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ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 

------------------------------------------------------------- 
 
Κρατικά Μέλη 
 
Κα Τούλα Κούλουμου          Πρόεδρος 
             Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Κος Χρίστος Αγγελίδης            Αναπληρωτής Πρόεδρος 
             Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Κα Λυγία Πούλλου          Υπουργείο Υγείας 
Κα Κίκα Ορφανίδου          Υπουργείο Οικονομικών  
Κος Παύλος Πασχάλη          Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού    
 
 
Ιδιωτικά Μέλη - Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων 
 
Κος Σωτήρης Ξιούρος 
Κος Μάριος Λοϊζου 
Κος Κωνσταντίνος Εφραίμ 
Κος Κυριάκος Στεφάνου 
Κος Λάμπρος Λάμπρου  
 
Η Πρόεδρος κα Τούλα Κούλουμου παραιτήθηκε στις 15/3/05 και επαναδιορίστηκε ως Πρόεδρος στις 2/10/05. Η θητεία 
της κας Κίκας Ορφανίδου και των κ.κ. Παύλου Πασχάλη και Λάμπρου Λάμπρου έληξε στις 2/10/05. 
 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΌΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 

------------------------------------------------------------- 
 
Κα Στέλλα Μουστάκα Πλέιπελ  Προϊστάμενη Υπηρεσιών 
Κος Νεόφυτος Κωνσταντινίδης  Λειτουργός  
Κα Μαρίνα Παγιάτσου   Λειτουργός (διορίστηκε την 1/9/05) 
Κα Στάλω Διομήδους   Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 
Κα Μάρω Ριαλά                                  ΄Εκτακτη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 
Κα Ρέα Κακουλλή                               ΄Εκτακτη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός           
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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 oποιοδήποτε  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. 
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ΙΙ.  Δραστηριότητες της Επιτροπής 
 
Η διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων 
της Επιτροπής γίνεται από μόνιμο και 
έκτακτο προσωπικό. Ο προϋπολογισμός 
της Επιτροπής για το 2005 
καταχωρήθηκε σε κονδύλι του 
Κεφαλαίου 15.01 Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας, Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Άρθρο 04.088 -  Χορηγία προς την 
Επιτροπή Προστασίας Νοητικά 
Καθυστερημένων Ατόμων. Οι 
πραγματικές δαπάνες της Επιτροπής για 
το 2005 ανήλθαν στις £116.132. 
 
Κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 το μόνιμο 
προσωπικό απαρτίζετο από 1 
Προϊστάμενο (Κλ.Α11+2), 1 Λειτουργό 
(Κλ.Α8-Α10-11) και 1 Boηθό 
Γραμματειακό Λειτουργό (Κλ.Α2-Α5-
Α7).  Κατά τη διάρκεια του έτους,  για 
τη διεκπεραίωση των εργασιών της 
υπηρεσίας έναντι δύο μόνιμων θέσεων 
Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού που 
παραμένουν κενές, εργοδοτήθηκαν με 
έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων 
δύο έκτακτοι υπάλληλοι στην κλίμακα 
Α2. 
 
Μέσα στο 2005 συνεχίστηκε και 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία πλήρωσης 
της κενής θέσης του λειτουργού (κλ.Α8-
Α10-Α11)που εκκρεμούσε από τις 
14/7/04. Η νέα λειτουργός ανέλαβε τα 
καθήκοντά της την 1η/9/05. Η πρόσληψη 
αυτή θα διευκολύνει τη διεκπεραίωση 
των εργασιών της Επιτροπής, που είχαν 
επαβραδυνθεί λόγω της παραίτησης της 
προηγούμενης λειτουργού. 
 
Οι τακτικές συνεδρίες της Επιτροπής για 
το 2005 ανήλθαν σε 10. Παράλληλα, 
έγιναν 2 ειδικές συνεδρίες από 

υπεπιτροπές που ασχολήθηκαν με την 
πλήρωση της κενής θέσης λειτουργού. 
Το Φεβρουάριο 2005 η Πρόεδρος της 
Επιτροπής υπέβαλε την παραίτησή της 
με ημερ. ισχύος 15/3/05. Παρά τις 
συνεχείς υπενθυμίσεις, υπήρξε μεγάλη 
καθυστέρηση στο διορισμό νέου 
Προέδρου. Τις σχετικές υποχρεώσεις για 
περίοδο 6 μηνών ανέλαβε ο 
Αναπληρωτής Πρόεδρος. 
 
 
Οι κυριότερες δραστηριότητες της 
Επιτροπής για το 2005 είναι οι 
ακόλουθες:  
 
 
1. Νομοθεσία/Θέματα Πολιτικής 
 
Προτεινόμενη τροποποίηση του Νόμου 
117/89 
 
Μέσα στο 2004 συμπληρώθηκε ο 
νομοτεχνικός έλεγχος και η επιμέλεια 
από τη Νομική Υπηρεσία της 
προτεινόμενης τροποποίησης του Νόμου 
117/89 και των Κανονισμών για τους 
όρους υπηρεσίας/ωφελήματα του 
προσωπικού. Από τις 22/9/2004 το 
προτεινόμενο Νομοσχέδιο και οι 
Κανονισμοί βρίσκονται στο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
απ΄ όπου αναμένεται να προωθηθούν 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
ψήφιση.  
 
Για προώθηση της τροποποίησης του 
Νόμου 117/89 και των σχετικών 
Κανονισμών, η Επιτροπή είχε 
συναντήσεις με τον Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την 
Αν. Γενική Διευθύντρια και υπέβαλε 
σχετικό υπόμνημα. 
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Σφαιρική Πολιτική για τα θέματα των 
αναπήρων 
 
Την Επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα η 
κυβερνητική έκθεση/πρόταση του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για θέσπιση μιας σφαιρικής 
πολιτικής για τα θέματα των ατόμων με 
αναπηρία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
υπέβαλε στο αρμόδιο Υπουργείο τις 
παρατηρήσεις της. Σε γενικές γραμμές, η 
Επιτροπή υποστηρίζει τη διαφοροποίηση 
της πολιτικής σ’ ότι αφορά τη νοητική 
υστέρηση τόσο στο νομικό πλαίσιο όσο 
και σε επί μέρους υπηρεσίες/ωφελήματα, 
καθότι τα άτομα με νοητική υστέρηση 
δυσκολεύονται ιδιαίτερα να 
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, 
συγκριτικά με τους άλλους αναπήρους. 
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή υποστηρίζει 
ότι η σχετική έκθεση είναι ελλιπής και 
δεν παρέχει ουσιαστική κριτική 
εξέταση/αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης. Τουναντίον, η Επιτροπή 
μετά λύπης της επισημαίνει ότι στην 
έκθεση δίδεται λανθασμένη εικόνα για 
τις αρμοδιότητές της και τις πρόνοιες 
του Περί Νοητικά Καθυστερημένων 
Ατόμων Νόμου 117/89. 
 
