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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 2009 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 2009 ανήλθαν στις 
344.827 €. 
 
Κατά     την    1η     Ιανουαρίου       2009 
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 έκτακτοι υπάλληλοι 
στην κλίμακα Α2, στα πλαίσια του 
θεσμού “αορίστου απασχόλησης”. 
 
Μετά από έγκριση της Βουλής των 
Αντιπροσώπων συνεχίστηκε μέσα στο 
2009 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. Από 1/3/2009 
η απασχόληση του ενός λειτουργού 
έγινε αορίστου διάρκειας ενώ οι δύο 
άλλοι λειτουργοί παραιτήθηκαν. Οι εν 
λόγω θέσεις συμπληρώθηκαν με διετές 
συμβόλαιο από το Σεπτέμβριο 2009. 

Οι τακτικές συνεδρίες της Επιτροπής για 
το 2009 ανήλθαν σε 9. Παράλληλα, 
έγιναν 4 συνεδρίες/υπεπιτροπές που 
ασχολήθηκαν με (ι) τη διοργάνωση 
ετήσιου συνεδρίου ή άλλης δράσης στην 
Κύπρο, με τη συμμετοχή του Inclusion 
Europe (ιι)  την μελέτη της πρότασης 
του Τμήματος Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης  Ατόμων με Αναπηρίες 
για αναδιοργάνωση του τομέα 
επαγγελματικής κατάρτισης και 
αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες, 
(ιιι) την πραγματοποίηση συνεντεύξεων 
σχετικά με την πλήρωση των κενών 
θέσεων Λειτουργού Έγκαιρης Παιδικής 
Παρέμβασης και (ιv) τη μελέτη της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 
2007 για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρίες 
 
Οι κυριότερες δραστηριότητες της 
Επιτροπής για το 2009 είναι οι 
ακόλουθες:  
 
1. Νομοθεσία/Θέματα Πολιτικής 
 

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

Τα πιο πάνω έγγραφα εξακολουθούν να 
εκκρεμούν.  
 
Μέσα στο 2009 το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
εξασφάλισε τη συναίνεση της 
Κυπριακής Συνομοσπονδίας 
Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) σ’ 
ότι αφορά την προτεινόμενη 
τροποποίηση του Νόμου 117/89. Η 
υποχρέωση για διαβούλευση με τη 
ΚΥΣΟΑ απορρέει από τη ψήφιση του 
Νόμου Περί της Διαδικασίας 
Διαβούλευσης Κρατικών και άλλων 



Υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν 
άτομα με αναπηρία 143(I)του 2006. 
Ακολούθως η Επιτροπή εξασφάλισε τις 
θέσεις του Τμήματος Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού πάνω στους 
προτεινόμενους Κανονισμούς για 
θέματα προσωπικού. Σύμφωνα με τις εν 
λόγω θέσεις δεν μπορεί να εγκριθεί η 
παροχή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων 
στους υπαλλήλους της Επιτροπής κατ’ 
αναλογία των ρυθμίσεων που  ισχύουν 
στη Δημόσια Υπηρεσία αν η Επιτροπή 
δεν αποτελεί Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου. Το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ανέλαβε να ζητήσει τη γνωμάτευση του 
Γενικού Εισαγγελέα για το πιο πάνω 
ζήτημα. Από τη Νομική Υπηρεσία θα 
ζητηθεί και η εκ νέου νομοτεχνική 
επιμέλεια της προτεινόμενης 
τροποποίησης του Νόμου 117/89, μετά 
από αναθεώρηση που έγινε σε κάποια 
άρθρα, ώστε αυτά να συνάδουν με τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 
2007 για τα δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρίες. Η Σύμβαση αυτή έχει ήδη 
υπογραφεί από την Κυπριακή 
Δημοκρατία το 2007 και αναμένεται 
σύντομα να επικυρωθεί. 
 
Άλλα νομοθετήματα - Πολιτικές - Δράσεις 
 

Έμφαση δόθηκε μέσα στο 2009 στη 
μελέτη της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών του 2007 για τα δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες και στην 
εναρμόνιση της προτεινόμενης 
τροποποίησης του Νόμου 117/89 με τη 
Σύμβαση. Συγκεκριμένα στη 
τροποποίηση τονίστηκε ότι τα άτομα με 
νοητική υστέρηση έχουν ίσα δικαιώματα 
με εκείνα που έχουν όλοι οι άλλοι 
πολίτες και δικαιούνται την κατάλληλη 
στήριξη για την άσκηση των 

δικαιωμάτων τους και την εξασφάλιση 
αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής 
ασφάλειας, ανάλογα με τις ανάγκες, 
ικανότητες και προτιμήσεις τους. 
Περαιτέρω τονίστηκε ότι τα ενήλικα 
άτομα με νοητική υστέρηση δεν πρέπει 
να τελούν πάντοτε υπό κηδεμονία αλλά 
έχουν κάθε δικαίωμα για άσκηση της 
δικαιοπρακτικής τους ικανότητας και 
υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων γύρω 
από τις προσωπικές τους υποθέσεις. 
Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίος 
ο διορισμός κηδεμόνα ή και διαχειριστή 
περιουσιακών στοιχείων, ο διορισμός 
τους γίνεται μέσα από κριτήρια, 
καθορισμένη διαδικασία και ξεκάθαρη 
ανάθεση αρμοδιοτήτων. 
 
Η Επιτροπή προβληματίστηκε έντονα 
από την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου ημερ. 18/2/09 και αρ. 
185/2009 για δημιουργία ενός νέου 
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου με στόχο 
την Επαγγελματική Κατάρτιση και 
Αποκατάσταση Ατόμων με Αναπηρίες, 
στον οποίο θα ενταχθούν το Ίδρυμα 
Χρίστου Στέλιου Ιωάννου και το Κέντρο 
Επαγγελματικής Αποκατάστασης 
Αναπήρων του Τμήματος Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. 
Αναμφίβολα η Επιτροπή συμφωνεί με 
την αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό 
του εν λόγω τομέα αλλά έχει 
επιφυλάξεις πάνω σε επί μέρους σημεία 
της σχετικής πρότασης. Μεταξύ άλλων 
θεωρεί ότι ο προτεινόμενος σχεδιασμός 
θα πρέπει να λειτουργήσει πάνω σε 
παγκύπρια βάση λαμβάνοντας υπόψη 
και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες 
εκσυγχρονισμού όλων των σχετικών 
μονάδων κατάρτισης/απασχόλησης που 
λειτουργούν από εθελοντικές 
οργανώσεις, με πολύ λιγότερα κόστα 
αλλά και με πολλά διαρθρωτικά 
προβλήματα. Υπόψη θα πρέπει να 



ληφθούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες 
των ατόμων που ήδη εξυπηρετούνται και 
των μελλοντικών χρηστών. Πάγια 
παραμένει η θέση της Επιτροπής για 
εκχώρηση τέτοιων αρμοδιοτήτων στη 
τοπική αυτοδιοίκηση. 
  
