 
μονάδων σε λύκεια της Μέσης 
Εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζεται 
πρόγραμμα προεπαγγελματικής 
κατάρτισης σε χώρους εργασίας - 
Διοργανωτές: Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού. 
 
 
Συνέδρια και σεμινάρια που 
διοργανώθηκαν  από  την  Επιτροπή: 
 
12/3/2010 
Ημερίδα με θέμα "Δικαιοπρακτική 
ικανότητα, υποστηριζόμενη λήψη 
αποφάσεων και κηδεμονία των ενηλίκων 
ατόμων με νοητική αναπηρία". 
Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για 
ενημέρωση/ διαφώτιση, αναφορικά με 
τα δικαιώματα των ατόμων με νοητική 
αναπηρία, η Επιτροπή διοργάνωσε την 
πιο πάνω ημερίδα όπου κύριος ομιλητής 
ήταν νομικός εκπρόσωπος της 
Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Inclusion 
Europe που ανέλυσε εμπεριστατωμένα 
το άρθρο 12 της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία. Το άρθρο 12 
της Σύμβασης αναφέρεται στην ισότητα 
ενώπιον του νόμου και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό. Πρόκειται για άρθρο τομή 

αφ’ ενός επειδή υπαγορεύει την ίση 
αντιμετώπιση ενώπιον του νόμου όλων 
των ατόμων με αναπηρία, ανεξαρτήτως 
της κατηγορίας και της βαρύτητας της 
αναπηρίας τους και αφ’ ετέρου επειδή 
αναγνωρίζει το αναφαίρετο δικαίωμα 
τους να ασκούν σε όλες τις πτυχές της 
ζωής τους την ικανότητα τους για 
δικαιοπραξία επί ίσοις όροις, όπως όλοι 
οι άλλοι πολίτες. Το άρθρο ουσιαστικά 
δίνει τη δυνατότητα ακόμα και σε άτομα 
με βαριάς μορφής αναπηρία, να 
λαμβάνουν αποφάσεις για την ίδια τους 
τη ζωή, κάτι που δεν επιτρέπει το 
σημερινό νομικό πλαίσιο. 
Αξιόλογες εισηγήσεις υποβλήθηκαν από 
τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 
τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων 
Καθυστερημένων Ατόμων, τη Νομική 
Υπηρεσία, τον Τραπεζικό Τομέα, το 
Κτηματολόγιο και την Αστυνομία 
Κύπρου. Την κατάσταση της κυπριακής 
πραγματικότητας παρουσίασε 
εκπρόσωπος της Επιτροπής Προστασίας 
Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων. Οι 
περιλήψεις των προαναφερομένων 
εισηγήσεων δίδονται στο παράρτημα 6. 
 
8/9/2010 
Σεμινάριο με θέμα "Ολοκληρωμένη 
Αντιμετώπιση Δυσφαγίας". Καλέστηκαν 
1084 γονείς από το μητρώο της 
Επιτροπής από τις επαρχίες Λ/σια Λ/κα 
και Αμ/στο που έχουν παιδιά με 
ελαφριά, μέτρια και σοβαρή νοητική 
υστέρηση και διαμένουν στα σπίτια 
τους. Ανταπροκρίθηκαν μόνο 50 γονείς. 
Χώρος Διεξαγωγής: Δήμος Στροβόλου 
 
8/12/2010 
Ημερίδα με θέμα:  «Η στήριξη της 
μητέρας ή του ζεύγους γονιών παιδιού 
με νοητική υστέρηση - Η σημασία της 
επικοινωνίας στα πλαίσια της 
οικογένειας». Η Ημερίδα 



συνδιοργανώθηκε από  το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων με τη 
βοήθεια της Επιτροπής και με  
χρηματοδότηση του Οργανισμού 
“Inclusion Europe”.  
Ομιλήτρια στην ημερίδα ήταν η Κλινική 
Ψυχολόγος και Επιστημονική 
Συντονίστρια του Κέντρου Ατομικής και 
Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας, στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Τα 
εργαστήρια συντόνιζαν οι Λειτουργοί 
της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης 
Παιδικής Παρέμβασης. Περισσότερες 
πληροφορίες της Ημερίδας  δίδονται στο 
Παράρτημα 2. 
 
1/6/2010 
Διάλεξη με θέμα "Η αναγκαιότητα της 
Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης". Η διάλεξη 
διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Δήμο 
Πολεμιδιών με κύρια ομιλήτρια τη Λειτουργό 
Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης 
Λεμεσού/Πάφου. 
 
Συνέδρια/σεμινάρια εκτός Κύπρου 

Συνέδριο "15th World Congress of 
Inclusion International – Berlin - 
Germany"  16 – 19 Ιουνίου 2010 
Διοργανωτές: "Inclusion 
International" - "Ιnclusion Europe". 
Κύριο θέμα του συνεδρίου ήταν τα 
δικαιώματα των ατόμων με νοητική 
αναπηρία, όπως αυτά προκύπτουν 
από τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες. 
 
19-1/5/2010 
Σεμινάριο/ερευνητική εργασία με 
θέμα τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των 

παιδιών με νοητική αναπηρία – 
Πράγα, Τσεχία.  
 

  9. Διαφώτιση/Εκδόσεις 
 
 
 Στα πλαίσια της βελτίωσης της 

ποιότητας της ζωής των ατόμων με 
νοητική υστέρηση και της πρόληψης 
από ατυχήματα που σημειώνονται 
κατά τη διάρκεια της 
σίτησης/κατάποσης  της τροφής, η 
Επιτροπή συνέχισε τη διοργάνωση 
σεμιναρίων με ομιλήτρια 
εξειδικευμένη λογοπαθολόγο.  

 
 Σε αυτά τα πλαίσια έγιναν τρία 

σεμινάρια. Το ένα απευθυνόταν στο 
προσωπικό της Στέγης Νέα Ελεούσα 
και πραγματοποιήθηκε στις 
24/2/2010 υπό τη μορφή 
εργαστηρίου. Το άλλο απευθυνόταν 
σε γονείς που έχουν παιδιά με 
ελαφριά, μέτρια και σοβαρή νοητική 
υστέρηση και διαμένουν στα σπίτια 
τους και έγινε με τη συνεργασία του 
Δήμου Στροβόλου στις 18/09/2010. 
Το τρίτο σεμινάριο έγινε στις 
29/9/2010 και απευθύνετο στο 
προσωπικό των Υπηρεσιών Ψυχικής 
Υγείας 

 
 Η θεματολογία των σεμιναρίων 

περιλάμβανε στοιχεία από την 
επιδημολογία της δυσλειτουργίας, τη 
φυσιολογία της κατάποσης, τη χρήση 
τεχνικών αξιολόγησης με 
ενδοσκόπηση/βιντεοακτινοσκόπηση, 
αίτια της δυσφαγίας, την εισρόφηση 
τροφής/υγρών, την πολυθεματική 
αξιολόγηση του ασθενή και 
παρεμβάσεις.  

 
Το ΡΙΚ αναγνωρίζοντας την ανάγκη  
αναθεώρησης    και    εμπλουτισμού  



των   προγραμμάτων  του  γύρω  από  
τα θέματα   της   αναπηρίας    
ξεκίνησε     σειρά        επαφών  
με εκπροσώπους αναπηρικών 
οργανώσεων προκειμένου να τους 
ακούσει και να προχωρήσει σε 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
αλλαγές. Εκπρόσωπος από το 
προσωπικό της Επιτροπής 
συμμετείχε σε δύο συναντήσεις στις 
12/10/10 και 13/11/10. Αξιοσημείωτη 
ήταν η θέση όλων των αναπηρικών 
οργανώσεων για αναθεώρηση της 
στάσης του ΡΙΚ αναφορικά με το 
θεσμό του Ραδιομαραθωνίου. 

 

ΙΙΙ Αξιολόγηση της Κυπριακής   
    Πραγματικότητας   
 
Αβεβαιότητα εξακολουθεί ακόμη να 
υπάρχει αναφορικά με την προτεινόμενη 
από την Επιτροπή τροποποίηση του 
Νόμου 117/89 και την ενδυνάμωση του 
ρόλου της Επιτροπής ειδικά σ’ ότι 
αφορά την εποπτεία των παρεχομένων 
υπηρεσιών από κρατικούς ή 
εθελοντικούς φορείς. Η όλη 
αβεβαιότητα προκαλεί ανασφάλεια και 
στο προσωπικό της Επιτροπής με 
αποτέλεσμα τη συχνή παραίτηση των 
έκτακτων Λειτουργών Έγκαιρης 
Παιδικής Παρέμβασης με σκοπό την 
πρόσληψη τους σε πιο εύρωστες 
υπηρεσίες. 
Ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι 
χρόνο με χρόνο καταγράφονται 
καινούριες κατηγορίες παραπόνων 
κάποιες από τις οποίες φωτογραφίζουν 
ανάγκες που προκύπτουν από την 
ένταξη και ενσωμάτωση αλλοδαπών 
παιδιών με νοητική υστέρηση. Επίσης 
μία  διαχρονική ανάγκη είναι η 
δημιουργία δομών για δύσκολα 
περιστατικά σε όλες τις επαρχίες. 

Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας 
συνεχίζεται η παροχή δημοσίου 
βοηθήματος από τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας στα άτομα με 
νοητική υστέρηση, για κάλυψη των 
βασικών αναγκών διαβίωσης τους. 
Πρόσθετες κοινωνικές παροχές, όπως 
επιδόματα κινητικής αναπηρίας για 
άτομα με νοητική υστέρηση και 
κινητική αναπηρία, οικονομική βοήθεια 
για την αγορά τροχοκαθισμάτων, 
τεχνικών μέσων, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών κ.α. καθώς και χορηγία για 
ετήσιες διακοπές, παρέχονται από το 
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
Ατόμων με Αναπηρίες. 
Παρά την έναρξη λειτουργίας του νέου 
Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
Ατόμων με Αναπηρίες η εικόνα ειδικά 
για τη νοητική υστέρηση δεν έχει 
διαφοροποιηθεί ουσιαστικά μέχρι 
στιγμής. Η λειτουργία κέντρων ημέρας 
και δομών αυτόνομης ή 
υποστηριζόμενης διαβίωσης 
εξακολουθούν να παρέχονται από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε 
συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις 
που επιχορηγούνται. Όπως έχει 
αναφερθεί σε σειρά προηγούμενων 
ετήσιων εκθέσεων περιορισμένη και 
ανεπαρκής κρίνεται η κρατική χορηγία 
προς τις εθελοντικές οργανώσεις για τη 
δημιουργία κατάλληλων υποδομών και 
τη κατάρτιση αποτελεσματικών 
προγραμμάτων. Σχετική είναι η έλλειψη 
ικανοποιητικών μηχανισμών για την 
εποπτεία, τη διεύθυνση, την αξιολόγηση 
και τη συντήρηση προγραμμάτων. 
Πέραν τούτου δεν υπάρχει ουσιαστική 
καταγραφή των αναγκών κατά επαρχία 
ώστε να προωθούνται οι κατάλληλες 
υπηρεσίες. Η συλλογή στοιχείων και ο 
καθορισμός των αναγκών θα πρέπει να 
γίνεται από το κράτος μέσω των 
υπηρεσιών που  διατηρούν αρχεία και 



όχι περιστασιακά από τις ίδιες τις 
εθελοντικές οργανώσεις. Σχετική είναι η 
εικόνα που περιγράφεται στην ενότητα 5 
για την επαρχία Πάφου. Εκτιμάται η 
προσπάθεια που γίνεται με την εμπλοκή 
της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά η 
πολιτική αυτή είναι μόλις στην αρχή. 
Ουσιαστικές αλλαγές στην πολιτική για 
αξιολόγηση της αναπηρίας και της 
λειτουργικότητας των ατόμων 
αναμένεται να γίνουν μέσα στο 2011 
από το Τμήμα Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. 
 
Στον τομέα της παιδείας σταθερά 
παραμένουν τα παράπονα για 
καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις και 
ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών 
στο μέτρο που χρειάζονται και όχι στα 
πλαίσια δημοσιονομικής πολιτικής. Δεν 
είναι ξεκάθαρο πρακτικά πως θα 
ωφελήσει τα παιδιά με νοητική 
υστέρηση η εξαγγελθείσα εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση. Οι νεαροί που 
αποφοιτούν από λύκεια ή τεχνικές 
σχολές βρίσκονται αντιμέτωποι με την 
έλλειψη ενός θεσμικού πλαισίου για 
αποκατάστασή τους. Δεν είναι ξεκάθαρο 
αν η πρόταση για δημιουργία ενός νέου 
φορέα για την κατάρτιση/επαγγελματική 
αποκατάσταση των αναπήρων θα 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες αυτών 
των νεαρών και αν ο φορέας αυτός θα 
έχει παγκύπρια εμβέλεια. 
 
Γενικότερα όμως, στον τομέα της 
απασχόλησης των ατόμων με νοητική 
αναπηρία, έχουν γίνει σημαντικά 
βήματα προς την ορθή κατεύθυνση, 
τόσο με τη λειτουργία των Σχεδίων 
Κινήτρων σε Εργοδότες, από το Τμήμα 
Εργασίας, για την πρόσληψη ατόμων με 
αναπηρίες, όσο και με την ανάληψη της 
ευθύνης για τη λειτουργία και τον 
εκσυγχρονισμό του Σχεδίου 

Απασχόλησης με Στήριξη, ρόλο που 
αναγκαστικά ασκούσε η Επιτροπή μέχρι 
το 2010, από το Τμήμα Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. 
Επίσης οι προοπτικές που διανοίγονται 
μέσω του Νόμου 146(Ι)/2009 της 
Ποσόστωσης στις προσλήψεις στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, δημιουργούν 
αισιόδοξες προοπτικές προς αξιοποίηση 
για την αύξηση των ευκαιριών 
απασχόλησης των ατόμων με νοητική 
υστέρηση.  
 
Στο τομέα της υγείας η εικόνα είναι και 
πάλι απογοητευτική. Υπηρεσίες 
παρέχονται περιστασιακά χωρίς να 
λειτουργεί θεσμικό πλαίσιο για 
πρόληψη/περιορισμό της έκτασης της 
αναπηρίας ειδικά στα μικρά παιδιά. 
Εκτεταμένη αναφορά για τις ανάγκες 
των μικρών παιδιών στον τομέα της 
υγείας δίδεται στην ενότητα 4 
"Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης 
Παιδικής Παρέμβασης". Να σημειωθεί 
ότι προσδοκία της Επιτροπής είναι όπως 
η προαναφερόμενη υπηρεσία τεθεί κάτω 
από τις κρατικές υπηρεσίες σε 
συνεργασία με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και τα εμπλεκόμενα 
υπουργεία. 
 
Στον τομέα της διαβίωσης αναμφίβολα η 
καλύτερη επιλογή είναι η διαβίωση των 
ατόμων με νοητική υστέρηση με τις 
οικογένειες τους. Ωστόσο εκκρεμεί 
μέχρι στιγμής η ανακούφιση των 
οικογενειών με διάφορα μέτρα όπως 
ένας  εκσυγχρονισμένος θεσμός 
φροντιστών και συνοδευτικών 
υπηρεσιών που θα διευκολύνουν το 
γονιό από τις παρατεταμένες ευθύνες και 
ενδεχομένως να ενθαρρύνουν τη μητέρα 
για ανεξαρτητοποίηση και εργασία. 
Σύγχυση εξακολουθεί να επικρατεί και 
στο θέμα της διαφώτισης του κοινού και 



της διαμόρφωσης των σωστών στάσεων. 
Αξιοσημείωτη είναι η προβολή στον 
ημερήσιο τύπο άρθρων περί  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

σεξουαλικής παρενόχλησης τα οποία 
στόχο έχουν να εντυπωσιάσουν και δεν 
αγγίζουν την ουσία του θέματος.        
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ 

 ΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ 
 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 

 
Φύλο Αρ. Ατόμων % 

Άντρες 1326 56 
Γυναίκες 1044 44 

ΣΥΝΟΛΟ 2370 100 
 
 

Ηλικία Αρ. Ατόμων % 
              0 – 20  615   26 
              21 – 40  806 34  
              41+ 949   40   

ΣΥΝΟΛΟ 2370 100 
 Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του αριθμού των ατόμων ηλικίας 0 -20 σε σχέση με το έτος 
2009 (2% αύξηση). 
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Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση στο πιο πάνω διάγραμμα ότι στις νεαρές ηλικίες 
υπερισχύουν οι άντρες.  Αυτή η παρατήρηση επιβεβαιώνεται και με τον εντοπισμό νέων 
περιπτώσεων μέσω της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης.  

 
Βαθμός  νοητικής 

υστέρησης 
Αρ. Ατόμων 

 
% 
 

              Ελαφριά 828 35 
              Μέτρια 946 40 
              Σοβαρή 474 20 

   Δεν έχει διαγνωστεί 122    5 
ΣΥΝΟΛΟ 2370 100 

Η κατηγορία "δεν έχει διαγνωστεί" περιλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες οι κηδεμόνες 
δεν έδωσαν όλα τα στοιχεία. Γενικά η κατανομή των ατόμων ως προς το βαθμό νοητικής 
υστέρησης είναι περίπου η ίδια συγκριτικά με το 2009. 
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Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η κατανομή του βαθμού νοητικής υστέρησης είναι 
περίπου η ίδια στα δύο φύλα. Υπερισχύει η κατηγορία «Μέτρια»  
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

0-20 χρ. 21-40 χρ. 41 + χρ.

Ποσοστιαία κατανομή βαθμός νοητικής υστέρησης/ηλικία 

Ελαφριά

Μέτρια

Βαριά

Αδιάγνωστη

 
Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η ελαφριά νοητική υστέρηση μειώνεται όσο αυξάνεται 
η ηλικία ενώ η μέτρια νοητική υστέρηση αυξάνεται.  Το γεγονός αυτό υποστηρίζει την 
ανάγκη για λήψη δυναμικών μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σε ηλικίες στην κατηγορία 0-20 
 
 
 

Ποσοστιαία κατανομή νοητικής υστέρησης /επαρχίας  
 

Επαρχία Αρ. Ατόμων  
% 

   Λευκωσία 937 40 
   Λεμεσός 634 27 
   Λάρνακα και Αμμόχωστος 583 24 
   Πάφος 216 9 
ΣΥΝΟΛΟ 2370 100 

 
 
                       Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2009, δεν παρατηρείται καμία αλλαγή.  



Λευκωσία 

Λεμεσός

Λάρνακα
/Αμμόχωστος 
Πάφος

 

Ποσοστιαία κατανομή επάγγελμα πατέρα  

 
Επάγγελμα πατέρα Αρ. Ατόμων % 

     Διοικητικοί/προσοντούχοι  125    5   
     Υπάλληλοι υπηρεσιών  177    7 
     Γραφείς/πωλητές   171    7 
     Τεχνίτες/χειριστές μηχανών   430 18 
     Ανειδίκευτοι   211    9 
     Γεωργοί     73      3 
     Συνταξιούχοι/απεβίωσαν 1033   45 
    ΄Αλλοι/άνεργοι   150    6 
ΣΥΝΟΛΟ 2370 100 

 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2009  δεν  παρατηρείται  καμιά ουσιαστική αλλαγή στα πιο 
πάνω δημογραφικά στοιχεία.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 45% των γονιών  του 
σχετικού πληθυσμού έχουν αποθάνει ή είναι συνταξιούχοι. 