Οι παρατηρήσεις τόσο της Επιτροπής 
όσο και άλλων αρμόδιων φορέων έχουν 
ληφθεί υπόψη από τη διεύθυνση του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Σε σχετικές συναντήσεις 
που έγιναν μέσα στο 2005, η διεύθυνση 
του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει 
διαβεβαιώσει την Επιτροπή ότι, 
ανεξάρτητα από την προώθηση της 
προτεινόμενης σφαιρικής πολιτικής, θα 
διατηρηθούν όλα τα δικαιώματα των 
ατόμων με νοητική υστέρηση. 
 
 

Άλλα νομοθετήματα - Πολιτικές 
 
  Η Επιτροπή προσκλήθηκε και 
εξέφρασε τις θέσεις της στις 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παιδείας, 
Εργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
για θέματα που σχετίζονται με τις 
αρμοδιότητές της. 
 
Συγκεκριμένα, οι θέσεις της Επιτροπής 
υποβλήθηκαν αναφορικά (ι) με την 
τροποποίηση του Νόμου για τα Δημόσια 
Βοηθήματα (ιι) την αναβάθμιση των 
υπηρεσιών που παρέχονται στο Ίδρυμα 
Χρίστου Στέλιου Ιωάννου (ιιι) την 
τροποποίηση του Νόμου για το 
Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας και 
(ιv) την εφαρμογή του Νόμου της 
Ειδικής Εκπαίδευσης στη Μέση 
Εκπαίδευση. 
 
 
2. Μητρώο Ατόμων με Νοητική   

Υστέρηση 
 

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων με 
νοητική υστέρηση που ήταν 
καταχωρημένα στο Μητρώο το 
Δεκέμβριο του 2005 ανερχόταν σε 2081 
(ποσοστό 0.30% του συνολικού 
πληθυσμού). Ο αριθμός αυτός παραμένει 
στα ίδια επίπεδα με το έτος 2004. 
Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για το 
Μητρώο καθώς και σύγκριση με τα  
αντίστοιχα στοιχεία για το έτος 2004 
δίδονται στο Παράρτημα 1. 
 
Μέσα στο 2005 υπήρξαν 8 νέες 
καταχωρήσεις παιδιών με νοητική 
υστέρηση ενώ 13 άτομα απεβίωσαν και 
διαγράφηκαν. Στη διάρκεια του έτους 
τηρήθηκε η διαδικασία που προνοεί ο 
Νόμος 117/89, άρθρο 7, σύμφωνα με την 
οποία είναι απαραίτητη η συγκατάθεση 
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του κηδεμόνα για περίληψη ενός ατόμου 
στο Μητρώο της Επιτροπής.  
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μετά την 
ψήφιση του Περί Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
Νόμου του 2001, παρατηρούνται 
δυσκολίες στην ενημέρωση του 
Μητρώου. Οι δυσκολίες αυτές 
αναμένεται να ξεπεραστούν στα πλαίσια 
συγκεκριμένων μηχανισμών που 
συστήνονται στην τροποποίηση του 
Νόμου 117/89. 
 
Κατόπιν εντολής της Επιτροπής 
Εργασίας της Βουλής, στοιχεία από το 
Μητρώο παραχωρήθηκαν στις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 
προκειμένου να εντοπιστούν τα 
δημογραφικά δεδομένα και οι ανάγκες 
των ατόμων που έχασαν τους γονείς τους 
ή έχουν γονείς συνταξιούχους. 
 
Στατιστικά στοιχεία από το Μητρώο 
Ατόμων παραχωρήθηκαν επίσης στην 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 
Βουλής, προκειμένου να εντοπιστούν οι 
μελλοντικές ανάγκες για φοίτηση στο 
Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου. 
 
 
3. Λειτουργία της Συντονιστικής   
    Υπηρεσίας ΄Εγκαιρης Παρέμβασης   
    στην Κύπρο για παιδιά με νοητική  
    υστέρηση ηλικίας ως 6 χρόνων. 

 
Με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου αρ. 54.482 και ημερ. 
31/10/01, εγκρίθηκε η δημιουργία και 
λειτουργία συστήματος Υπηρεσιών 
΄Εγκαιρης Παρέμβασης για άτομα με 
νοητική υστέρηση.  
 
Οι Υπηρεσίες Έγκαιρης Παρέμβασης 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της 

ανάπτυξης του σώματος, της κίνησης, 
του λόγου, της αντίληψης και της 
αυτομέριμνας και προσφέρονται σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας που 
παρουσιάζουν διαταραχές στην 
ανάπτυξη. 
 
Σε συνέχεια της πιο πάνω απόφασης, η 
Επιτροπή Προστασίας Νοητικά 
Καθυστερημένων Ατόμων προχώρησε 
στη σύσταση και πιλοτική λειτουργία 
της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης 
Παρέμβασης, με μίσθωση υπηρεσιών 
τεσσάρων προσοντούχων λειτουργών 
για περίοδο 2 ετών. 
 