Το προσωπικό και μέλη της Επιτροπής 
συμμετείχαν σε εργασίες τεχνικής 
Επιτροπής κάτω από την αιγίδα του 
Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης με 
σκοπό τη διαμόρφωση θεσμικού 
πλαισίου για την αποϊδρυματοποίηση 
και τη λειτουργία δομών και υπηρεσιών 
ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με 
αναπηρίες. 
 
Το προσωπικό της Επιτροπής συνέχισε 
τη συμμετοχή του σε συνεδρίες της 
Μέσης Εκπαίδευσης/Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού προκειμένου 
να βοηθήσει στις προσπάθειες για 
δημιουργία μηχανισμών για τη φοίτηση 
παιδιών με ειδικές ανάγκες 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. Το πακέτο αυτό 
παραχωρήθηκε μέχρι στιγμής σε 844 
οικογένειες. 
 

 

2. Μητρώο Ατόμων με Νοητική   
Υστέρηση 

 
Ο συνολικός αριθμός των ατόμων με 
νοητική υστέρηση που ήταν 
καταχωρημένα στο Μητρώο το 
Δεκέμβριο του 2009 ανερχόταν σε 2290  
(ποσοστό 0.3% του συνολικού 

πληθυσμού). Ο αριθμός αυτός σημείωσε 
μικρή αύξηση σε σχέση με το έτος 2008.  
 

Συγκεκριμένα υπήρξαν 43 νέες 
καταχωρήσεις παιδιών με νοητική 
υστέρηση ενώ 2 άτομα απεβίωσαν. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι περιορισμένος 
αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 6 
ετών δεν περιλαμβάνεται στο Μητρώο 
μέχρι να επιβεβαιωθεί με επίσημη 
διάγνωση ότι πρόκειται για  νοητική 
υστέρηση.  Σύμφωνα εξάλλου 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. Ο αριθμός αυτός για το 2009 
ήταν 87 παιδιά. 
 
Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για το 
Μητρώο καθώς και σύγκριση με τα  
αντίστοιχα στοιχεία για το έτος 2009 
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 
(Φεβρουάριο 2009) στο Μητρώο 
Ιδρυμάτων βρίσκονταν καταχωρημένες 
35 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 (25%) και 
αύξηση των επί μέρους προγραμμάτων 
που προσφέρονται. Συνολικά κατά το 
2009 λειτουργούσαν 100 προγράμματα 

ενώ το 2006 καταγράφηκαν 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 2009 υποβλήθηκαν στην 
Επιτροπή για εξέταση 5 καινούριες 
περιπτώσεις ιδρυμάτων και μια για 
αναθεώρηση υφιστάμενου 
καταστατικού. Στα πλαίσια των 
υποδείξεων της προς τον Έφορο 
Σωματείων και Ιδρυμάτων η Επιτροπή 
υποστήριξε 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. 
4. Λειτουργία της Συντονιστικής   

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

Η 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. Όπως 
φαίνεται από τη σύνθεση του 
προσωπικού της Επιτροπής (σελ. 2), τη 
ΣΥΕΠΠ στελεχώνουν 3 έκτακτοι 
ψυχολόγοι. Σε συνεργασία με την τοπική 
αυτοδιοίκηση οι δύο Λειτουργοί 
στεγάζονται στο Δήμο Κάτω 
Πολεμιδιών στην επαρχία Λεμεσού και 
στο Δήμο Αραδίππου στην επαρχία 
Λάρνακας. 



Το έτος 2009 ήταν ανασταλτικό στην 
πορεία του προγράμματος αφού 
παραιτήθηκε αρχικά η Λειτουργός 
Λευκωσίας (Οκτώβριος 2008) και 
ξεκίνησαν ενέργειες επαναπρόσληψης 
προσωπικού με τη διαδικασία της 
μοριοδότησης. Το Φεβρουάριο 2009 
προσλήφθηκε νέα λειτουργός αλλά τον 
Ιούλιο 2009 παραιτήθηκε, αφού και στις 
δύο περιπτώσεις προσλήφθηκαν σε 
άλλες υπηρεσίες με περαιτέρω 
ωφελήματα. Επίσης τον Αύγουστο   
παραιτήθηκε και ο Λειτουργός  
Λεμεσού/ Πάφου για συνέχιση των 
σπουδών του. Λόγω των πιο πάνω η 
επαρχία Λευκωσίας έμεινε ακάλυπτη για 
πολλούς μήνες. Διατέθηκε σημαντικός 
χρόνος  σε γραφειοκρατικές  διαδικασίες 
και εκπαίδευση των νέων Λειτουργών, 
γεγονός που ανέστειλε σε κάποιο βαθμό 
τη εύρυθμη λειτουργία του 
προγράμματος.  
 

 Η εκπαίδευση, ο γενικός συντονισμός 
και η καθοδήγηση των τριών  
λειτουργών της ΣΥΕΠΠ γίνεται από 
μόνιμο λειτουργό της Επιτροπής σε 
τακτική βάση. Κατά το 2009 έγιναν 19 
ολοήμερες συναντήσεις συντονισμού 
εκτός από τις καθημερινές επικοινωνίες 
για το χειρισμό περιστατικών. 
 
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. 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  

 

Ο τύπος των προβλημάτων /αιτημάτων 
των οικογενειών που χειρίστηκαν οι 
Λειτουργοί  κατά το 2009 καταγράφεται 
στο Παράρτημα 2 όπου σκιαγραφείται 
στην ουσία η κυπριακή πραγματικότητα. 
Επίσης η αναλυτική κατάσταση κατά 
επαρχία και τα δημογραφικά στοιχεία 
των παιδιών που εξυπηρετήθηκαν και οι 
διαταραχές που παρουσιάζουν δίδονται 
στο Παράρτημα 3. 
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 οι 
ακόλουθες κρατικές υπηρεσίες: Γιατροί 
του Νοσοκομείου Μακαρίου ΙΙΙ, 
Υπηρεσία Επισκεπτριών Υγείας, 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και 
Εφήβων (Υπ. Υγείας), οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας (Υπ. Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), 
Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 
και Υπηρεσία Ειδικής Εκπαίδευσης  
(Υπ.  Παιδείας και Πολιτισμού). Στόχοι 
της ΤΕΕΠΠ είναι:  
(ι) Επιστημονική εποπτεία και η 
αξιολόγηση του προτεινόμενου 
μηχανισμού (ιι) Προώθηση προς την 
Επιτροπή εισηγήσεων για τη χάραξη και 
εφαρμογή σχετικής πολιτικής. Μέσα στο 
2009 δεν στάθηκε δυνατή η συνάντηση 
με τους εκπροσώπους της ΤΕΕΠΠ λόγω 
πρακτικών προβλημάτων, υπήρξε όμως 
συνεργασία και προσωπικές 
συναντήσεις με ορισμένα μέλη για 
εξειδικευμένα θέματα και για 
ενημέρωση των νέων λειτουργών.  
 