Διοικητικοί
Υπ/λοι Υπηρεσιών
Γραφείς /Πωλητές
Τεχνίτες
Ανειδίκευτοι
Γεωργοί
Συντ/χοι Απεβίωσαν
Άνεργοι

 

 

 



 
Παρουσία συνδρόμου 

 
Αρ. Ατόμων 

 
% 
 

          Ναι   602 25 
         ΄Οχι 1663 70 
         Δεν έχει διαγνωστεί   105 5 
         ΣΥΝΟΛΟ 2370 100 
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Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η κατανομή κάποιου συνδρόμου είναι περίπου η ίδια 
στα δύο φύλα. 
 

 
Παρουσία άλλης σωματικής 

αναπηρίας 

Αρ. Ατόμων  
% 

Ναι 1455  62 
΄Οχι   884  37 

Δεν έχει διαγνωστεί      31    1 
ΣΥΝΟΛΟ  2370 100 

 
 

 
Φοιτούν σε κανονικό 

σχολείο 

 
Αρ. Ατόμων 

 
% 

ηλικία 3-20 
Δημόσια και Ιδιωτικά 385 64 

Δεν Φοιτούν 215 36 
ΣΥΝΟΛΟ 600 100 

Συγκριτικά με το 2009 υπάρχει αύξηση περίπου 4%στον αριθμό των παιδιών που δεν 
φοιτούν σε κανονικά  σχολεία.  
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Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα σ΄ όλες τις επαρχίες υπερτερεί το ποσοστό των παιδιών 
που φοιτούν σε κανονικά σχολεία  
 

Αριθμός προγράμματων 
κατάρτισης/απασχόλησης 

Αριθμός ατόμων 
Επαρχία πλήρης 

απασχ/ση 
Μερική 
 απασχ/ση 

       15        146  Λευκωσία 
        10     38 17 Λεμεσός 
        7     48  Λάρνακα 
        5     26  Αμμόχωστος 
        2      11  Πάφος 

ΣΥΝΟΛΟ       39     269 17  
 
 
 
Προγράμματα απασχόλησης  σε προστατευόμενα εργαστήρια στη Λευκωσία λειτουργούν 
στο  Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, Σωματείο ΣΚΑΠΑΝΕΑΣ, Κέντρο Επαγγελματικής 
Αποκατάστασης Αναπήρων (Κ.Ε.Α.Α), Κέντρο Διημερεύουσας φροντίδας ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ 
(9/2010), στη Λεμεσό Σύνδεσμος Γονέων Ενηλίκων Ατόμων με Νοητική Υστέρηση   
Απόστολος Λουκάς, Ίδρυμα Θεοτόκος, ΣΚΕ Πελεντρίου (Πρόγραμμα Ίκαρος), στη 
Λάρνακα Κέντρο απασχόλησης και διαμονής  Αγίου Λαζάρου, στην επαρχία Αμμοχώστου 
Σύνδεσμος Απόστόλου Παύλου και στην Πάφο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου. 
Τα προγράμματα είναι: ραπτικής, χειροτεχνίας, οικιακής οικονομίας, ζαχαροπλαστικής, ηλ. 
υπολογιστών, καρεκλοποιίας, ξυλουργικής, καλαθοπλεκτικής, υποδηματοποιίας, 
ανακύκλωσης,  επαγγελματικού πλυντηρίου, κηπουρικής και καλλιτεχνικό εργαστήρι.  
Στα προγράμματα απασχόλησης σε προστατευόμενα εργαστήρια υπάρχουν 51 εκπαιδευτές 
από τους οποίους οι 33 έχουν δηλώσει ότι είναι προσοντούχοι. Οι 9 εκπαιδευτές έχουν 
μερική απασχόληση.  
 

 



 

 
Άτομα που 

Εργοδοτούνται στην ανοιχτή αγορά 

 
Αρ. Ατόμων 

 
% 

ηλικία 20+ 
Με στήριξη καθοδηγητή εργασίας 145 8 

Χωρίς στήριξη   96 6 
ΣΥΝΟΛΟ 241 14 

 
 
 

 Πληροφορίες για τον θεσμό της εργοδότησης με στήριξη στην ανοιχτή αγορά εργασίας 
δίδονται στην ενότητα 6. Πρέπει να σημειωθεί ότι άλλα 38 άτομα εργάζονται με τα 
προγράμματα εργοδότησης με  στήριξη. Τα άτομα αυτά δεν επιθυμούν  να είναι 
καταγραμμένα στο Μητρώο της Επιτροπής και  ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στην πιο 
πάνω ανάλυση. Αναλυτικά κατά επαρχία, το μεγαλύτερο ποσοστό εργοδότησης με στήριξη 
σημειώνεται στη Λ/σια (45%), ακολουθεί η Λ/σος (28%), η Λ/κα (18%), η Αμμ/στος (5%) και 
τέλος η Πάφος (4%). 

 Από τα 145 άτομα που εργοδοτούνται με  στήριξη τα 84 (58%) είναι άντρες ενώ από τα 96 
άτομα που εργοδοτούνται χωρίς στήριξη τα 75 (78%)  είναι άντρες. 

 Αυτή η εικόνα φαίνεται καθαρά στο πιο κάτω διάγραμμα. 
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Στο διάγραμμα φαίνεται ότι γυναίκες έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες να εργοδοτηθούν και 
χρειάζονται περισσότερη στήριξη συγκριτικά με τους άντρες. 
 

Οικογενειακή κατάσταση Αρ. Ατόμων % 

Έγγαμος:   Ναι     46 2 
΄Οχι 2324 98 

ΣΥΝΟΛΟ 2370 100 
 
 
 
 



 
Λαμβάνουν υπηρεσίες 

παγκύπρια σε: 

Αρ. Ατόμων  
% 

Ιδρύματα 413  17 
Ειδικά Σχολεία 170   7 
Κέντρα Ημέρας 259 11 

Νοσοκομείο Αθαλάσσας 29    1 
Στέγες Ηλικιωμένων 85    4 
Άλλα  προγράμματα 181    8 

ΣΥΝΟΛΟ 1137   48 
 
Τα παιδία που φοιτούν στα ειδικά σχολεία είναι περισσότερα σύμφωνα με την 
Ετήσια Έκθεση του Υπουργείου  Παιδείας και Πολιτισμού 2009.  
Σύμφωνα με την πιο πάνω εικόνα, 52% του συνόλου των ατόμων δεν λαμβάνει καμιά από 
τις πιο πάνω υπηρεσίες. Η πλειοψηφία (94%) των ατόμων ωστόσο λαμβάνει δημόσιο 
(αναπηρικό) βοήθημα.   
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Στοιχεία από το μητρώο της ΕΠΝΚΑ για άτομα 20-30 χρονών 
της Επαρχίας Πάφου (4/11/2010) 

 

Αρ Α/Μ Ν. Αναπηρία 
Λαμβάνει υπηρεσίες 

Κέντρο Ημέρας 
Χρειάζεται υπηρεσίες 

Κέντρο Ημέρας Χρειάζεται 
εργοδότηση Ναι Όχι Ναι Όχι 

1 1055 Μέτρια √ - - - - 
2 1322 Βαριά (Αυτισμός) √     
3 1385 Βαριά  - - - √ - 
4 1426 Βαριά (Αυτισμός) - - - - - 
5 1458 Μέτρια  (Down) - - - - - 
6 972 Ελαφριά (Αυτισμός) √ - - - - 
7 1827 Ελαφριά (Αυτισμός) - - √ - - 
8 1829 Βαριά  √ - - - - 
9 1830 Βαρία  (Down) - - - - - 

10 1832 Μέτρια √     
11 1833 Βαριά (Αυτισμός) √ - - - - 
12 2159 Μέτρια  - - - - - 
13 2162 Μέτρια (Αυτισμός) √ - - - - 
14 2186 Μέτρια  - - - - -* 
15 2371 Ελαφριά  - - √ - √ 
16 2377 Βαρία  (Down) - - - - - 
17 2768 Ελαφριά (Αυτισμός) - - - - √** 
18 2985 Βαριά √ - - - - 
19 2785 Ελαφριά  - - - √  
20 2985 Μέτρια - - - √ - 
21 3147 Βαριά (Αυτισμός) - - - -*** - 
22 3157 Μέτρια (Αυτισμός) - - - - √ 
23 3275 Μέτρια  - - - - √ 
24 1828 Ελαφριά  √ - - - - 
25 2153 Μέτρια  √**** - - - √ 
26 2368 Ελαφριά ( Down) - - - - - 
27 1993 Ελαφριά  √ - - - - 
28 1345 Ελαφριά ( Down) √ - - - - 
29 1337 Ελαφριά ; ; ; ; ; 
30 2367 Μέτρια ; ; ; ; ; 

 
 
* εργάζεται  
** θέλει να εργαστεί σαν γραφίστας  
*** χρειάζεται χώρο για μόνιμη διαμονή  
**** Νοσοκομείο Πάφου 2 φορές την εβδομάδα  
; αδιευκρίνιστη πρόθεση   
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
 

«Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ  ΜΗΤΕΡΑΣ Η ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΟΝΙΩΝ  ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ – H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 8 Δεκεμβρίου 2010, Δημοσιογραφική Εστία, Λευκωσία 
 