Σε γενικές γραμμές, οι αρμοδιότητες των 
Λειτουργών Έγκαιρης Παρέμβασης 
αφορούν: 
• τον εντοπισμό παιδιών που       

παρουσιάζουν ή πιθανό να        
παρουσιάσουν αναπτυξιακές 
διαταραχές 

• την καταγραφή και διερεύνηση των 
αναγκών του παιδιού και της 
οικογένειας 

• την εξασφάλιση και παρακολούθηση 
των υπηρεσιών και θεραπευτικών 
παρεμβάσεων που χρειάζεται το παιδί 
για ικανοποίηση των αναγκών του 

• την παροχή πρωτοβάθμιας στήριξης 
προς τις οικογένειες 

• όπου χρειάζεται, την προώθηση 
σφαιρικής πολυθεματικής 
προσέγγισης με τη στενότερη 
επικοινωνία και συνεργασία των 
ατόμων που εξυπηρετούν το παιδί και 
την οικογένεια 
 

Για να διευκολύνει την εξυπηρέτηση 
των πολιτών, η Επιτροπή επεδίωξε τη  
συνεργασία με αρχές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Στα πλαίσια αυτής της 
επιδίωξης, δύο από τους Λειτουργούς 
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Έγκαιρης Παρέμβασης στεγάστηκαν στο 
Δήμο Κάτω Πολεμιδιών στην επαρχία 
Λεμεσού και στο Δήμο Αραδίππου στην 
επαρχία Λάρνακας. 
 
Για σκοπούς παρακολούθησης των 
εργασιών των Λειτουργών Έγκαιρης 
Παρέμβασης και για σκοπούς παροχής 
τεχνικής βοήθειας, συστάθηκε ειδική 
επιτροπή στην οποία συμμετείχαν 
εκπρόσωποι της Επιτροπής Προστασίας 
Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων, των 
Υπουργείων Υγείας, Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και 
Πολιτισμού και του Παγκυπρίου 
Συνδέσμου Γονέων Καθυστερημένων 
Ατόμων. 
 
Τον Απρίλιο 2005 έγινε αξιολόγηση της 
λειτουργίας της Συντονιστικής 
Υπηρεσίας. Μέσα από έρευνα, 
καταγράφηκε η πορεία εξυπηρέτησης 
των οικογενειών και η εκτίμησή τους για 
την Υπηρεσία, οι ενέργειες που έγιναν 
για πληροφόρηση κρατικών και 
ιδιωτικών φορέων και υπηρεσιών, οι 
δυσκολίες που προέκυψαν καθώς και 
εισηγήσεις για λήψη διορθωτικών 
μέτρων. Η αξιολόγηση υποβλήθηκε στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και στο Υπουργείο 
Οικονομικών, με πρόταση 
επαναλειτουργίας της Υπηρεσίας. 
Λεπτομέρειες για την αξιολόγηση από 
την έρευνα οικογενειών δίδονται στο 
Παράρτημα 2. 
 
Σε γενικές γραμμές, καταγράφηκαν τα 
εξής θετικά αποτελέσματα: 
 

• Μείωση του χρόνου αναμονής 
εξυπηρέτησης των οικογενειών 
από υπηρεσίες και φορείς 

• Μείωση της συναισθηματικής 
αναστάτωσης της οικογένειας 

• Εξασφάλιση της αναγκαίας 
παρακολούθησης κα στήριξης του 
παιδιού (αξιολογήσεις, θεραπείες, 
κρατικά βοηθήματα) 

• Ενδυνάμωση της οικογένειας στο 
να αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο 
στη στήριξη του παιδιού και στις 
αποφάσεις που λαμβάνονται για 
το μέλλον του 

• Αποφυγή απώλειας πολύτιμου 
χρόνου και ενέργειας στην 
εξεύρεση κατάλληλων 
πληροφοριών ή υπηρεσιών 

• Παροχή καθοδήγησης όσον 
αφορά τα δικαιώματα του παιδιού 
και τις διαδικασίες που 
ακολουθούνται στις διάφορες 
κρατικές και ιδιωτικές υπηρεσίες  

• Διευκόλυνση της επικοινωνίας 
των οικογενειών με τους ειδικούς, 
τους θεραπευτές και αρμόδιους 
φορείς. 

 
Από καθυστέρηση που προέκυψε στην 
εξασφάλιση έγκρισης για 
επαναλειτουργία, οι εργασίες της 
Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης 
Παρέμβασης διακόπηκαν από τον Μάϊο 
2005. Η Υπηρεσία αυτή αναμένεται να 
επαναλειτουργήσει μέσα στο 2006. 
 
4.   Εξέταση Παραπόνων/Aιτημάτων 
 
Μέσα στο 2005 η Επιτροπή ασχολήθηκε 
με την εξέταση/επανεξέταση 69 
προσωπικών  παραπόνων/αιτημάτων που 
προέκυψαν από καταγγελίες 
γονέων/κηδεμόνων ατόμων με νοητική 
υστέρηση και από τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης του Μητρώου ατόμων 
με νοητική υστέρηση (11παράπονα 
εκκρεμούν από προηγούμενα έτη). 
 Τα παράπονα γενικά αφορούν την: 
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• ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών 
ημερήσιας φροντίδας και κατ’οίκον 
στήριξης, 

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

• δυσλειτουργία διοικητικών 
συμβουλίων σωματείων που 
λειτουργούν προγράμματα 
κοινωνικής  αποκατάστασης, 

• ύπαρξη σοβαρών οικονομικών     
αναγκών, 

• ανεπαρκή εργοδότηση στην ανοιχτή 
αγορά εργασίας και δυσμενείς όρους  
εργασίας, 

• διαχείριση περιουσίας, 
• κοινωνική αποδοχή ατόμων με 

νοητική υστέρηση, 
• ανησυχία/προβληματισμό για το 

μέλλον των ατόμων που 
ενηλικιώνονται, 

• ανεπαρκή ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη 

• ασφάλεια σε χώρους εκπαίδευσης/ 
εργοδότησης , 

• αποβολή ατόμων από Ιδρύματα/ 
Κέντρα  Ημερήσιας Φροντίδας, 

• αποκοπή/μείωση/αναθεώρηση του    
δημοσίου βοηθήματος, 

• πειθαρχικά προβλήματα μαθητών με 
νοητική υστέρηση. 