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 
13 συναντήσεις εποπτείας .  
 

Κατά τη διάρκεια του 2009 οι 
Λειτουργοί συνέχισαν να ενημερώνουν  
διάφορους φορείς  μεταξύ των οποίων 
κρατικές υπηρεσίες, συνδέσμους,  
οργανώσεις και θεραπευτικά κέντρα και 
ιδιώτες θεραπευτές (παιδίατρους, 
λογοπαθολόγους, φυσιοθεραπευτές, 
εργοθεραπευτές). Συνολικά κατά το 

2009  έγιναν    93   επαφές  (παράρτημα 
2 πίνακας 1). 
 
Επίσης οι Λειτουργοί χειρίστηκαν 102  
νέα περιστατικά. (παράρτημα 2 πίνακας 
2). Συνάμα διατηρήθηκε επαφή με 
αρκετές από  τις  οικογένειες των 
προηγούμενων χρόνων. 
 
Από τις νέες παραπομπές του 2009 
φαίνεται ότι οι διαταραχές των παιδιών 
(παράρτημα 2 πίνακας 3) είναι 
πολλαπλές με αυξημένους αριθμούς 
στην κατηγορία «αδιάγνωστη γενική 
αναπτυξιακή διαταραχή» (15 παιδιά), 
Σύνδρομα και Αυτισμός/Αυτιστικά  
Χαρακτηριστικά (24 παιδιά) και 
καθυστέρηση λόγου (12 παιδιά),  τα 
οποία κατατάσσονται γενικότερα στην 
κατηγορία υψηλού κινδύνου. Στον 
πίνακα παράρτημα 4  φαίνονται οι 
ηλικίες των παιδιών, όπου παρατηρείται 
ένας σημαντικός αριθμός  παιδιών (24) 
πάνω από την ηλικία των 6 χρόνων. Ο 
αριθμός αυτός ισοδυναμεί με το 23,5% 
επί του συνόλου των παραπομπών του 
2009 το οποίο είναι συγκριτικά 
μικρότερο από  το ποσοστό του 2008 
(31%), αλλά δεν παύει να  αναδεικνύει 
την ανάγκη 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. Τα συγκεκριμένα 
περιστατικά αναλαμβάνουν οι μόνιμοι 
λειτουργοί της μετά από επικοινωνία 
που έχουν οι ΛΕΠΠ στις επαρχίες τους. 
Ενδεικτικός είναι και ο διαχωρισμός των 
παιδιών σε φύλο όπου τα αγόρια 
παρουσιάζουν πάντοτε αυξημένα 
ποσοστά  (73% του συνόλου), 
(παράρτημα 2 πίνακας 5).  
 



Περαιτέρω μέσα στο 2009 οι Λειτουργοί 
προέβηκαν στην  ετοιμασία της έκθεσης 
για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας. Η 
έρευνα διενεργήθηκε κατά το 2008 και 
αφορούσε την περίοδο εφαρμογής του 
προγράμματος κατά το 2006-2008. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ 
ενθαρρυντικά για τη χρησιμότητα της 
υπηρεσίας και την ανάγκη στήριξης που 
εκφράζουν οι γονείς. Σύντομη  
παρουσίαση της έρευνας βρίσκεται στο 
Παράρτημα.4. 
Παράλληλα οι Λειτουργοί συμμετείχαν 
σε διάφορα σεμινάρια που φαίνονται 
στην ενότητα 8 της παρούσας έκθεσης. 
 

 

5.   Εξέταση Παραπόνων/Aιτημάτων 
 
Μέσα στο 2009 η Επιτροπή ασχολήθηκε 
με την εξέταση/επανεξέταση 90 
προσωπικών  παραπόνων/αιτημάτων 
από γονείς/κηδεμόνες ατόμων με 
νοητική υστέρηση. 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 
στήριξης, 

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

• ακατάλληλες δομές στα σχολεία, 
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση 
διορθωτικών έργων 

• δυσλειτουργία διοικητικών 
συμβουλίων οργανώσεων που 
λειτουργούν προγράμματα 
κοινωνικής  αποκατάστασης, 

• ύπαρξη σοβαρών οικονομικών     
αναγκών, ιδιαίτερα όταν οι γονείς 
είναι άνεργοι και υπάρχει 
καθυστέρηση ή άρνηση στην παροχή 
δημοσίου βοηθήματος 

• κακοποίηση και σεξουαλική 
εκμετάλλευση ατόμων με νοητική 
υστέρηση, 

• παραβίαση ατομικού χώρου 
οικοτρόφου/ων σε ίδρυμα 

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

• ανεπαρκή ψυχολογική στήριξη 
• διαχείριση περιουσίας, 
• κηδεμονία ατόμων με νοητική 

υστέρηση 
• κοινωνική αποδοχή ατόμων με 

νοητική υστέρηση 
• ανησυχία/προβληματισμό για το 

μέλλον των ατόμων που 
ενηλικιώνονται, 

• ανεπαρκή ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και φροντίδα στην Κύπρο 

• βία στην οικογένεια 
• αποκοπή/μείωση/αναθεώρηση του    

δημοσίου βοηθήματος , επιδόματος 
τέκνου και επιδόματος διακοπών 

• παραβατικότητα ατόμων με νοητική 
υστέρηση 

• έλλειψη δομών για άτομα με νοητική 
υστέρηση και επιθετική συμπεριφορά 

• θάνατο 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 

• αποϊδρυματοποίηση ατόμων του 
Νοσοκομείου Αθαλάσσας 

• 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) 

• η παροχή θεραπειών από ιδιώτες 
θεραπευτές είναι ιδιαίτερα ακριβή 

• ψηλά κόστα 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  

 
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. 
 
Έντονη υπήρξε μέσα στο 2009 η 
διαμαρτυρία από κάποιες εθελοντικές 
οργανώσεις για τη διακοπή παροχής 
κρατικής χορηγίας από τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας, χωρίς 
ικανοποιητικές εξηγήσεις, πράγμα που 
απασχόλησε την Επιτροπή και προέβη 
σε σχετικές ενέργειες.  
 
Την Επιτροπή προβληματίζουν ιδιαίτερα 
θάνατοι ατόμων με νοητική υστέρηση 
που διαμένουν σε ιδρυματικούς χώρους. 
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. Μετά από συγκεκριμένο 
περιστατικό μέσα στο 2009, η Επιτροπή 
προσέφυγε στην Επίτροπο Διοίκησης 
γιατί οι εμπλεκόμενοι δεν έδωσαν 
ικανοποιητικές εξηγήσεις ζητώντας την 
παρέμβασή της. 
 