 
Α. Δυσκολίες/ Ανάγκες  γονιών παιδιών με νοητική αναπηρία όσον αφορά στην 
κατανόηση των αναγκών τους, την οριοθέτηση και κοινωνικοποίηση τους. 
Ανησυχίες των γονιών εκφράστηκαν γιατί τα περισσότερα άτομα με νοητική αναπηρία 
(ΑμΝΥ) είναι ευκολόπιστα, με κίνδυνο να παρασυρθούν. Αυτό προκαλεί έντονο άγχος στους 
γονείς και πολλές φορές αυτό οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης σε τρίτα άτομα (π.χ. 
φροντιστές, κέντρα ημερήσιας φροντίδας κλπ) από μέρους των γονιών. Οι γονείς 
διερωτώνται πόσο ανεξάρτητα μπορούν να είναι τα παιδιά τους και πως διασφαλίζεται η 
ασφάλεια τους. Το βάρος των ευθυνών και το άγχος συνήθως πέφτει σε έναν από τους γονείς 
και κυρίως στη μητέρα. Οι πολλαπλές ευθύνες δυσκολεύουν τις μητέρες στο να 
διαχειριστούν τα προβλήματα και στερούνται της προσωπικής τους ελευθερίας. Συχνά και τα 
υπόλοιπα μέλη της οικογένειας έχουν επιπτώσεις όπως είναι οι κοινωνικές προκαταλήψεις 
του περίγυρου, η στέρηση της κοινωνικοποίησης όλης της οικογένειας, τα αρνητικά 
συναισθήματα που μπορούν να νιώσουν για τη διαφορετικότητα των αδελφών τους και 
καμιά φορά η ντροπή. Λόγω του ότι τα ΑμΝΥ αδυνατούν να κατανοήσουν τα αυτονόητα για 
τους άλλους, οι γονείς νιώθουν άβολα να τους οριοθετήσουν, να αντιμετωπίσουν τις 
"εμμονές" και "ιδιοτροπίες" τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν την αντίδραση τους. Η 
δυσκολία στην κατανόηση της ομιλίας ορισμένων ΑμΝΥ και οι αντιδράσεις τους προκαλούν 
επίσης προβλήματα επικοινωνίας. Επίσης η ζήλια που μπορεί να νιώσει το ΑμΝΥ απέναντι 
στα άλλα μέλη της οικογένειας δυσχεραίνει το χάσμα επικοινωνίας. Τέλος η έλλειψη καμιά 
φορά σωστής διάγνωσης, η ελλιπής ενημέρωση των γονιών για τις πρακτικές επιπτώσεις στη 
ζωή, τους δημιουργεί ανασφάλεια, προσθέτοντας την ανησυχία των γονιών για το μέλλον 
των παιδιών τους όταν αυτοί δεν θα υπάρχουν στη ζωή. 
 
Β. Τρόποι Αντιμετώπισης των προβλημάτων  
Οι εισηγήσεις που αναφέρθηκαν αφορούσαν το πρότυπο παράδειγμα προς μίμηση που δίδει 
ο ίδιος ο γονιός, για την καλύτερη συμπεριφορά των παιδιών του. Επίσης ο έλεγχος που 
πρέπει να ασκεί στο περιβάλλον του παιδιού η ενθάρρυνση, επιβράβευση για θετικές 
συμπεριφορές, η ελευθερία έκφρασης, (ακόμη κι αν αυτό εκφράζεται μέσα από ξεσπάσματα 
θυμού), η κατανόηση των αναγκών του, η ελευθερία επιλογής στο παιδί και η συμμετοχή του 
παιδιού σε δραστηριότητες βοηθούν στη λειτουργικότητα όλης της οικογένειας. Η 
συνεργασία μεταξύ των δύο γονιών είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
όπως και η παρατηρητικότητα από μέρους τους και η αξιοποίηση των εμπειριών και της 
γνώσης τους, για να μπορούν να βοηθήσουν στην επικοινωνία. Η οριοθέτηση και σταδιακή 
ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών όπως και η διαπραγμάτευση είναι βασικοί τρόποι για 
αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Οι οικογένειες πρέπει να αναζητούν τη στήριξη από την 
κοινωνία και να προωθούν την ανοικτή επικοινωνία με τα υπόλοιπα παιδιά και τον 
κοινωνικό περίγυρο, για να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους. 
 
 



 
Γ. Δεξιότητες/ικανότητες που ανέπτυξαν οι γονείς:  
Έκφραση αγάπης, υπομονή, αντοχή, ενσυναίσθηση, κατανόηση , αποδοχή, ακρόαση, 
επιμονή, παρατήρηση, θετική αντιμετώπιση, ικανότητα να ερμηνεύει τα μηνύματα, 
ηρεμία, ευελιξία, δεκτικοί σε συμβουλές. 
Τις πιο πάνω δεξιότητες/ δυνατότητες πολλές φορές δεν τις αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι γονείς 
αλλά τις έχουν αναπτύξει κατά τη διάρκεια των χρόνων, με θετικά αποτελέσματα, ως προς το 
χειρισμό των παιδιών τους. Μέσα από το σεμινάριο ανακάλυψαν οι ίδιοι πολλές δεξιότητες 
που είχαν αλλά δεν γνώριζαν. 
 Όλοι σχεδόν οι γονείς εκφράστηκαν θετικά για τη διεκπεραίωση τέτοιων σεμιναρίων σε 
τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης ένας μεγάλος αριθμός θεωρεί ότι η διοργάνωση 
σεμιναρίων για ψυχολογική στήριξη είναι αναγκαία για να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες 
τους. Τέλος οι γονείς ανέφεραν πόσο η συνεργασία με άλλους, η καλύτερη πληροφόρηση 
από φορείς της πολιτείας και η στήριξη μπορεί να απαλύνει τα καθημερινά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. 
 
 
Μαρίνα Παγιάτσου 
Λειτουργός ΕΠΝΚΑ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ μέχρι 31/12/2010 
 
Πίνακας 1 
 
Κατάλογος ειδικών που έχουν ενημερωθεί για την υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης 

 

Επαρχία 
Παιδίατροι 

/Ιδιώτες 
Θεραπευτές  

Νηπιαγωγοί  Ιδρύματα/Κέντρα/Σύνδεσμοι 
/Άλλοι Φορείς   Σύνολο 

Λευκωσία  10 10 14  34 
Λάρνακα 

/Αμμόχωστος   8 23 11  42 

Λεμεσός /Πάφος 26 23 17  66 
ΣΥΝΟΛΟ 44 56 42 142 

 
 
 

Πίνακας 2 
 
Αριθμός οικογενειών που εξυπηρετήθηκαν από τη Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής 
Παρέμβασης κατά επαρχία   
 
 
 

Επαρχία  Παραπομπές 
1/10 -12/10 

Λευκωσία 
 48 

Λάρνακα/ 
Αμμόχωστος 

 
56 

Λεμεσός/ 
Πάφος 

 
41 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
145 

 
 
Από τον Ιανουάριο 2010 μέχρι το Δεκέμβριο 2010 οι Λειτουργοί χειρίστηκαν 145 νέα περιστατικά ή 
ποσοστό 42% περισσότερα σε σχέση με το 2009. 
Το σύνολο των περιπτώσεων που παραπέμφθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2010 είναι 554.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Πίνακας 3 
 

Κατάλογος διαταραχών ανά επαρχία  
 

Είδος Αναπηρίας Λευκωσία Λάρνακα/ 
Αμμόχωστος 

Λεμεσός/ 
Πάφος Σύνολο 

Νοητικές Δυσκολίες   16 18 29  63 
Σύνδρομα (Down, Williams, Prader Willi, 
etc)     6   3   8   17 

Αυτισμός/ αυτιστικά χαρακτηριστικά/ 
Aspergers      7   7   7   21 

Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής & 
Υπερκινητικότητας     15 37 14   66  

Εγκεφαλική Παράλυση     5   3   3    11                                                                                                 
Μαθησιακές Διαταραχές   30 43 29  102 
Προβλήματα Συμπεριφοράς     4 18 23    45 
Ψυχοκινητική Καθυστέρηση    30 11 22     63 
Επιληψία    11   3   9    23 
Κινητικά Προβλήματα/ Παραπληγία/ 
Ημιπληγία/ Τετραπληγία       20 14 19    53 

Ιατρικά Προβλήματα    11   8 15    34 
Καθυστέρηση/ Απουσία Λόγου    31 39 24    94 
Μικρό/ Μεγαλοκεφαλία       1   2   4      7 
Εγκεφαλοπάθεια/ Εγκεφαλική Δυσλειτουργία        4    6   4   14 
 
Οι διαταραχές των παιδιών που έλαβαν υπηρεσίες από τη ΣΥΕΠΠ κατά το 2010 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 κατά Επαρχία  
 

Ηλικία Λευκωσία Λάρνακα/ 
Αμμόχωστος 

Λεμεσός/ 
Πάφος Σύνολο 

0 - 1  4   2   5 11 
1 - 2  1   4   5 10 
2 - 3  6   5   5 16 
3 - 4  9   9   3 21 
4 - 5  8   6   2 16 
5 - 6  2   8  - 10 
6 - 7  1   2   3   6 
7 - 8  3   3  -   6 
8 + 14 17 18 49 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
48 

 
56 

 
41 

 
145 

 
Όσον αφορά τις ηλικίες των παιδιών όπως φαίνονται και στον πίνακα, 61 παιδιά ή ποσοστό 42% 
ξεπερνούν το όριο ηλικίας στο οποίο απευθύνεται η ΣΥΕΠΠ. Αυτό επιβεβαιώνει την απουσία 
υπηρεσιών στήριξης και ενημέρωσης των γονιών ακόμη και σε μεγαλύτερες ηλικίες. 
 