• κηδεμονία ατόμων με νοητική 
υστέρηση 

 
Τα παράπονα παραπέμπονται στις 
αρμόδιες υπηρεσίες για 
χειρισμό/επίλυση, αλλά συνήθως λίγα 
απ’ αυτά επιλύονται. Από τα  παράπονα 
που έλαβε εντός του έτους η Επιτροπή, 
38 βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Επιτροπή 
προσβλέπει στην ψήφιση της 
τροποποίησης του Νόμου 117/89, ώστε 
να έχει τη δυνατότητα για πιο 

αποτελεσματική παρέμβαση, για λήψη 
διορθωτικών μέτρων. 
 
Τον κώδωνα του κινδύνου για διακοπή 
των υπηρεσιών τους λόγω οικονομικού 
αδιεξόδου εξακολουθούν να κρούουν 
αρκετές εθελοντικές οργανώσεις. Για το 
θέμα αυτό σχετική ήταν η πρόταση της 
Επιτροπής προς το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
αλλαγή στο μηχανισμό χρηματοδότησης 
των προγραμμάτων για άτομα με 
νοητική υστέρηση στην Κύπρο. 
 
Σύμφωνα με την πρόταση, συστήνεται 
όπως η χρηματοδότηση των σχετικών 
προγραμμάτων γίνεται με παραχώρηση 
ειδικής χορηγίας, ανεξάρτητα από το 
Σχέδιο των Κρατικών Χορηγιών. Η 
ειδική χορηγία θα μπορούσε να 
καταβάλλεται στις διάφορες οργανώσεις 
μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
κατόπιν αξιολόγησης/σύστασης της 
Επιτροπής. Με την αλλαγή του 
μηχανισμού, η Επιτροπή πιστεύει ότι θα 
υπάρξει πιο δίκαιη ανακατανομή των 
πόρων και εξοικονομήσεις συγκριτικά 
με το κόστος του υφιστάμενου 
μηχανισμού.  
 
Το Μάρτιο 2005 το Υπουργικό 
Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση 
αναθεώρησης του Σχεδίου των 
Κρατικών Χορηγιών, στην οποία δεν 
έχουν περιληφθεί οι προτάσεις της 
Επιτροπής. 
 
 
5.  Tεχνική  Επίβλεψη  των  
     Προγραμμάτων της Εργοδότησης  
     με Στήριξη 
 
Μέσα στο 2005 η Επιτροπή συνέχισε να 
παρέχει τεχνική επίβλεψη των 
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προγραμμάτων της εργοδότησης με 
στήριξη. 
 
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 
συντονίζουν 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 έχει η Υπηρεσία 
Μέριμνας Αναπήρων του Τμήματος 
Εργασίας, η οποία επιχορηγεί 
Εθελοντικές Οργανώσεις/Σωματεία που 
ασχολούνται με άτομα με νοητική 
υστέρηση με £6000 το χρόνο για 
εκτέλεση των προγραμμάτων. Στο τέλος 
του 2005, στις περιοχές Λευκωσίας, 
Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και 
ελεύθερης Αμμοχώστου λειτουργούσαν 
συνολικά 17 προγράμματα, στα πλαίσια 
των οποίων εργοδοτούνταν 191 άτομα. 
 
Μέσα στο 2005 έγιναν αλλαγές 
καθοδηγητών εργασίας στο Σύνδεσμο 
"Ηλιακτίδα" και στο Συμβούλιο 
Κοινοτικής Ευημερίας Πελεντρίου. Οι 
σχετικά συχνές αλλαγές καθοδηγητών 
εργασίας, λόγω κυρίως της χαμηλής 
τους μισθοδοσίας, είναι γεγονός που θα 
πρέπει να προβληματίσει, διότι 
δημιουργεί αναστάτωση και εμποδίζει 
την ομαλή λειτουργία των 
προγραμμάτων εργοδότησης.  
Για σκοπούς παρακολούθησης των 
προγραμμάτων, κατά τη διάρκεια του 

έτους έγιναν 12 επισκέψεις από το 
προσωπικό της Επιτροπής στους χώρους 
εργασίας των ατόμων που 
εργοδοτούνται. Παράλληλα,  έγινε μια 
συνάντηση των  καθοδηγητών εργασίας 
στα  γραφεία της Επιτροπής για  
συντονισμό  των  προγραμμάτων και 
αντιμετώπιση/χειρισμό των 
προβλημάτων που προέκυψαν.  
 
Για την αναβάθμιση του θεσμού, κυρίως 
όσον αφορά τη διοικητική δομή των 
προγραμμάτων και την επαγγελματική 
πρακτική, έγινε εισήγηση από ειδικούς 
συμβούλους (1999,1998) για τη 
σύσταση ενός ειδικού φορέα. Η 
προώθηση της σύστασης ενός τέτοιου 
φορέα δεν έγινε μέχρι σήμερα 
κατορθωτή.  
 
Μέσα από τη σφαιρική έρευνα 
αξιολόγησης των προγραμμάτων και 
γενικότερα του θεσμού της εργοδότησης 
με στήριξη, που ολοκληρώθηκε το 2004, 
από το προσωπικό της Επιτροπής έγιναν 
εισηγήσεις προς τη διεύθυνση του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για περαιτέρω προώθηση 
και αναβάθμιση του θεσμού. Ωστόσο, 
μέσα στο 2005 δεν παρατηρήθηκε 
ουσιαστική κίνηση. Η Επιτροπή ελπίζει 
πως, μέσα στα πλαίσια της 
εξαγγελθείσας σφαιρικής αντιμετώπισης 
των προβλημάτων των αναπήρων, θα 
γίνουν τομές που θα βοηθήσουν και το 
θεσμό της εργοδότησης με στήριξη. 
 
 
6.  Τεχνική βοήθεια/Παροχή  
     Συμβουλευτικών Υπηρεσιών   
 
Μια από τις κύριες δραστηριότητες της 
Επιτροπής είναι η παροχή τεχνικής 
βοήθειας και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών προς τις άμεσα 
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ενδιαφερόμενες οργανώσεις/φορείς. Για 
το σκοπό αυτό, Λειτουργοί της 
Υπηρεσίας πραγματοποίησαν 31 
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. Τεχνική 
βοήθεια παραχωρήθηκε και στη κρατική 
Στέγη "Νέα Ελεούσα". 
 