Η έκθεση της Επιτρόπου καταλογίζει 
ευθύνες στην πολιτεία γενικά και ειδικά 
στην Αστυνομία για ελλιπή διερεύνηση 
του περιστατικού και στις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας για έλλειψη 
ενδιαφέροντος ως οι άμεσα "κηδεμόνες". 
Κάνει επίσης εισηγήσεις για αλλαγές 
στις νομοθεσίες ώστε τέτοιου  είδους 
περιστατικά να διερευνώνται καλύτερα 
και ακόμα να προλαμβάνονται. 
 
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. 
 
Την Επιτροπή προβλημάτισε επίσης 
εγκυμοσύνη κοπέλας με νοητική 
αναπηρία, που διαμένει σε στέγη 
ηλικιωμένων και βρίσκεται υπό την 
ευθύνη των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας. Παραμένει αδιευκρίνιστο 
κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το 
συμβάν και αν πρόκειται για βιασμό. 
Παράλληλα η κοπέλα αυτή δέχεται 
υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε 
ίδρυμα. Πέραν από το γεγονός ότι το 
άτομο αυτό δεν έπρεπε να διαμένει σε 
στέγη για ηλικιωμένους, τίθεται και 
θέμα ελλιπούς πλαισίωσης και 
καθοδήγησης της από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Ο χειρισμός της υπόθεσης 
μετά τη γέννηση του παιδιού δεν 



φαίνεται να είναι ικανοποιητικός. Το 
παιδί τελικά δόθηκε σε ανάδοχη 
οικογένεια. 
 
Αυξητική τάση μέσα στο 2009 
παρουσίασαν και οι περιπτώσεις 
σεξουαλικής παρενόχλησης νεαρών 
κοπέλων με νοητική αναπηρία. 
Ζητήθηκε η διερεύνηση των 
περιπτώσεων από την Αστυνομία και τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Το 
γεγονός αυτό θα πρέπει να 
προβληματίσει και να θέσει σε 
εγρήγορση τις αρμόδιες αρχές. Θα 
πρέπει να δοθεί έμφαση στο τομέα της 
πρόληψης μέσα από πρόγραμμα 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. 
 
Προβληματισμό προκαλεί και η 
αντιμετώπιση από την πολιτεία των 
ατόμων με νοητική αναπηρία, που έχουν 
παραβατική συμπεριφορά. Μέχρι 
σήμερα τα άτομα αυτά 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. 
 
 
6.  Tεχνική  Επίβλεψη  των  
     Προγραμμάτων της Εργοδότησης  
     με Στήριξη 
 
Μέσα στο 2009 η Επιτροπή συνέχισε να 
παρέχει την τεχνική επίβλεψη των 

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 
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 για το 2009 είχε 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 οι οργανώσεις που λειτουργούν 
προγράμματα κρίνουν πως δεν είναι 
ικανοποιητικό. Στο τέλος του 2009, στις 
περιοχές Λευκωσίας, Λεμεσού, 
Λάρνακας, Πάφου και ελεύθερης 
Αμμοχώστου λειτουργούσαν συνολικά 
18 προγράμματα, στα πλαίσια των 
οποίων εργοδοτούνταν 221 άτομα.  
 
Παρά την οικονομική ύφεση και τις 
δυσκολίες που αυτή συνεπάγεται, αλλά 
και τη σύγχυση των εργοδοτών με τα 
επιχορηγημένα σχέδια εργοδότησης που 
λειτουργούν σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σε σχέση 
με το 2008 σημειώθηκε μικρή αύξηση 
των ατόμων που εργοδοτούνταν. 
Επιπρόσθετα ένα ακόμη πρόγραμμα 



εργοδότησης με στήριξη ξεκίνησε στη 
Λευκωσία από το Σύνδεσμο Ευημερίας 
Ατόμων με Νοητική Αναπηρία. 
 
Για σκοπούς παρακολούθησης, 
συντονισμού και αντιμετώπισης 
προβλημάτων που προέκυψαν, έγιναν 
κατά τη διάρκεια του έτους 9 επισκέψεις 
από το προσωπικό της Επιτροπής, στους 
χώρους εργασίας των ατόμων που 
εργοδοτούνται.        Περαιτέρω 
πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση με 
όλους τους καθοδηγητές εργασίας στην 
οποία η πρόεδρος της Επιτροπής και 
συντονίστρια του Τμήματος Κοινωνικής 
Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρίες 
τους ενημέρωσε για την έναρξη 
λειτουργίας του Τμήματος και την 
προσωρινή ανάληψη της ευθύνης 
λειτουργία των προγραμμάτων 
εργοδότησης με στήριξη από το εν λόγω 
Τμήμα. Περαιτέρω τους ενημέρωσε για 
την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου ημερ. 18/2/09 να 
δημιουργηθεί Οργανισμός 
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. 
 
Μέσα στο 2009 ψηφίστηκε 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. 
 
Για πληροφόρηση σχετικά με το θεσμό 
της εργοδότησης με στήριξη έγιναν 
πέντε 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.  
 
Μέσα στο 2009 σημειώθηκε ακόμα μία  
παραίτηση καθοδηγητή εργασίας, λόγω 
ανεπαρκούς μισθοδοσίας και 
δυσαρέσκειας με τους όρους 
εργοδότησης. Το γεγονός αυτό 
συμβαίνει κάθε χρόνο και θα πρέπει να 
προβληματίσει καθότι δημιουργεί 
αναστάτωση και εμποδίζει την ομαλή 
λειτουργία των προγραμμάτων 
εργοδότησης.  
 

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 34 
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.  
 
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 
2009 έγιναν 11 επισκέψεις. Τεχνική 
βοήθεια παραχωρήθηκε επιπρόσθετα σε 
ανεξάρτητους επαγγελματίες του χώρου, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε 
φοιτητές Κύπρου και εξωτερικού 
 
8. Συμμετοχή σε συνέδρια / σεμινάρια/ 
άλλες δράσεις εντός Κύπρου 
Μέλη του προσωπικού της Επιτροπής 
συμμετείχαν στα πιο κάτω: 

- Εξάμηνο πρόγραμμα κατάρτισης 
σε θέματα ηγεσίας και διοίκησης 
με τέσσερις θεματικές ενότητες: 
Ανθρώπινο δυναμικό, διοίκηση 
και ηγεσία, οικονομική 
διαχείριση, πελάτες και ποιότητα. 
Το πρόγραμμα είναι 
αναγνωρισμένο από το Institute 
of Leadership and Management, 
UK 

 Διοργανωτές: 
 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
 Δυναμικού και εταιρεία Conicon 
 Integrated Training 
- Συνέδριο με θέμα "Γυναίκα με 
 Αναπηρίες και Χρόνια Νοσήματα, 
 Ευκαιρίες για πρόσβαση στη ζωή"  
 17/3/09. 