 



 
 
 
 
Πίνακας 5 
 
Κατανομή φύλου κατά επαρχία 
 

Φύλο Λευκωσία Λάρνακα/ 
Αμμόχωστος 

Λεμεσός/ 
Πάφος Σύνολο 

Κορίτσια 14 21 17   52    (36%) 
Αγόρια 34 35 24   93    (64%) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
48 56 41  145   (100%) 

 
Ενδεικτικός είναι και ο διαχωρισμός των παιδιών σε φύλο όπου τα αγόρια αποτελούν  το 64% του 
συνόλου των περιστατικών παγκύπρια . 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ  

που έτυχαν χειρισμού από τις ΛΕΠΠ κατά το 2010 

 Ενημέρωση των γονιών για τα δικαιώματα τους και πληροφόρηση για τα ωφελήματα 
που δικαιούνται από τους αρμόδιους φορείς. 

 Ενημέρωση για το μητρώο της ΕΠΝΚΑ, εγγραφή στο μητρώο με την έγκριση των 
γονέων και διαδικασία έκπτωσης στα τέλη της ΑΤΗΚ.  

 Πληροφόρηση των γονιών για τη χρησιμότητα της αξιολόγησης, σε περιπτώσεις που 
δεν υπήρχε, ή/και παραπομπή στους κατάλληλους επαγγελματίες για ολοκληρωμένη 
αξιολόγηση. 

 Αναζήτηση των κατάλληλων θεραπευτικών υπηρεσιών και ενημέρωση για 
συγκεκριμένους θεραπευτές που ταιριάζουν στην κάθε περίπτωση, παροχή 
εναλλακτικών λύσεων (συμπεριλαμβανομένου τον κρατικό και τον ιδιωτικό τομέα) 
στους γονείς ώστε η τελική απόφαση να αποτελεί δική τους ευθύνη.   

 Παραπομπή των περιπτώσεων μεγαλύτερης ηλικίας σε λειτουργούς της ΕΠΝΚΑ, 
συνδιαχείριση σε ορισμένες περιπτώσεις.  

 Αναζήτηση παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, χώρων δημιουργικής απασχόλησης ή 
κέντρων ημέρας για εξυπηρέτηση των οικογενειών.  

 Ενημέρωση των γονιών για την περίοδο εγγραφής στα δημόσια σχολεία, στήριξη με 
τη διαδικασία εγγραφής και συμβουλευτική όσων γονιών δυσκολεύονται με τη 
μετάβαση του παιδιού τους σε μια νέα φάση ζωής.  

 Γνωριμία μεταξύ οικογενειών που αντιμετωπίζουν ίδια προβλήματα για ανταλλαγή 
απόψεων, κοινωνικοποίηση και αναγνώριση θετικών στοιχείων.  

 Επικοινωνία και συνεργασία με λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας για διευθέτηση 
λεπτομερειών για μεταφορά παιδιού στο εξωτερικό για επέμβαση.  

 Συγκέντρωση πληροφοριών για διαμονή οικογένειας στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια 
θεραπείας/επέμβασης/ανάρρωσης του  παιδιού.  

 Συμβουλευτική όσον αφορά τη διάγνωση, τις επιπτώσεις της διαταραχής στην υγεία 
του παιδιού και την επίδραση της εκάστοτε θεραπείας που εφαρμόζεται.  

 Βοήθεια με γραφειοκρατικές διαδικασίες (αίτηση για Δημόσια Βοηθήματα στις ΥΚΕ, 
αίτηση για επίδομα τέκνου, αίτηση για κάρτα νοσηλείας, παραπομπή στην 
Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και επαναληπτικές επαφές 
μέχρι την ικανοποίηση του αιτήματος της οικογένειας.  

 Παραπομπή ή/και διευθέτηση ραντεβού με διάφορες ειδικότητες ιατρών 
(παιδονευρολόγους, παιδοκαρδιολόγους, παιδο-οφθαλμίατρους, Κλινική Γενετικής, 
αναπτυξιολόγο, κτλ) 

 Επικοινωνία με τους ιατρούς για διευκρινήσεις και συνεργασία για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης. 

 Επικοινωνία με το Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος για άμεση εξυπηρέτηση των 
οικογενειών και αναζήτηση διευκολύνσεων (πχ. εξουσιοδότηση γονιού για είσπραξη 
ποσού από θεραπευτικό κέντρο) για πληρωμή των αναγκαίων θεραπειών.  

 Καθοδόγηση των γονιών για τον αποτελεσματικότερο χειρισμό της συμπεριφοράς 
του παιδιού.  

 Επικοινωνία και άλλα διαβήματα με λειτουργούς ευημερίας για επίλυση 
προβλημάτων των οικογενειών που απευθύνονται στις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας.  

 Επικοινωνία με λειτουργούς της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και της 
Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για διευκρινήσεις, 
προώθηση αιτημάτων και αντιμετώπιση προβλημάτων (πχ. αναστολή φοίτησης στο 
Δημοτικό) όσον αφορά την εφαρμογή και παροχή υπηρεσιών/θεραπειών στο σχολείο.  



 Αναζήτηση και παραπομπή οικογενειών σε οργανώσεις ατόμων με αναπηρία από τις 
οποίες μπορούν να επωφεληθούν (Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, επαρχιακοί 
Σύνδεσμοι Γονέων και Φίλων παιδιών με ειδικές ανάγκες, ΠΑΣΥΓΟΚΑ, ΚΥΣΟΑ, 
Σύνδεσμος για άτομα με αυτισμό, κτλ). 

 Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για θεραπείες, δημιουργική απασχόληση ή/και 
παρέμβαση σε απομακρυσμένες περιοχές (Κυπερούντα, Πωμός – Παχύαμμος, 
Περιστερώνα, Φρέναρος, Λιοπέτρι).  

 Παροχή βοήθειας σε οικογένειες ξένων που δεν έχουν διευθετήσει την άδεια 
παραμονής τους και δεν δικαιούνται ωφελήματα από το κράτος (πχ. χρέωση στη 
νοσηλεία στο κρατικά νοσοκομεία). Επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς (Τμήμα 
Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ΚΙΣΑ, Επαρχιακά Γραφεία) και στήριξη 
της οικογένειας. 

 Εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, παιχνίδια, πάνες, δανεισμός ειδικής 
καρέκλας για βρέφη) σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα 
μέσω οργανώσεων ή συνδέσμων (Αλκυονίδες, Πνοή Ζωής, Ερυθρός Σταυρός). 

 Βοήθεια με την αναζήτηση των κατάλληλων τεχνικών μέσων (νάρθηκες, 
τροχοκάθισμα, ειδικά προγράμματα Υ/Η κ.α) στα παιδιά και διερεύνηση των τρόπων 
απόκτησης τους (μέσω χορηγίας ή κατασκευής τους από την αρμόδια υπηρεσία ).  

 Συνεργασία με θεραπευτές που παρακολουθούν οικογένειες της ΣΥΕΠΠ για 
εφαρμογή ενιαίου πλάνου παρέμβασης και συμμετοχή των ΛΕΠΠ σε πολυθεματικές 
ομάδες. 

 Παροχή βοήθειας στις οικογένειες όσον αφορά την αναζήτηση συνοδών ή/και 
τρόπους μεταφοράς του παιδιού στο σχολείο.  

 Εμπλοκή των γονιών που δεν αναλάμβαναν μέχρι πρότινος τις ευθύνες που τους 
αναλογούν 

 Συνεργασία με γονείς αν πρόκειται για χωρισμένους, για δημιουργία θετικού 
κλίματος για πιο ουσιαστική επικοινωνία με τον άλλο γονιό προς όφελος του παιδιού. 

 Προσέγγιση των γονιών με χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες, με περιορισμένες 
ικανότητες αντίληψης ή/και έκφρασης 

 Πληροφόρηση των γονιών για βιωματικά σεμινάρια, διαλέξεις ή εκπαιδευτικό υλικό 
που θα βελτίωνε τις δεξιότητες χειρισμού της κατάστασης.  

 Βοήθεια προς τους γονείς να αντιληφθούν πλήρως την κατάσταση και να 
κατανοήσουν το ρόλο τους, ιδιαίτερα σε γονείς μικρής ηλικίας  

 Διερεύνηση παραπόνων των γονιών για προβληματική εξυπηρέτηση από τμήματα 
του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εργασίας. 
Εμπλοκή των λειτουργών για τα δικαιώματα των ασθενών και της Επιτροπής 
Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων ως εποπτικοί φορείς.  

 Συμβουλευτική όσον αφορά τη διγλωσσία που παρατηρείται σε κάποιες οικογένειες 
και τρόποι αντιμετώπισης. 

 
Πέραν των πιο πάνω δράσεων η ψυχολογική στήριξη που παρέχεται προς τους γονείς, 
έχει συχνά τους πιο κάτω  στόχους  

• την αποδοχή του προβλήματος του παιδιού  
• τη διαχείριση του άγχους μετά τη διαπίστωση των διαταραχών του παιδιού  
• την αντιμετώπιση της χαμηλής αυτοεκτίμησης και την ενδυνάμωση του γονιού,  
• την άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις κρίσεων (βία στην οικογένεια) ή/και 

πανικού,  
• την εξέταση της δυναμικής και των σχέσεων εντός της οικογένειας καθώς και τη 

βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας,  
• τη διαχείριση της απώλειας σε περίπτωση θανάτου του παιδιού. 
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Συνέδριο με θέμα Δικαιοπρακτική ικανότητα, υποστηριζόμενη λήψη 
αποφάσεων και κηδεμονία των ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση  

που διοργάνωσε η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων 
Ατόμων στις 12 Μαρτίου 2010 

 
Ενότητα Α΄ Στοιχεία από την Ευρώπη για την άσκηση δικαιωμάτων 
 
 
Εισήγηση με θέμα H σημασία του άρθρου 12 "Ισότητα ενώπιον του Νόμου της Διεθνούς 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε."  
Γιάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρίες 

 
Ο εισηγητής στην αρχή κάνει αναφορά στη σημασία της Σύμβασης και τονίζει τη 
σπουδαιότητα που έχει για το Παγκόσμιο Αναπηρικό Κίνημα. Η Σύμβαση κατοχυρώνει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τα καθιστά ισότιμους πολίτες, με 
δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η δεσμευτικότητα της Σύμβασης θα υποχρεώσει τα 
συμβαλλόμενα κράτη να κατοχυρώσουν νομικά στο εθνικό τους δίκαιο τα δικαιώματα που 
απορρέουν και θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη σε περίπτωση 
παραβιάσεων.   
 