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 
2005 έγιναν 9 επισκέψεις. 
 
Τεχνική βοήθεια παραχωρήθηκε 
επιπρόσθετα σε φοιτητές (Κύπρου και 
εξωτερικού), ερευνητές Κολεγίων και 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
 
7. Πραγματοποίηση εισηγήσεων/ 
    διαλέξεων από το προσωπικό της  
    Επιτροπής  
 
Aπό το προσωπικό της Επιτροπής έγιναν 
ενημερωτικές εισηγήσεις/διαλέξεις για 
το θεσμό της εργοδότησης με στήριξη 
στις πιο κάτω οργανώσεις/φορείς: 
 
- Σύνδεσμο Γονέων Ειδικής Σχολής   
  Λευκωσίας 
 
- Μονάδες Ένταξης στα Γυμνάσια   

  Κοκκινοτριμιθιάς και   
  Κωνσταντινουπόλεως (Λ/σια) 
  
- Συνδετικούς Λειτουργούς, καθηγητές   
  Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής   
  Αγωγής και γονείς όλων των μονάδων  
  ένταξης Μέσης Εκπαίδευσης Λεμεσού  
 
Εισηγήσεις/ενημέρωση για τη 
Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης 
Παρέμβασης έγιναν στους ακόλουθους 
φορείς: 
 

    - Επαρχιακό Γραφείο Υπηρεσιών    
      Κοινωνικής Ευημερίας Πάφου. 

 
-"Κυψέλη" Ομάδα θεραπευτών  
  έγκαιρης παρέμβασης στη Δερύνεια 
 
- Δημοσιογραφική διάσκεψη που   
  οργάνωσε ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών. 
 
 
8. Συμμετοχή σε συνέδρια στο 
εξωτερικό 
 
Με σκοπό την αναβάθμιση της 
τεχνογνωσίας της Επιτροπής σε θέματα 
επαγγελματικής αποκατάστασης και 
διασφάλισης των δικαιωμάτων των 
ατόμων με νοητική υστέρηση, μέλη της 
Επιτροπής συμμετείχαν σε δύο 
συνέδρια: 
 
- Συνέδριο για την εργοδότηση με 
στήριξη του Εuropean Union of 
Supported Employment, που έγινε στις 
15-17 Ιουνίου 2005 στη Βαρκελώνη της 
Ισπανίας.  
 
- Συνέδριο για τα δικαιώματα των 
ατόμων με νοητική υστέρηση της 
οργάνωσης Inclusion Europe, που έγινε 
στην Πράγα της Τσεχίας στις 19-21 
Μαϊου 2005. 
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Η Προϊσταμένη των Υπηρεσιών της 
Επιτροπής εκπροσώπησε τον Παγκύπριο 
Σύνδεσμο Γονέων Καθυστερημένων 
Ατόμων σε εργασίες της Οργάνωσης 
Ιnclusion που έγιναν στη Λισσαβώνα 
Πορτογαλία στις 7-8/10/2005. Σκοπός 
των εργασιών ήταν η προώθηση μέτρων 
για διεκδίκηση των δικαιωμάτων για 
απασχόληση των ατόμων με νοητική 
υστέρηση στην Κύπρο, στα πλαίσια 
εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
78/2000. 
 
 
9.   Διαφώτιση/Εκδόσεις 
 
Μέσα στο 2004 η Επιτροπή προκήρυξε 
διαγωνισμό για το λογότυπό της, στον 
οποίο συμμετείχαν εταιρείες γραφικών 
τεχνών, καλλιτέχνες και φοιτητές 
γραφικών τεχνών, με 66 συνολικά έργα. 
Όπως αναφερόταν στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού, το έργο θα έπρεπε να ήταν 
πρωτότυπο και να παρέπεμπε στην 
αποστολή της Επιτροπής και τα 
δικαιώματα των ατόμων με νοητική 
υστέρηση. Η διαδικασία αξιολόγησης 
των έργων που υποβλήθηκαν 
ολοκληρώθηκε με τη βράβευση του 
έργου που επιλέγηκε τον Ιούλιο 2005. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2005 η Επιτροπή 
προώθησε ενέργειες για τη δημιουργία 
Ιστοσελίδας. Οι σχετικές εργασίες θα 
συνεχιστούν μέσα στο 2006. 
 
 
ΙΙΙ Αξιολόγηση της Κυπριακής 
Πραγματικότητας                     
 
΄Οπως αναφέρεται και σε προηγούμενες 
ετήσιες εκθέσεις, ως αποτέλεσμα της 
γενικής πολιτικής που ακολουθείται για 
ενθάρρυνση της ιδιωτικοποίησης των 
φορέων παροχής υπηρεσιών, συνεχίζεται 

η δημιουργία και υπολειτουργία 
πολλαπλών ιδρυμάτων και συνδέσμων, η 
χρηματοδότηση των οποίων δεν επαρκεί 
για τη δημιουργία κατάλληλων 
υποδομών και την κατάρτιση 
αποτελεσματικών προγραμμάτων. Οι 
σχετικές οργανώσεις κρούουν τον 
κώδωνα κινδύνου για αναστολή της 
λειτουργίας τους. Σε όλες τις 
περιπτώσεις κρίνεται ανεπαρκής η 
κρατική χορηγία. 
 
Πέραν από το οικονομικό, μειωμένη 
παραμένει η συνεργασία μεταξύ των 
ιδρυμάτων και συνδέσμων καθώς και 
άλλων σχετικών οργανώσεων, γεγονός 
που δεν προάγει τις συντονισμένες και  
μελετημένες ενέργειες στον τομέα των 
ατόμων με νοητική υστέρηση. Αντίθετα, 
επικρατεί η τάση για αυτονομία και 
αυτοενέργεια με τρόπους που δεν 
προάγουν τη διασφάλιση των 
συμφερόντων των ατόμων με νοητική 
υστέρηση. Σχετική είναι και η έλλειψη 
ικανοποιητικών μηχανισμών όσον 
αφορά την εποπτεία, τη διεύθυνση, την 
αξιολόγηση και τη συντήρηση 
προγραμμάτων. 
 