Διοργανωτές: 
Εθνικός Μηχανισμός για τα 
Δικαιώματα της Γυναίκας 

- Βιωματικά Εργαστήρια με θέμα 
"Ένταξη και Αντιμετώπιση 
Παιδιών με προβλήματα 
Αυτισμού στα Σχολεία Μέσης 
Γενικής, Μέσης Τεχνικής και 
Δημοτικής Εκπαίδευσης"  

      31/3-4/4/09 
Διοργανωτές:  
Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού, Σύνδεσμος για τα 
άτομα με αυτισμό και 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. 

- Ενημερωτική συνάντηση με θέμα 
"Ευρωπαϊκό έτος 2010 για την 
καταπολέμηση της Φτώχειας και 
του Κοινωνικού αποκλεισμού" 
28/4/09 
Διοργανωτές:  
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

 και Μονάδα Ευρωπαϊκού 
 Κοινωνικού Ταμείου 

- Ενημερωτικές διαλέξεις με 
 θέματα "Σύνδρομο Ντάουν – Ο 
 κύκλος της ζωής" και "Σύντομη 
 αναφορά στο Σύνδρομο Ντάουν 
 μέσα από την Κυπριακή εμπειρία 
 και πραγματικότητα" 9/10/09 

Διοργανωτές:  
Σύλλογος Εγγεγραμμένων 

 Λογοπαθολόγων  
- Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα 

 "Σύνδρομο Ντάουν - πρόκληση 
 για επαγγελματίες" 10/10/09 

Διοργανωτές:  
Σύλλογος Εγγεγραμμένων 

 Λογοπαθολόγων  
 



- Σεμινάριο με θέμα "Working with 
 emotions and feelings in 
 counselling and therapy: a 
 systemic approach" 17/10/09 

Διοργανωτές:  
Κυπριακή Εταιρεία 

 Οικογενειακής Θεραπείας  
 

- Σεμινάριο με θέμα "Πρόληψη και 
 Αντιμετώπιση της σεξουαλικής 
 κακοποίησης παιδιών" 27/11/09 

Διοργανωτές:  
 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Τμήμα 

 Ψυχολογίας 
 
Συνέδρια/σεμινάρια εκτός Κύπρου 

- Συνέδριο "9th Conference of the 
European Union of Supported 
Employment (EUSE) 2009" 
Πράγα 27-29/5/09 

 Διοργανωτές: 
 EUSE και ο Τσέχικος Οργανισμός 
 για την Εργοδότηση με Στήριξη 
- Συνέδριο "My life Europe in 

Action Conference on Full 
Participation and Equality" 
Tampere – Φιλλανδία 24-27/6/09 

 Διοργανωτές: 
 Inclusion Europe σε συνεργασία 
 με το Φιλανδικό Σύνδεσμο για τα 
 άτομα με νοητική υστέρηση 
- Συνέδριο International Association 
 of Special Education (IASE) 
 "Broadening the  Horison 
 Recognizing Accepting  and 
 Embracing Differences to 
 Make Better World for Individuals 
 with Special Needs" Allicante – 
 Ισπανία 12-16/7/09 
 Διοργανωτές: 

 Η Oργάνωση International 
 Association of Special Education 
 (IASE) 
 
- Σεμινάριο "Legal Capacity and 
 Supported  Decision Making 
 Towards  Practical Models" 
 Πράγα 27-28/8/09 

 Διοργανωτές: 
 Inclusion Europe and Lebenshifle 
 Γερμανίας 
 

  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 διοργάνωσε 3 παρόμοια 
σεμινάρια με ομιλήτρια 
εξειδικευμένη λογοπαθολόγο. Έγιναν 
στη Λεμεσό στις 9/11/09 στους 
χώρους του Ιδρύματος Άγιος 
Στέφανος και στη Λευκωσία στις 
11/11/09 και 18/11/09 στους χώρους 
του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου 
Ιωάννου. Τα σεμινάρια 
απευθύνονταν στο προσωπικό 
ιδρυμάτων/κέντρων Ημέρας/Ειδικών 
σχολείων και άλλων σχετικών 
υπηρεσιών παγκύπρια. Τα 
παρακολούθησαν 130 άτομα 
φροντιστές και νοσηλευτές που 
ασχολούνται με τη σίτιση ατόμων με 
πολλαπλές σοβαρές αναπηρίες. 

 
 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.  

 
 Οι συμμετάσχοντες δήλωσαν ότι 

ουδέποτε είχαν τέτοια πληροφόρηση 
στο παρελθόν και ότι βρίσκουν πολύ 
σημαντικές τις γνώσεις που 
αποκόμισαν, θα πρέπει ωστόσο να 
γίνει περαιτέρω κατάρτιση επιτόπια 
στους χώρους εργασίας τους καθώς 
και εξειδικευμένη αξιολόγηση της 
κάθε περίπτωσης.  

 
 Στα πλαίσια της μελέτης της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 
2007 για την αναγνώριση των 
δικαιωμάτων των αναπήρων το 
Δεκέμβριο 2009 η Επιτροπή 
προγραμμάτισε την πραγματοποίηση 
εξειδικευμένης Ημερίδας με θέμα 
"Δικαιοπρακτική ικανότητα 
υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων 
και κηδεμονία των ενηλίκων ατόμων 
με νοητική υστέρηση". Ο κύριος 
ομιλητής με νομικό υπόβαθρο 
ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή 
Οργάνωση Inclusion Europe. 
Δυστυχώς λόγω τεχνικού κωλύματος 
που προέκυψε την προηγούμενη μέρα 
της Ημερίδας δεν μπόρεσε να 
παραστεί. Η Ημερίδα αναβλήθηκε 
για το Φεβρουάριο 2010. 

 

ΙΙΙ Αξιολόγηση της Κυπριακής   
    Πραγματικότητας   
 
Όπως έχει ήδη επισημανθεί στο τέλος 
της ετήσιας έκθεσης για το 2008, μέσα 
στο 2009 ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα 
νέο Τμήμα κάτω από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Το Τμήμα αυτό ("Τμήμα Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες") 
αποσκοπεί στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των ατόμων με αναπηρίες, 
περιλαμβανομένης της νοητικής 
υστέρησης, γεγονός που υπόσχεται μια 
καινούρια αρχή. Κύριοι άξονες τους για 
την ώρα είναι η αξιολόγηση της 
αναπηρίας και της λειτουργικότητας 
όλων των αναπήρων, η 
αναθεώρηση/βελτίωση συγκεκριμένων 
ωφελημάτων που προηγουμένως 
παρέχονταν από την Υπηρεσία 
Μέριμνας Αναπήρων, η προώθηση της 
απασχόλησης/κατάρτισης των ατόμων 
με αναπηρίες και η κύρωση και 
παρακολούθηση της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών του 2007 για τα άτομα 
με αναπηρίες. 
              