Το άρθρο 12 της Σύμβασης που αναφέρεται στην ισότητα ενώπιον του νόμου είναι το 
σημαντικότερο διότι η εφαρμογή του θα επιφέρει μεγάλες και ριζικές αλλαγές στον τρόπο 
αντιμετώπισης του ζητήματος της ικανότητες για δικαιοπραξία των ατόμων με αναπηρία από 
το εθνικό δίκαιο. Το άρθρο αυτό υπαγορεύει την ίση αντιμετώπιση ενώπιον του νόμου όλων 
των ατόμων με αναπηρία, ανεξαρτήτως της κατηγορίας και της βαρύτητας της αναπηρίας 
τους και αναγνωρίζει το αναφαίρετο δικαίωμα τους, να ασκούν σε όλες τις πτυχές της ζωής 
τους την ικανότητα τους για δικαιοπραξία επί ίσοις όροις, όπως όλοι οι άλλοι πολίτες. 
 
Σημαντική καινοτομία του άρθρου 12 είναι η εισαγωγή όταν χρειάζεται ενός συστήματος 
υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων προκειμένου τα άτομα με αναπηρία, να ασκήσουν 
ανεμπόδιστα το δικαίωμα της ικανότητας για δικαιοπραξία. Η έννοια της υποστηριζόμενης 
λήψης αποφάσεων είναι καινούργια και πρωτοποριακή. Αυτή έρχεται να αντικαταστήσει την 
παραδοσιακή έννοια της επιμέλειας, κηδεμονίας, επιτροπείας σύμφωνα με την οποία η λήψη 
αποφάσεων ανατίθεται σε νόμιμο κηδεμόνα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη και 
θέληση του ιδίου του ενδιαφερομένου ατόμου. 
 
 

Εισήγηση με θέμα "Ισότητα ενώπιον του νόμου και δικαιοπρακτική ικανότητα – 
συνέπειες και επιπτώσεις από το άρθρο 12 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών 2007  
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες"  

Ulrich Hellmann, Νομικός, Εκπρόσωπος του Οργανισμού Inclusion Europe 
 
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD) 
έχει θεωρηθεί ένα παγκόσμια συμφωνημένο δεσμευτικό νομικό εργαλείο για τις χώρες οι 
οποίες γίνονται «κράτη μέρη» της σύμβασης μετά από επικύρωση της. Η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών είναι η πρώτη που διαμορφώθηκε κατά τον 21ο αιώνα και αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Συμφωνήθηκε το 2006 και υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Δεκεμβρίου στην Νέα Υόρκη. Μέχρι σήμερα υπάρχουν 76 



κράτη που την έχουν επικυρώσει, ενώ ακόμα 48 έχουν επικυρώσει το «Πρoαιρετικό 
Πρωτόκολλο» της Σύμβασης.  Το «Προαιρετικό Πρωτόκολλο» επιτρέπει στα κράτη να 
αναγνωρίσουν την αρμοδιότητα που έχει η Επιτροπή του ΟΗΕ να ασχολείται με τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, να διερευνά ατομικές καταγγελίες και να τις 
επιδικάζει. Η Σύμβαση δεν δημιουργεί ούτε αναγνωρίζει νέα δικαιώματα για τα άτομα με 
αναπηρία, αλλά περιγράφει και διευκρινίζει τις υποχρεώσεις και τα νομικά καθήκοντα των 
κρατών ως προς το να σέβονται και να διασφαλίζουν τα ήδη υπάρχοντα ανθρώπινα 
δικαιώματα σύμφωνα με τις περιστάσεις διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία.  
Πρωταρχικά, στην παρουσίαση αυτή, γίνεται μια περιγραφή του κύριου σκοπού της 
Σύμβασης και ακολούθως η παρουσίαση εστιάζεται στο Άρθρο 12, μια από τις πιο 
σημαντικές διατάξεις όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία. Εγγυάται σε όλα τα άτομα με 
αναπηρία ισότιμη αναγνώριση ενώπιον του νόμου και το δικαίωμα να απολαμβάνουν την 
δικαιοπρακτική τους ικανότητα σε ισότιμη βάση με όλα τα υπόλοιπα άτομα. Τα κράτη μέρη 
είναι υπόχρεα να παρέχουν την κατάλληλη στήριξη που μπορεί να χρειαστούν τα άτομα με 
αναπηρίες για να ασκήσουν την δικαιοπρακτική τους ικανότητα. Αυτή είναι μια 
παραδειγματική μετατροπή που αναγκάζει τα κράτη μέρη να επανεξετάσουν τα 
παραδοσιακά νομικά συστήματα που έχουν πλήρη ή μερική ανικανότητα διαδικασιών και 
μέτρων ολομέλειας της κηδεμονίας, τα οποία (μέτρα) συχνά αφαιρούν την δύναμη των 
ατόμων να παίρνουν αποφάσεις οι ίδιοι.  Οι λεπτομέρειες του Άρθρου 12 καθώς και κάποιες 
από τις πιο πρόσφατες προσπάθειες για μεταρρύθμιση σε συγκεκριμένες χώρες αναλύονται 
στην παρουσίαση. Σύμφωνα με τη Σύμβαση τα ίδια τα άτομα θα πρέπει να στηρίζονται στη 
λήψη αποφάσεων και όχι να υπόκεινται σε αποφάσεις που παίρνουν οι άλλοι για αυτούς. Τα 
άτομα με αναπηρία και οι οργανώσεις τους πρέπει να καταβάλουν όλες τις προσπάθειες που 
χρειάζονται για να ξεκινήσουν τα απαραίτητα διαβήματα και να ξεκινήσει η διαδικασία 
αλλαγής στις χώρες τους. 
 
Ενότητα Β΄ Κυπριακή πραγματικότητα 
 
Εισήγηση με θέμα "Η κατάσταση στην Κύπρο σήμερα αναφορικά με την προστασία και 

τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική υστέρηση"  
Στέλλα Μουστάκα Πλέιπελ, Προϊσταμένη Υπηρεσιών Επιτροπής Προστασίας  

Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων 
 

      Νομικό πλαίσιο στην Κύπρο για ισότητα 
Ως γενική αρχή, όλοι οι πολίτες έχουν ίσα θεμελιώδη δικαιώματα. Κατοχυρώνονται στο 
Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αξιοσημείωτα το άρθρο 28, εξασφαλίζει την 
ισότητα με περιεκτικό τρόπο αποκλείοντας κάθε εξαίρεση και το άρθρο 9 που 
κατοχυρώνει  το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής ασφάλειας. Σύμφωνα 
με νομική ερμηνεία με το Σύνταγμα όχι μόνο επιτρέπεται αλλά και επιβάλλεται η 
διαφορετική μεταχείριση ατόμων εφόσον οι ιδιαιτερότητες τους το δικαιολογούν και οι 
ιδιαίτερες ανάγκες τους το επιβάλλουν. Παραδεκτή είναι κάθε νομοθετική ρύθμιση που 
αποβλέπει στην εξύψωση των υστερούντων ατόμων, προς άμβλυνση της ανισοσκέλειας  
σε κάθε έκφραση της ζωής τους.  
 
Με βάση τις πιο πάνω αρχές, οριζόντιες  πολιτικές του κράτους όπως ο Περί Δημόσιων 
Βοηθημάτων Νόμος του 2006 παρέχουν ωφελήματα για κάλυψη βασικών αναγκών σε 
κατηγορίες πολιτών, περιλαμβανόμενου των ατόμων με νοητική υστέρηση.  Πέραν από 
τις οριζόντιες πολιτικές, διαχρονικά έχουν τεθεί σε εφαρμογή και ειδικές νομοθεσίες.  
Αξιοσημείωτες ειδικές νομοθεσίες είναι ο Περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων 
Νόμος 117/89, ο Περί Διαχείρισης της Περιουσίας Ανικάνων Προσώπων και άλλων 
υποθέσεων Νόμος 32/Ι/96, ο αναθεωρημένος Νόμος Περί Αγωγής της Εκπαίδευσης 
113/Ι/99, ο Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127/Ι/2000 και ο Περί Πρόσληψης 
Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα  146/Ι2009. 



Δικαιοπρακτική ικανότητα (Legal capacity) / Υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων 
Σύμφωνα με νομική συμβουλή, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ξεχωριστές νομοθετικές 
διατάξεις για την δικαιοπρακτική ικανότητα στη Κύπρο (capacity to act). Η μόνη σχετική 
νομοθεσία είναι ο Περί Συμβάσεων Νόμος Κεφάλαιο 149 του1931 ο οποίος είναι 
ιδιαίτερα αναχρονιστικός και επικεντρώνεται σε συναλλαγές ή αλλιώς  «νόμιμες 
αντιπαροχές » 
 
Υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων (supported decision making).  Είναι η διαδικασία 
όπου τα άτομα  ενισχύονται  με την απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων και με την 
υποστήριξη των καταλλήλων προσώπων ώστε να παίρνουν αποφάσεις, στα μέτρα των 
δυνατοτήτων τους, πάνω σε οποιαδήποτε θέματα που τους αφορούν . Τέτοιες αποφάσεις 
μπορεί να είναι ο χώρος που θέλουν να ζουν, να εργάζονται, οι προτιμήσεις τους για 
αναψυχή, για συντροφιά.  
 