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόταση του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων που έγινε μέσα στο 2005 
για θέσπιση και εφαρμογή σφαιρικής 
πολιτικής για τα θέματα των αναπήρων. 
Ωστόσο, όπως αναφέρεται και στην 
παράγραφο ΙΙ.1, η Επιτροπή υποστηρίζει 
ότι η σχετική πρόταση χρήζει 
ουσιαστικής τροποποίησης. Μέσα στα 
πλαίσια της σφαιρικής πολιτικής για 
τους αναπήρους θα πρέπει να περιληφθεί 
και το σχέδιο των κρατικών χορηγιών 
για αποτελεσματική εξομάλυνση της 
κατάστασης που περιγράφεται. 
 



 12 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΥ  
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ    

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2005 
 
 
 
 Φύλο Αρ. Ατόμων % 

Άντρες 1134  55 
Γυναίκες   947  45 

ΣΥΝΟΛΟ 2081              100 
 
 

Ηλικία Αρ. Ατόμων % 

0 - 20 χρόνων 569  27 
21 – 40 χρόνων 822  39 

41+ 690  34 
ΣΥΝΟΛΟ 2081 100 

 
 Συγκριτικά με τα στοιχεία  του 2004, δεν παρατηρείται καμία ουσιαστική   
αλλαγή ως προς το φύλο και την ηλικία. 
 
 
Οικογενειακή κατάσταση 
 

Αρ. Ατόμων % 

Έγγαμος: Ναι    38  2 
                 Οχι 2043 98 

ΣΥΝΟΛΟ 2081              100 
 
 

Επάγγελμα πατέρα 
 

Αρ. Ατόμων % 

Διοικητικοί/προσοντούχοι 106   5 
Υπάλληλοι υπηρεσιών 181   9 
Γραφείς/πωλητές 118   6 
Τεχνίτες/χειριστές 
μηχανών 

351 17 

Ανειδίκευτοι 197   9 
Γεωργοί   85   4 
Συνταξιούχοι/απεβίωσαν 936 45 
Αλλοι/άνεργοι 107   5 

ΣΥΝΟΛΟ 2081             100 
 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2004, η κατανομή ως προς το επάγγελμα 
του πατέρα παραμένει περίπου η ίδια. 
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Επαρχία Αρ. Ατόμων % 

Λευκωσία  855               41 
Λεμεσός  552               26 
Λάρνακα και Αμμόχωστος  490               24 
Πάφος  184                 9 

ΣΥΝΟΛΟ 2081             100 
 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2004, παρατηρείται περίπου η ίδια εικόνα , με το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να επικεντρώνεται στην επαρχία Λευκωσία.  
 
 

Επίπεδο νοητικής 
υστέρησης  

Αρ. Ατόμων % 

Ελαφριά               733               35 
Μέτρια               814               39 
Σοβαρή               407               20 
Δεν έχει διαγνωστεί               127                 6 

ΣΥΝΟΛΟ             2081             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 2004.  
 
 

Παρουσία συνδρόμου  Αρ. Ατόμων % 
Ναι               467               23 
Οχι 1505               72 
Δεν έχει διαγνωστεί                109                 5 

ΣΥΝΟΛΟ 2081             100 
 
 

Παρουσία άλλης 
σωματικής αναπηρίας  

Αρ. Ατόμων % 

Ναι              1293               62 
Οχι                751               36 
Δεν έχει διαγνωστεί                  37                 2 

ΣΥΝΟΛΟ              2081             100 
 
 
 
 Φοιτούν σε κανονικό 
          σχολείο 

  Αρ. Ατόμων             % 
ηλικία 3-20 

Δημόσια και Ιδιωτικά            339              59 
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Άτομα που 

εργοδοτούνται 
  Αρ. Ατόμων              % 

ηλικία 20+ 
Με στήριξη            125                8 
Χωρίς στήριξη            113                7 
         ΣΥΝΟΛΟ            238               15 
 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι άλλα 66 άτομα εργάζονται με τα προγράμματα εργαδότησης με 
στήριξη. Τα άτομα αυτά δεν επιθυμούν  να είναι καταγραμμένα στο Μητρώο της Επιτροπής 
και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στην πιο πάνω ανάλυση.  
 

Λαμβάνουν υπηρεσίες 
παγκύπρια σε: 

Αρ. Ατόμων % 

Ιδρύματα                321               15 
Ειδικά Σχολεία                126                 6 
Κέντρα Ημέρας                277               13 
Νοσοκομείο Αθαλάσσας                  36                 2 
Στέγες Ηλικιωμένων                  82                 4 
Άλλα  προγράμματα                 171                 8 

ΣΥΝΟΛΟ               1013               48 
 
Σύμφωνα με την πιο πάνω εικόνα, 52% του συνόλου των ατόμων δεν λαμβάνει 
καμιά από τις πιο πάνω υπηρεσίες . Η πλειοψηφία των ατόμων ωστόσο λαμβάνει 
δημόσιο (αναπηρικό) βοήθημα.  
 
. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

(ΣΥΕΠ) ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΧΡΗΣΤΕΣ 
 
Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της Συντονιστικής 

Υπηρεσίας Έγκαιρης Παρέμβασης μέσα από τις θέσεις των ίδιων των οικογενειών.  Η έρευνα έγινε 

κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαΐου 2005 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και με 

προσωπική επικοινωνία.  Συνολικά ανταποκρίθηκαν 105  (88%) οικογένειες. 

 

Στο ερωτηματολόγιο καταγράφονται (ι) τα δημογραφικά στοιχεία της οικογένειας και η κατάσταση 

του παιδιού (ιι) οι υπηρεσίες τις οποίες λάμβαναν τα παιδιά προτού η οικογένεια έλθει σε επαφή με 

τη ΣΥΕΠ και η πηγή πληροφόρησης της οικογένειας για τη λειτουργία της ΣΥΕΠ (ιιι) ο 

τρόπος/συχνότητα των επαφών με την οικογένεια, ο χώρος συναντήσεων και η ικανοποίηση ενός ή 

περισσοτέρων αναγκών της οικογένειας και (ιv) οι προσδοκίες των γονέων και οι απόψεις τους για 

την αποτελεσματικότητα της ΣΥΕΠ, την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών και γενικά εισηγήσεις για 

βελτίωση της υπηρεσίας.   