Ωστόσο μέσα στο 2009, η εικόνα 
αποκλειστικά για τη νοητική υστέρηση 
δεν έχει διαφοροποιηθεί ουσιαστικά από 
ότι περιγράφεται σε σειρά 
προηγούμενων ετήσιων εκθέσων. Σε ότι 
αφορά υπηρεσίες, περιορισμένη και 
ανεπαρκής κρίνεται η κρατική χορηγία 
από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας προς τις εθελοντικές 
οργανώσεις για τη δημιουργία 
κατάλληλων υποδομών και την 
κατάρτιση αποτελεσματικών 
προγραμμάτων. Σχετική είναι και η 
έλλειψη ικανοποιητικών μηχανισμών για 
την εποπτεία, τη διεύθυνση, την 
αξιολόγηση και τη συντήρηση 
προγραμμάτων. Σ΄ ότι αφορά την 
παροχή δημοσίου (αναπηρικού 
βοηθήματος) εκκρεμεί αίτημα των 
γονέων και κηδεμόνων των ατόμων με 
νοητική υστέρηση όπως το βοήθημα 
δίδεται εξατομικευμένα και σύμφωνα με 
τις πραγματικές ανάγκες κάθε 
περίπτωσης. Αυτό εξυπακούει τη 
τροποποίηση του σχετικού Νόμου που 



διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας. 
 
Οι ελλείψεις στην παροχή θεραπευτικών 
υπηρεσιών έγκαιρης παιδικής 
παρέμβασης συνεχίζουν να υφίστανται. 
Ενώ η διασφάλιση των δικαιωμάτων  
των ανάπηρων ατόμων είναι ευθύνη του 
κράτους (Νόμοι 117/89 της Επιτροπής 
και οι Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμοι 
του 2000 και 2004), οι αναγκαίες 
υπηρεσίες ρυθμίζονται σε μεγάλη 
έκταση από τον ιδιωτικό τομέα και τον 
εθελοντισμό. Εκτός αυτού δεν υπάρχει 
εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών 
αλλά ούτε και ο καθορισμός των 
αναγκών και προτεραιοτήτων. Σε πολλές 
περιπτώσεις μάλιστα ο συντονισμός των 
κρατικών υπηρεσιών με τους άλλους 
φορείς είναι μηδαμινός και σε ορισμένα 
περιστατικά η απουσία του κράτους 
είναι σημαντικά αισθητή. Συγκεκριμένα 
στην αντιμετώπιση δύσκολων 
περιστατικών όπως είναι οι 
"πολυπροβληματικές οικογένειες" που 
παρουσιάζουν πολυαναπηρίες, γονείς με 
ψυχικά ή νοητικά προβλήματα ή με 
σοβαρή ασθένεια, βία στην οικογένεια, 
διαμονή σε απόμακρες περιοχές κυρίως 
αγροτικές, οι δυσκολίες είναι 
ανυπέρβλητες και διαιωνίζονται με 
απαράδεκτο τρόπο.  
 
Όπως έχει αναφερθεί σε πολλές 
περιπτώσεις από την Επιτροπή η ιδανική 
αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών 
 
 
 
 
 
 

 με νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές 
διαταραχές είναι η δημιουργία νέων 
δομών σε τοπικό επίπεδο, κοντά στους 
πολίτες (Τοπική Αυτοδιοίκηση), όπου θα 
παρέχονται όλες οι απαραίτητες 
θεραπείες. Πέραν τούτου χρειάζεται 
ένας νέος εκσυγχρονισμένος θεσμός 
φροντιστών και "Συνοδευτικών 
Υπηρεσιών", όπου θα απαλύνουν το 
γονιό από τις παρατεταμένες ευθύνες. 
Ιδιαίτερα καταβεβλημένες και κοινωνικά 
στερημένες είναι οι μητέρες παιδιών με 
αναπηρίες, οι οποίες αναλαμβάνουν 
σχεδόν πλήρως τη φροντίδα των παιδιών 
με αποτέλεσμα οι πλείστες να 
εγκαταλείπουν το χώρο εργασίας ή να 
μην επιστρέφουν ποτέ μετά τη γέννηση 
του παιδιού.  
 
Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω όπως 
επισημαίνεται στην Ενότητα 5 
πρόκληση παραμένει για την πολιτεία η 
δημιουργία θεσμικού πλαισίου και 
μηχανισμού για την αντιμετώπιση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και της 
παραβατικής συμπεριφοράς ατόμων με 
νοητική υστέρηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται 
μέσα το 2010 η δημιουργία θεσμικού 
πλαισίου και μηχανισμού για ρύθμιση 
της κηδεμονίας και διαχείρισης 
περιουσίας ατόμων με νοητική 
υστέρηση καθώς και το θέμα της 
υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων 
γύρω από τις προσωπικές τους 
υποθέσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 
 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ 
 ΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ 

 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 
 

 

Φύλο Αρ. Ατόμων % 

Άντρες 1210 56 
Γυναίκες 1010 44 

ΣΥΝΟΛΟ 2290 100 
 
 

Ηλικία Αρ. Ατόμων % 

0 – 20 555   24 
21 – 40 817 36  

41+ 918   40   
ΣΥΝΟΛΟ 2290 100 

 Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του αριθμού των ατόμων ηλικίας 41 + σε σχέση με το έτος 2008 (3% 
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.   
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Βαθμός  νοητικής 

υστέρησης 
Αρ. Ατόμων 

 
% 
 

              Ελαφριά 792 34 
              Μέτρια 907 40 
              Σοβαρή 458 20 

   Δεν έχει διαγνωστεί 133 6 
ΣΥΝΟΛΟ 2290 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 2008. 
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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»  
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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 
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Ποσοστιαία κατανομή νοητικής υστέρησης/επαρχίας  

 

Επαρχία Αρ. Ατόμων 
 

% 
   Λευκωσία 919 40 
   Λεμεσός 611 27 
   Λάρνακα και Αμμόχωστος 552 24 
   Πάφος 208 9 
ΣΥΝΟΛΟ 2290 100 

 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2008, δεν παρατηρείται καμία αλλαγή.  

Λευκωσία 

Λεμεσός

Λάρνακα
/Αμμόχωστος 
Πάφος

 

Ποσοστιαία κατανομή επάγγελμα πατέρα  

 
Επάγγελμα πατέρα Αρ. Ατόμων % 

     Διοικητικοί/προσοντούχοι 120  5   
     Υπάλληλοι υπηρεσιών 180    8 
     Γραφείς/πωλητές  151  7 
     Τεχνίτες/χειριστές μηχανών 398 18 
     Ανειδίκευτοι   212 9 
     Γεωργοί  76   3 
     Συνταξιούχοι/απεβίωσαν 1034 45  
    ΄Αλλοι/άνεργοι  119     5 
ΣΥΝΟΛΟ 2290 100 

 

Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2008  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. 
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Διοικητικοί
Υπ/λοι Υπηρεσιών
Γραφείς /Πωλητές
Τεχνίτες
Ανειδίκευτοι
Γεωργοί
Συντ/χοι Απεβίωσαν
Άνεργοι

 

 
Παρουσία συνδρόμου Αρ. Ατόμων 

 
% 
 

          Ναι 574 25 
         ΄Οχι 1612 70 
         Δεν έχει διαγνωστεί   104 5 
         ΣΥΝΟΛΟ 2290 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 1427 62 
΄Οχι 832 37 

Δεν έχει διαγνωστεί 31 1 
ΣΥΝΟΛΟ 2290 100 
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Φοιτούν σε κανονικό 

σχολείο 

 
Αρ. Ατόμων 

 
% 

ηλικία 3-20 
Δημόσια και Ιδιωτικά 378 68 

Δεν Φοιτούν 177 32 
ΣΥΝΟΛΟ 555 100 

Συγκριτικά με το 2008 υπάρχει αύξηση περίπου 10%στον αριθμό των παιδιών που φοιτούν σε 
κανονικά  σχολεία.  