Δεν υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις ούτε και εμφανές /ουσιαστικές πολιτικές για 
κατοχύρωση τέτοιων θεσμών.  Γίνεται ενθάρρυνση  τους σε επίπεδο αυτόνομης 
διαβίωσης σε σπίτια στη κοινότητα και ανάμεσα σε άτομα που εργοδοτούνται  στην 
ανοικτή αγορά εργασίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αξιολόγηση αυτής της πρακτικής 
ούτε και αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης των ατόμων.  
  
Μεγάλη πρόκληση παραμένει η έκφραση βούλησης από άτομα με σοβαρή νοητική 
υστέρηση.  Στις περιπτώσεις αυτές, μέχρι στιγμής, εξυπακούεται η ανάγκη συνεχούς  
κηδεμονίας.  
 
Κηδεμονία  
Σ’ ότι αφορά τους ανήλικους με νοητική υστέρηση  ισχύουν οι γενικότερες νομοθεσίες 
που η ευθύνη  διαβιβάζεται στον γονέα (Ο Περί Γονέων και Τέκνων Νόμος 1990).  
Σχετική είναι η προστασία που παρέχεται μέσα από τον Επίτροπο Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού  Νόμος 5(III)2000).  
 
Σ΄ ότι αφορά τους ενήλικες με νοητική υστέρηση φαίνεται  ότι επικρατεί σύγχυση σε 
ερμηνείες και έλλειψη ξεκάθαρης πολιτικής. Μέσα από την πρακτική που ακολουθείται   
υπερισχύει το πνεύμα της παιδοποίησης και του υπερπροστατευτισμού  ενώ εντοπίζονται 
και περιστατικά  αμέλειας /εγκατάλειψης ακόμα και εκμετάλλευσης τους ιδιαίτερα όταν 
διαμένουν ως «ένοικοι» σε κλειστούς χώρους.  Στη περίπτωση που ενήλικα άτομα 
διαμένουν μαζί με την οικογένεια τους, συνεχίζουν να τελούν κάτω από την κηδεμονία 
τους ως να είναι ανήλικα και η οικογένεια έχει την ευθύνη της επιμέλειας τους.  Το 
δημόσιο βοήθημα που δίδεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για βασικές 
ανάγκες, ανεξάρτητα οικονομικής κατάστασης εκδίδεται στο όνομά τους αλλά η 
διαχείριση του γίνεται από την οικογένεια, μετά από άτυπη εξουσιοδότηση που τους 
παρέχουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Οι οικογένειες αποφεύγουν να 
εγγράφουν περιουσιακά στοιχεία στα άτομα αυτά καθότι διακόπτεται /μειώνεται το 
βοήθημα ή ακόμα ζητείται επιστροφή του όταν προκύψει εκποίηση της περιουσίας τους. 
 
Αξιοσημείωτο είναι ότι 45% των περιπτώσεων πρόκειται για γονείς συνταξιούχους ή που 
απεβίωσαν. Η ενθάρρυνση της λήψης αποφάσεων από τα ίδια τα άτομα μέσα  στην 
οικογένεια, όπου είναι δυνατό, δεν έχει αξιολογηθεί, ενδεχομένως οι αποφάσεις να 
γίνονται από τρίτους στα πλαίσια υποεκτίμησης των ικανοτήτων των ατόμων και της 
νοοτροπίας του λαού. 
 
 
 
 



     Συμβατότητα του Περί Νοητικά  Καθυστερημένων Ατόμων Νόμου  117/89 με το     
     άρθρο 12 της Σύμβασης των  Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αναπήρων   
     του 2007 

Ο πιο πάνω Νόμος ήταν ορόσημο για την εποχή  που ψηφίστηκε.  Αρκετές όμως από τις 
διατάξεις του είναι σήμερα αναχρονιστικές (συστήνει  ιδρυματική διαμονή, εκπαίδευση 
σε ειδικά σχολεία).  Με τη στήριξη της Νομικής Υπηρεσίας εδώ και μερικά χρόνια έχει 
ετοιμαστεί μια εκτεταμένη τροποποίηση του που λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τάσεις 
και αντιλήψεις και καθιερώνει αποτελεσματικό μηχανισμό για την εποπτεία των 
δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική υστέρηση.  Η προώθηση της ψήφισης της 
τροποποίησης εξακολουθεί να εκκρεμεί από το 2006. 

 
Στην τροποποίηση δεν υπάρχει ρητή αναφορά ότι τα άτομα με νοητική υστέρηση έχουν 
τα ίδια δικαιώματα και είναι ίσοι ενώπιον  του Νόμου.  Όπως έχω αναφέρει  επικρατεί το 
πνεύμα της προστασίας των δικαιωμάτων τους από τρίτους και η συνεχής κηδεμονία.  
Σύμφωνα με τη Σύμβαση, άρθρο 12 θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω διορθωτικά μέτρα. 
Πρόσφατα η Επιτροπή έχει καταλήξει στην περίληψη των πιο κάτω τροποποιήσεων μέσα 
σε 3 ενότητες: (i) άσκηση δικαιοπρακτικής ικανότητας, (ii) προστασία από αρμόδιο 
επαρχιακό δικαστήριο, (iii) εγγυήσεις για το διαχειριστή περιουσίας.  
 

      Γενικότερα Διορθωτικά μέτρα 
• Επιβάλλεται η προώθηση της τροποποίησης του Περί Νοητικά Καθυστερημένων 

Ατόμων Νόμου  και ειδικά η ρύθμιση του άρθρου για την κηδεμονία και τη 
διαχείριση περιουσιών Θα πρέπει να διασαφηνιστούν  οι ρόλοι όσων φορέων 
εμπλέκονται.  Ποιός αξιολογεί τη δικαιοπρακτική  ικανότητα; Ποιός παρακολουθεί 
τις δαπάνες τους;  Ποιές οι ευθύνες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή /και  
του νέου Τμήματος για την Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρίες; Αυτή η 
τροποποίηση θα βοηθήσει και τη δικαστική εξουσία για τον κατάλληλο χειρισμό. 

 
• Επιβάλλεται η αναθεώρηση ή και κατάργηση νόμων που στερούν τα δικαιώματα των 

ατόμων όπως ο Περί Ανικάνων Προσώπων Νόμος 23/I/96 και ο  Περί Συμβάσεων 
Νόμος του 1931. Επιβάλλεται σχετική αναθεώρηση στη διαχείριση /έλεγχο του 
δημόσιου βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και ενδεχομένως 
δημιουργία ειδικού προγράμματος για θέματα κηδεμονίας. 

 
• Ειδικά για την ενθάρρυνση της αυτοσυνηγορίας επιβάλλονται οριζόντιες πολιτικές 

όπως κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις  σε εκπαιδευτικούς χώρους αλλά και 
εντός του πυρήνα της οικογένειας. Υπήρξαν δηλώσεις από  ακαδημαϊκούς ότι στο 
επίπεδο δημόσιας εκπαίδευσης θα τεθούν τέτοιες προσεγγίσεις στην προτεινόμενη 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.    

 
• Τέλος συστήνεται η ρύθμιση υποθέσεων κηδεμονίας και με εξωδικαστικούς  

μηχανισμούς. 
 
 
 

Εισήγηση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας με θέμα "Δικαιοπρακτική ικανότητα 
υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων και κηδεμονία ενηλίκων ατόμων με νοητική 

υστέρηση" Αιμιλία Γερούδη, Υπεύθυνη Νομικών Θεμάτων, Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας 

 
Η εισήγηση αναφέρεται στην κυπριακή νομοθεσία που αφορά τη δικαιοπρακτική ικανότητα 
των ατόμων με νοητική αναπηρία, να διαχειρίζονται την περιουσία ή να διευθύνουν τις 
υποθέσεις τους.   



 
Ο Νόμος που ρυθμίζει τη διαχείριση της περιουσίας είναι ο Περί Διαχείρισης περιουσίας 
Ανικάνων Προσώπων Νόμος 23(Ι) 1996. Ένα άτομο κρίνεται ανίκανο να διαχειριστεί την 
περιουσία του  και τις άλλες του υποθέσεις, με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, το 
οποίο ορίζει το διαχειριστή ή και κηδεμόνα του.  
 
Όπως ανεφέρθη ο παραπάνω νόμος εφαρμόζεται με πολλή φειδώ επειδή τα ανίκανα 
πρόσωπα στερούνται ενός βασικού ανθρώπινου δικαιώματος, που είναι η ελεύθερη 
διαχείριση της περιουσίας τους. Όμως ο διορισμός διαχειριστή περιουσίας ατόμων με 
νοητική αναπηρία, επιβάλλεται σε αρκετές περιπτώσεις για να προστατευτούν από 
επιτήδειους που προσπαθούν να οικειοποιηθούν την περιουσία τους. 
 