 

Αποτελέσματα  

• Δημογραφικά στοιχεία της οικογένειας και η κατάσταση του παιδιού 
Το ερωτηματολόγιο κατά πλειοψηφία (76%) απαντήθηκε από τις μητέρες εκ των οποίων οι πλείστες 

(65%) ήταν ηλικίας 30-40 ετών και είχαν τουλάχιστο λυκειακή μόρφωση (66%). Ανεξάρτητα από το 

μορφωτικό επίπεδο επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την κρίση των Λειτουργών ‘Εγκαιρης 

Παρέμβασης (ΛΕΠ) 16% των γονέων που ανταποκρίθηκαν χαρακτηρίζονται ως άτομα με χαμηλή 

νοημοσύνη.Οι πλείστες από τις οικογένειες που ανταποκρίθηκαν (43%) είναι από την επαρχία 

Λάρνακας/Αμμοχώστου. Μειωμένη γενικά ήταν η ζήτηση της ΣΥΕΠ από την επαρχία Λευκωσίας 

(20%), γεγονός το οποίο ενδεχομένως αποδίδεται στην ικανοποίηση των αναγκών της επαρχίας 

Λευκωσίας από άλλες υπηρεσίες. Ιδιαίτερα λυπηρή είναι η διαπίστωση ότι 12% των οικογενειών 

έχουν δύο ή ακόμη και τρία παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. 

 

Αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση ότι τα πλείστα παιδιά που έχουν ή διατρέχουν κίνδυνο για 

αναπτυξιακές διαταραχές είναι αγόρια (67%). Αυτή η διαφορά στο φύλο είναι ιδιαίτερα έντονη στην 

επαρχία Λάρνακας/Αμμοχώστου (80%). Αναφορικά με την κατανομή των παιδιών κατά ηλικία, η 

μεγαλύτερη συχνότητα (55%) παρατηρείται στην ηλικία 4-6 ετών ενώ μόνο 17% των παιδιών είναι 

μικρότερα (μέχρι 3 ετών). Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί σε έλλειψη κατάλληλων 

μηχανισμών χειρισμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή και σε καθυστέρηση στην αποδοχή του 

προβλήματος από τους γονείς, το οποίο ωστόσο γίνεται ιδιαίτερα αισθητό όταν το παιδί είναι 

προσχολικής ηλικίας.  Μέσα από το ερωτηματολόγιο δεν λαμβάνεται ξεκάθαρη πληροφόρηση για 

την κατάσταση των παιδιών. Ωστόσο από συγκεντρωτικές καταστάσεις των ΛΕΠ σημειώνεται ότι 
56% των παιδιών αυτών έχουν νοητική υστέρηση με ή χωρίς άλλες αναπηρίες ενώ το υπόλοιπο 
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ποσοστό 44% αφορά παιδιά με ημιπληγία, ελλειματική προσοχή, υπερκινητικότητα, διαταραχές 

λόγου και άλλες σχετικές διαταραχές που πιθανόν να οδηγούν σε νοητική υστέρηση. 

 

• Πηγή πληροφόρησης για την λειτουργία της ΣΥΕΠ και υπηρεσίες που λάμβαναν τα 
παιδιά πριν από την επαφή  με τη ΣΥΕΠ 

Λεπτομέρειες για τη πηγή πληροφόρησης των οικογενειών για τη λειτουργία της ΣΥΕΠ δίδονται στο 

συνημμένο ερωτηματολόγιο. Σε αρκετές περιπτώσεις, 26% η πληροφόρηση έγινε από παιδιάτρους, 

κυρίως του ιδιωτικού τομέα. Ιδιαίτερα μειωμένες με ποσοστό που δεν ξεπερνά το 6% σε κάθε 

περίπτωση είναι οι παραπομπές από διάφορους θεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδικούς 

σταθμούς, επισκέπτριες υγείας και συνδέσμους γονέων. Μερικές από τις οικογένειες με τις οποίες 

επικοινώνησαν/εξυπηρέτησαν οι Λειτουργοί Έγκαιρης Παρέμβασης (24%) ήταν ήδη 

καταχωρημένες στο Μητρώο της Επιτροπής. Τα πιο πάνω στοιχεία υποδηλώνουν την ανάγκη για 

λήψη κατάλληλων μέτρων γύρω από την πολιτική εντοπισμού των παιδιών. 

 

Αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών είναι ξεκάθαρο ότι στις πλείστες περιπτώσεις (73%) τα 

παιδιά λάμβαναν ήδη θεραπείες όπως λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία. Αρκετά 

από τα παιδιά (52%) φαίνεται να βρίσκονται κάτω από ιατρική παρακολούθηση (Μακάριο 

Νοσοκομείο) και ορισμένα (21%) να λαμβάνουν ειδική αγωγή/εκπαίδευση. Προβληματισμό 

δημιούργησε το γεγονός ότι μόνο 56% των οικογενειών δήλωσαν ότι λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα 

για το παιδί. Όπως φαίνεται σε άλλη ερώτηση 22% των υπόλοιπων οικογενειών υπέβαλαν αίτηση 

για δημόσιο βοήθημα μετά την εξυπηρέτησή τους από τους ΛΕΠ. Διευκρινίστηκε ότι τουλάχιστο 

16% των υπόλοιπων οικογενειών λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα αλλά απέκρυψαν να το αναφέρουν 

στην έρευνα.   

Αισθητή ήταν η παροχή υπηρεσιών από τους ΛΕΠ σε οικογένειες με παιδιά "υψηλού κινδύνου" (at 

risk). Τα παιδιά αυτά φαίνεται να ετύγχαναν λιγότερης προσοχής από τις αρμόδιες κρατικές 

υπηρεσίες συγκριτικά με παιδιά των οποίων η αναπηρία ήταν ξεκάθαρη. 
 

• Τρόπος/συχνότητα επαφών με την οικογένεια, χώρος συναντήσεων και ικανοποίηση 
ενός ή περισσοτέρων αναγκών. 