0
10
20
30
40
50
60
70

Λευκ
ωσία

Λεμ
εσ

ός 

Λάρ
να

κα
 / Α

μμόχ
ωστος

Πάφ
ος

Ποσοστιαία Κατανομή φοίτησης σε σχολεία/επαρχία

Φοιτά 

Δεν Φοιτά

 

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 

       14        132  Λευκωσία 
         3      20  Λεμεσός 
        6     44  Λάρνακα 
        4     25 2 Αμμόχωστος 
        2     11  Πάφος 

ΣΥΝΟΛΟ       29    232 2  
 
Προγράμματα απασχόλησης  σε προστατευόμενα εργαστήρια στη Λευκωσία λειτουργούν στο  Ίδρυμα 
Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, Σωματείο ΣΚΑΠΑΝΕΑΣ, Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης 
Αναπήρων (Κ.Ε.Α.Α), στη Λεμεσό Σύνδεσμος Γονέων Ενηλίκων Ατόμων με Νοητική Υστέρηση  
Απόστολος Λουκάς, στη Λάρνακα Κέντρο απασχόλησης και διαμονής  Αγίου Λαζάρου, 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 και κηπουρικής. 
Στα προγράμματα απασχόλησης σε προστατευόμενα εργαστήρια υπάρχουν 31 εκπαιδευτές από τους 
οποίους οι 16 έχουν δηλώσει ότι είναι προσοντούχοι. 
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Άτομα που 

Εργοδοτούνται στην ανοιχτή αγορά 

 
Αρ. Ατόμων 

 
% 

ηλικία 20+ 
Με στήριξη καθοδηγητή εργασίας 142 8 

Χωρίς στήριξη 105 6 
ΣΥΝΟΛΟ 247 14 

 
 Πληροφορίες για τον θεσμό της εργοδότησης με στήριξη στην ανοιχτή αγορά εργασίας δίδονται στην 
ενότητα 6. Πρέπει να σημειωθεί ότι άλλα 44 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 (49%), ακολουθεί η Λ/σος (28%), η Λ/κα (13%), η 
Αμμ/στος (6%) και τέλος η Πάφος (4%). 

 Από τα 142 άτομα που εργοδοτούνται με  στήριξη τα 83 (58%) είναι άντρες ενώ από τα 100 άτομα που 
εργοδοτούνται χωρίς στήριξη τα 90 (87%)  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 44 2 
΄Οχι 2246 98 

ΣΥΝΟΛΟ 2290 100 
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Λαμβάνουν υπηρεσίες παγκύπρια σε: Αρ. Ατόμων 
 

% 
 

Ιδρύματα 410 15 
Ειδικά Σχολεία 140 6 
Κέντρα Ημέρας 268 15 

Νοσοκομείο Αθαλάσσας 29 1 
Στέγες Ηλικιωμένων 91 4 
Άλλα  προγράμματα 178 8 

ΣΥΝΟΛΟ 1119 49 
 
Σύμφωνα με την πιο πάνω εικόνα, 51% του συνόλου των ατόμων δεν λαμβάνει καμιά από τις πιο πάνω 
υπηρεσίες. Η πλειοψηφία (96%) των ατόμων ωστόσο λαμβάνει δημόσιο (αναπηρικό) βοήθημα.   
 
 
 
 
 
 

Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες παγκύπρια 

Ιδρύματα

Ειδικά Σχολεία

Κέντρα Ημέρας

Νοσοκομείο Αθαλάσσας

Στέγες Ηλικιωμένων 

Άλλα Προγράμματα 

Δεν Λαμβάνει Υπηρεσίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ μέχρι 31/12/2009 
 
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  9 3 20 32 
Λάρνακα 

/Αμμόχωστος 5 22 8 35 

Λεμεσός 
/Πάφος 12 7 28 47 

ΣΥΝΟΛΟ 26 32 56 114 
 
 

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

Επαρχία  Παραπομπές 
1/09 -12/09 

Λευκωσία 
 21 

Λάρνακα/ 
Αμμόχωστος 

 
48 

Λεμεσός/ 
Πάφος 

 
33 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
102 

 
 
 
Από τον Ιανουάριο 2009 μέχρι το Δεκέμβριο 2009 οι Λειτουργοί χειρίστηκαν 102 νέα περιστατικά ή 
ποσοστό 25% του συνόλου από την έναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2006. 
Το σύνολο των περιπτώσεων που παραπέμφθηκαν από τον Σεπτέμβριο του2006 μέχρι τον Δεκέμβριο 
του 2009 είναι 407.    
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Πίνακας 3 
 

Κατάλογος διαταραχών ανά επαρχία  
 

Είδος Αναπηρίας Λευκωσία Λάρνακα/ 
Αμμόχωστος 

Λεμεσός/ 
Πάφος Σύνολο 

Αδιάγνωστη / Γενική 
Αναπτυξιακή Διαταραχή 

3 6 6 15 

Νοητική Υστέρηση 1 1 2 4 
Σύνδρομα (Down, Williams, 
Prader Willi, etc) 4 4 4 12 

Αυτισμός/ αυτιστικά 
χαρακτηριστικά  2 6 4 12 

Σύνδρομο Ελλειμματικής 
Προσοχής & 
Υπερκινητικότητας   

4 4 2 10 

Εγκεφαλική Παράλυση 2 2 1 5                                                                                                   
Μαθησιακές Διαταραχές  7 1 8 
Προβλήματα Συμπεριφοράς 1 4 1 6 
Ψυχοκινητική Καθυστέρηση  1 2 2 5 
Διάχυτη Αναπτυξιακή 
Διαταραχή     4 4 

Επιληψία 2 1 1 4 
Κινητικά Προβλήματα     - 
Ιατρικά Προβλήματα  1 1 2 
Καθυστέρηση Λόγου  9 3 12 
Μικρό/ Μεγαλοκεφαλία     - 
Εγκεφαλοπάθεια/ Εγκεφαλική 
Δυσλειτουργία      - 