Η κυπριακή νομοθεσία σ΄ αυτό τον τομέα χρειάζεται αναθεώρηση και η Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προσφέρει αυτή τη 
δυνατότητα και ευκαιρία. Με τη Σύμβαση να υπαγορεύει την ίση μεταχείριση όλων των 
ατόμων με αναπηρία, ανεξάρτητα από το βαθμό της αναπηρίας τους, ανοίγει ο δρόμος για 
υλοποίηση της πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας με υποστήριξη για τα άτομα με νοητική 
αναπηρία, όπου είναι εφικτό. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει την πιο έμπρακτη απόδειξη ότι 
αναγνωρίζονται και γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Σημαίνει ακόμη ότι με 
την κατάλληλη εξάσκηση και υποστήριξη, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να παίρνουν 
τις δικές τους αποφάσεις και να ορίζουν οι ίδιοι τη ζωή τους. Ο περιορισμός ή η στέρηση 
των δικαιωμάτων σε ένα άνθρωπο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει 
προστατευτικά. Αντίθετα τον κάνουν πιο ευάλωτο και αδύναμο σε οποιονδήποτε και σε 
οτιδήποτε συμβαίνει γύρω του. 
 
 

Εισήγηση από Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων με θέμα 
"Δικαιοπρακτική ικανότητα υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων και 

 κηδεμονία ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση"  
Μιχάλης Λουκά, Μέλος Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων 

 
 

1. Άγνοια και αβεβαιότητα των γονιών για το μέλλον των παιδιών τους 
Υπάρχει μεγάλη άγνοια και αβεβαιότητα μεταξύ των γονιών για το τι θα απογίνουν 
τα παιδιά τους και η περιουσία τους μετά τον θάνατο τους. Οι ανησυχίες ποικίλουν 
αναλόγως του αν υπάρχουν και άλλα παιδιά στην οικογένεια ή όχι. 

  
2. Οι γονείς δεν γνωρίζουν τους κανόνες του παιγνιδιού στην κυπριακή 

πραγματικότητα και δεν ξέρουν πως να προγραμματίσουν τα της περιουσίας τους και 
πως να εξασφαλίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μέλλον των παιδιών τους με 
ή χωρίς νοητική υστέρηση. Π.χ.  
α) Αν πρέπει και πότε να μεταβιβάσουν την περιουσία τους στα παιδιά τους. 
β) Αν πρέπει να κάνουν κάποιο καταπίστευμα (Trust deed) σε όφελος των παιδιών 
τους ή όχι. 
γ) Αν πρέπει να ιδρύσουν οι ίδιοι ή μέσω των Συνδέσμων Γονέων που ανήκουν 
κάποιο οργανισμό διαχείρισης κλπ. 

 
3.  Οι γονείς δεν δικαιούνται να αφήσουν διαθήκη για μεταβίβαση πέραν του 20% 
της        περιουσίας τους στα άλλα παιδιά. 
 
4. Έλλειψη εμπιστοσύνης προς το Γραφείο Ευημερίας 

Οι γονείς δεν εμπιστεύονται το Κράτος και το Γραφείο Ευημερίας στα θέματα 
Διαχείρισης Περιουσίας και Κηδεμονίας διότι βλέπουν την ψυχρή ή και εχθρική 



πολλές φορές  αντιμετώπιση που έχουν τώρα οι ίδιοι, πόσο μάλλον όταν το Κράτος 
θα έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά τους όταν οι ίδιοι φύγουν από την ζωή. 

 
5. Άρνηση λήψης του δημοσίου βοηθήματος 

Κάποιοι γονείς αρνούνται να πάρουν το Δημόσιο βοήθημα από φόβο ότι αν το 
πάρουν υπάρχει ο κίνδυνος, μετά τον θάνατό τους, όλη η περιουσία τους με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο να περιέλθει στα χέρια του Κράτους. 

 
6. Σκέψεις για εγκατάλειψη της χώρας 

Άλλοι γονείς σχεδιάζουν να φύγουν από την Κύπρο και να εγκατασταθούν σε άλλη 
χώρα (π.χ. στη Γερμανία) όπου θεωρούν ότι η Νομοθεσία είναι ευνοϊκότερη για τις 
οικογένειες παιδιών με νοητική υστέρηση,  για να μην χάσουν την περιουσία τους και 
για να έχουν τα παιδιά τους καλύτερες συνθήκες ζωής. 

 
7. Δικαιοπρακτική ικανότητα 

Άτομο με νοητική υστέρηση δικαιούται να κατέχει περιουσία και να χειρίζεται 
λογαριασμούς είτε από μόνο του είτε με την βοήθεια του κηδεμόνα ή άλλου 
συγγενικού του προσώπου; 
 

8. Υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων 
Το Κράτος οφείλει να δημιουργήσει εκείνες τις δομές και ομάδες στήριξης που να 
μπορούν πραγματικά να υποστηρίζουν τα άτομα με νοητική υστέρηση στη λήψη 
αποφάσεων που αφορούν την ζωή τους όπως: 
- Που θα μένουν 
- Πως θα ζουν 
- Πως θα διαχειρίζονται την περιουσία τους. 

 
 

Εισήγηση με θέμα "Αστυνόμευση και δικαιοπρακτική ικανότητα  
προσώπων  με νοητική υστέρηση"  

Κώστας Βέης, Αστυνόμος Β΄, Αστυνομία Κύπρου 
 
Από την εισήγηση του εκπροσώπου της Αστυνομίας φαίνεται πως για τα άτομα με νοητική 
αναπηρία δεν υπάρχει ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο που  να διέπει τη δικαιοπρακτική τους 
ικανότητα. Επίσης ο χειρισμός αυτών των ατόμων από την Aστυνομία δεν γίνεται με 
ξεκάθαρες και προκαθορισμένες διαδικασίες.  
 
Όπως τονίστηκε τα άτομα με νοητική υστέρηση είναι ευάλωτα στην εκμετάλλευση, 
κακομεταχείριση ή/και κακοποίηση. Πέραν από τη θυματοποίηση, αυτά τα άτομα 
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να τύχουν εκμετάλλευσης ως προς τη διάπραξη αδικημάτων για 
λογαριασμό τρίτων. Υπάρχει η άποψη πως λόγω της νοητικής τους κατάστασης αυξάνονται 
οι πιθανότητες να παρασυρθούν ή ότι έχουν μειωμένες αντιστάσεις. Επίσης εγείρεται θέμα 
καταλογισμού ευθύνης αλλά και αξιοπιστίας της μαρτυρίας ενώπιον της δικαιοσύνης. 
 
Εγείρεται ακόμα θέμα αντιμετώπισης της παραβατικότητας των ατόμων με νοητική 
αναπηρία από τις αρμόδιες αρχές αλλά και από την κοινωνία γενικότερα. Για το ρόλο τους 
ως μαρτύρων προσεγγίζονται ως ευάλωτοι μάρτυρες και γίνονται προσπάθειες για στήριξη, 
ενίσχυση, ενδυνάμωση και διευκόλυνση αυτών των προσώπων μαρτύρων ή/και θυμάτων. Ως 
πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας παρέχονται σ΄ αυτούς ειδικά διευκολυντικά μέτρα, όπως 
είναι η λήψη οπτικογραφημένων καταθέσεων και η μαρτυρία τους στο Δικαστήριο από 
ειδική αίθουσα μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. 
 



Σε γενικά πλαίσια, οι όποιες ασάφειες ή γκρίζες περιοχές ως προς τη δικαιοπρακτική 
ικανότητα ατόμων με νοητική αναπηρία, αυξάνουν τον κίνδυνο διαδικαστικών ή/και 
νομικών λαθών από την Αστυνομία σε σχέση με τις ενέργειες που αφορούν τέτοια πρόσωπα. 
Το θέμα της νομικής διευθέτησης και του ξεκαθαρίσματος της δικαιοπρακτικής ικανότητας, 
της κηδεμονίας και της διαδικασίας λήψης απόφασης των προσώπων αυτών 
(υποστηριζόμενης ή μη) θα διασφαλίσει περαιτέρω τα δικαιώματα τους και παράλληλα θα 
διευκολύνει τους όποιους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, να ενεργούν πιο αποτελεσματικά 
στη βάση ξεκάθαρων πλαισίων δράσης. 

 
 

Εισήγηση από Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας με θέμα  
"Δικαιοπρακτική ικανότητα υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων και  

κηδεμονία ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση",  
Παντελής Γεωργιάδης, Κτηματολογικός Λειτουργός Α΄ Τάξης 

 
Ο ρόλος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όσον αφορά την κηδεμονία και 
διαχείριση της ακίνητης περιουσίας ενηλίκων ατόμων με νοητική αναπηρία, περιορίζεται σε 
απλή εφαρμογή της εκάστοτε νομοθεσίας η οποία διέπει το όλο θέμα. 
 
Σήμερα είναι σε ισχύ ο Περί Διαχείρισης της Περιουσίας Ανικάνων Προσώπων Νόμος 23(Ι) 
1996. Σύμφωνα με το Νόμο όταν το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο κηρύξει ένα πρόσωπο 
ανίκανο και ορίσει διαχειριστή της περιουσίας του , η απόφαση διαβιβάζεται από τον 
πρωτοκολλητή στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το οποίο μεριμνά άμεσα για τη 
δημιουργία σχετικής απαγόρευσης στα Αρχεία και Μητρώα του Τμήματος. Με την 
καταχώρηση της γενικής απαγόρευσης για οποιαδήποτε δοσοληψία σχετικά με την 
περιουσία του ανίκανου προσώπου, είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετικού διατάγματος 
του αρμόδιου δικαστηρίου. 
 
Δυσκολίες και προβλήματα υπάρχουν στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διάταγμα του 
δικαστηρίου. Τότε οι αρμόδιοι λειτουργοί του Τμήματος Κτηματολογίου και χωρομετρίας, 
πρέπει να λάβουν μια πολύ λεπτή και δύσκολη απόφαση σε πολύ περιορισμένο ή και 
ελάχιστο χρόνο, χωρίς μάλιστα να έχουν ιατρικές ή άλλες εξειδικευμένες γνώσεις. 
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