Οι επαφές των ΛΕΠ με τις οικογένειες έγιναν προσωπικά ή/και τηλεφωνικώς.  Αναφορικά με 

τηλεφωνικές επαφές, 18% των οικογενειών είχαν μόνο μια επαφή ενώ 46% είχαν από 2-5 επαφές.  

Σε επίπεδο προσωπικής συνάντησης, 43% είχαν μόνο μια συνάντηση, 37% δήλωσαν ότι είχαν 2-4 

συναντήσεις, ενώ 15% είχαν 5 ή περισσότερες.  Οι συναντήσεις έγιναν στο σπίτι της οικογένειας 

ή/και στο γραφείο της λειτουργού.  Οι πλείστες οικογένειες (78%) δήλωσαν ότι ένιωσαν άνετα από 

την συνάντηση που έγινε  στο σπίτι σε αντίθεση με τη μειωμένη συχνότητα που καταγράφηκε όσον 

αφορά το χώρο του γραφείου (30%), γεγονός το οποίο είναι κατανοητό. 

 

Οι ΛΕΠ εξυπηρέτησαν τις οικογένειες στην προώθηση/ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων αναγκών 

του παιδιού.  Συγκεκριμένα 5-20% των οικογενειών ικανοποίησαν βασικές ανάγκες όπως 
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εξασφάλιση ρουχισμού/τροφίμων, ειδικό εξοπλισμό όπως τροχοκάθισμα/νάρθηκες, ημερήσια 

φροντίδα/θεραπεία, επικοινωνία με συνδέσμους γονέων.  Σε μεγαλύτερη έκταση, 22-30% των 

οικογενειών, με την παρέμβαση των ΛΕΠ εξασφάλισαν θεραπευτικές υπηρεσίες, προώθησαν 

αιτήσεις για οικονομικά βοηθήματα ή άλλα αιτήματα των γονέων και προώθησαν 

αξιολογήσεις/διάγνωση της κατάστασης του παιδιού από ειδικούς.  Γενικά πέραν από το 50% των 

οικογενειών δήλωσαν ότι έτυχαν πληροφόρησης για υπηρεσίες που δεν γνώριζαν. 

 

 

• Οι προσδοκίες των γονέων, οι απόψεις τους για την  αποτελεσματικότητα της 
Συντονιστικής Υπηρεσίας ΄Εγκαιρης Παρέμβασης, την παροχή επιπρόσθετων 
πληροφοριών και εισηγήσεις για βελτίωση της υπηρεσίας. 

Η πλειοψηφία των γονέων (45%) δεν απαντά στο ερώτημα ποιές είναι οι προσδοκίες από τη ΣΥΕΠ, 

γεγονός το οποίο ενδεχομένως εκλαμβάνεται ότι δεν είναι σίγουροι/δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα για 

την υπηρεσία.  Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό 6% που απαντά "τίποτα" και 5% που αναμένει τους 

ΛΕΠ να έχουν καθαρά θεραπευτικό ρόλο.  Πιο ξεκάθαροι στις προσδοκίες τους είναι οι υπόλοιποι 

γονείς (46%) οι οποίοι αναμένουν καθοδήγηση στην εξασφάλιση συγκεκριμένων 

ωφελημάτων/υπηρεσιών.  Το γεγονός ότι δεν είναι ξεκάθαρη η εικόνα των γονέων για τη ΣΥΕΠ 

φαίνεται ξανά στην ερώτηση "αν δεν είχατε καθόλου επαφή με τη ΣΥΕΠ πιστεύετε ότι θα υπήρχε 

άλλος τρόπος ικανοποίησης των αναγκών του παιδιού".  Πάλι 39% των γονέων απάντησε δεν ξέρω 

ενώ 10% απέφυγε εντελώς να απαντήσει.  Οι λόγοι γι΄αυτή τη νεφελώδη αντίληψη των γονιών 

αποδίδονται σε διάφορους παράγοντες, οι οποίοι έχουν επισημανθεί σε προηγούμενη αξιολόγηση 

(Μάιος 2005). 

 

Ανεξάρτητα από την πιο πάνω εικόνα, 62% των οικογενειών δήλωσαν ότι οι ΛΕΠ ανταποκρίθηκαν 

πολύ καλά στις προσδοκίες τους ενώ 23% δήλωσαν αρκετά καλά. Αισθητή είναι η ψηλή 

ανταπόκριση για την επαρχία Λάρνακας/Αμμοχώστου (96%).  Σε παρόμοια ερώτηση η πλειοψηφία 

των γονέων (83%) θεωρούν την παρέμβαση των ΛΕΠ πολύ/αρκετά χρήσιμη και υποστήριξαν ότι οι 

Λειτουργοί κατά τη συνεργασία τους σεβάστηκαν τις αξίες της οικογένειας. Αξιοσημείωτη είναι η 

θετική πληροφόρηση που επισημαίνεται αναφορικά με τη στήριξη που ένιωσαν οι ίδιοι οι γονείς.  

Αρκετοί υποστήριξαν ότι βρήκαν βοήθεια στο χειρισμό των συναισθημάτων τους (40%), “κάποιο 

άτομο να τους ακούσει” (34%).  Στήριξη δήλωσαν ότι έλαβαν και στο γνωσιολογικό τομέα, στην 

κατανόηση των αναπτυξιακών διαταραχών (29%) και στον τρόπο προσέγγισης του παιδιού (25%) 

ενώ αρκετοί γονείς δήλωσαν ότι έλαβαν στήριξη και στη λήψη αποφάσεων για το παιδί τους (33%). 

 

Για σκοπούς αναβάθμισης των υπηρεσιών, σχετική με τη πιο πάνω πληροφόρηση, η επιθυμία των 

γονέων είναι να λαμβάνουν οι ίδιοι συστηματική ψυχολογική στήριξη (53%) και να έχουν τακτικές 

συναντήσεις και με άλλους γονείς (23%).  Αρκετοί γονείς (41%) επιθυμούν όπως οι ΛΕΠ παρέχουν 

άμεσα θεραπευτικές παρεμβάσεις στο παιδί.  
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