Άλλο 1 1 1 3 
 

ΣΥΝΟΛΟ 21 
 

48 
 

33 102 

 
Οι διαταραχές των παιδιών που έλαβαν υπηρεσίες από τη ΣΥΕΠΠ κατά το 2009 όπως φαίνεται και 
στον πίνακα είναι πολλαπλές με αυξημένους αριθμούς στη Αδιάγνωστη / Γενική Αναπτυξιακή 
Διαταραχή (15). 
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Πίνακας 4 
 

Κατανομή ηλικίας κατά Επαρχία  
 

Ηλικία Λευκωσία Λάρνακα/ 
Αμμόχωστος 

Λεμεσός/ 
Πάφος Σύνολο 

0 - 1 2 3 6 11 
1 - 2 1 2 5 8 
2 - 3 3 5 5 13 
3 - 4 3 11 3 17 
4 - 5 2 11 4 17 
5 - 6 3 4 5 12 
6 -7 4 2 1 7 
7 - 8 1 4 - 5 
8 + 2 6 4 12 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
21 

 
48 

 
33 

 
102 

 
Όσον αφορά τις ηλικίες των παιδιών όπως φαίνονται και στον πίνακα, 24 παιδιά ή ποσοστό 23,5% 
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 6 11 11 28    (27%) 
Αγόρια 15 37 22 74    (73%) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
21 48 33 102   (100%) 

 
Ενδεικτικός είναι και ο διαχωρισμός των παιδιών σε φύλο όπου τα αγόρια αποτελούν  το 74% του 
συνόλου των περιστατικών παγκύπρια . 
 

 

 

 

 



 30 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
 

Προβλήματα /αιτήματα των οικογενειών που χειρίστηκαν οι Λειτουργοί  
της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ) 

 κατά το 2009 και άλλες διευθετήσεις. 
 

- Αιτήματα για ψυχολογική στήριξη των γονιών. 
- Ελλιπής ή παράληψη ενημέρωσης των γονιών για τα δικαιώματα τους από τους αρμόδιους 

φορείς. 
- Σοβαρά οικονομικά προβλήματα που προϋπήρχαν ή και που προέκυψαν μετά τη διάγνωση της 

αναπηρίας (έξοδα για ιατρικές εξετάσεις, εγχειρήσεις στο εξωτερικό, θεραπείες 
αποκατάστασης). 

- Προβλήματα σχέσεων μεταξύ γονιών μετά τη διάγνωση του προβλήματος όπως διαζύγια και 
διενέξεις με αποτέλεσμα τη  θυματοποίηση των παιδιών. 

- Άσκηση βίας στην οικογένεια μεταξύ συζύγων αλλά και άσκηση βίας προς τα παιδιά (χρήση 
αλκοόλ από γονείς) 

- Πολλοί γονείς ανάφεραν δυσκολίες χειρισμού του στίγματος γενικά που προκύπτει από τη 
διάγνωση του παιδιού. 

- Άγνοια των γονιών για τις επιπτώσεις της διάγνωσης στη συμπεριφορά και στην εξέλιξη του 
παιδιού. 

- Ανάγκες εργοδότησης μητέρων και επανένταξης στην αγορά εργασίας. 
- Βοήθεια για εξασφάλιση οικονομικής βοήθειας από φιλανθρωπικά ιδρύματα ή οργανώσεις και 

ειδικά από το  Ραδιομαραθώνιο. 
- Βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων για εξασφάλιση Δημοσίου Βοηθήματος. 
- Συμμετοχή σε πολυθεματικές ομάδες που λειτουργούν σε σχολικούς χώρους για αξιολόγηση 

της προόδου των παιδιών. 
- Εξεύρεση  ιδιωτικών νηπιαγωγείων για φοίτηση των παιδιών κάτω των τριών ετών. 
- Επεξήγηση για τις διαδικασίες αξιολόγησης των παιδιών από το Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού. 
- Προβλήματα στην επικοινωνία με οικογένειες που προέρχονται από τρίτες χώρες και δεν 

κατέχουν ούτε την αγγλική γλώσσα. 
- Προβλήματα εξασφάλισης άδειας διαμονής αλλοδαπών οικογενειών και προβλήματα 

εξασφάλισης οικονομικής βοηθείας. 
 

- Καθυστερήσεις στα ραντεβού του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στο Μακάριο Νοσοκομείο, 
για γενετικές εξετάσεις στην Κλινική Γενετικής στο Μακάριο Νοσοκομείο και για 
συναντήσεις με παιδονευρολόγους για διάγνωση/επαναξιολόγηση (Παιδονευρολογικό 
Ινστιτούτο Κύπρου). 

- Εξεύρεση ειδικών θεραπευτών στον ιδιωτικό τομέα για παροχή υπηρεσιών στα παιδιά. 
- Δυσκολίες στην παροχή θεραπειών  σε παιδιά μεταναστών. 
- Λανθασμένες διαγνώσεις γιατρών για το πρόβλημα του παιδιού με αρνητικά επακόλουθα
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 -     Πολύμηνες καθυστερήσεις στην παροχή Δημοσίου Βοηθήματος. 
 -    Άρνηση παροχής "εκτάκτων βοηθημάτων", από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για   
       ανάγκες των οικογενειών. 
- Παρατεταμένες καθυστερήσεις για εξέταση αιτημάτων παροχής κατ' οίκον φροντίδας  
       /απορρίψεις ή άρνηση παροχής ενώ υπάρχουν ανάγκες ή έγκριση ελάχιστων ωρών. 
- Ανεπαρκής επικοινωνία με Λειτουργούς των Υπηρεσιών  Κοινωνικής Ευημερίας, –συνήθως δεν 

απαντούν στα τηλεφωνήματα. 
- Διακοπή Δημόσιου Βοηθήματος σε οικογένειες με αποτέλεσμα να επηρεάζονται τα 

ωφελήματα των  παιδιών. 
- Έλλειψη εξειδικευμένων δομών για μικρά παιδιά και βρέφη με προβλήματα όταν οι γονείς 

εργάζονται. 
 

- Πληροφόρηση και προώθηση αιτημάτων για εξοπλισμούς  από το Τμήμα Κοινωνικής 
Αποκατάστασης Αναπήρων (ηλεκτ. υπολογιστή, τροχοκάθισμα,  ή  άλλα τεχνικά μέσα). 

- Βοήθεια για παροχή επιδόματος τετραπληγίας/παραπληγίας. 
- Βοήθεια για έκδοση κάρτας στάθμευσης αναπήρων που καλύπτει παιδιά με νοητική και 

σωματική αναπηρία. 
 

- Καθυστέρηση για αξιολόγηση των παιδιών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
- Καθυστέρηση ή άρνηση στην παροχή ικανοποιητικής ειδικής εκπαίδευσης ή άλλων θεραπειών 

στα σχολεία. 
- Παρατηρήθηκαν συμπεριφορές προκατάληψης έναντι παιδιών με νοητική υστέρηση και άλλα 

αναπτυξιακά προβλήματα στα πλαίσια του σχολείου. 
- Μη παροχή υπηρεσιών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τις Υπηρεσίες  

Κοινωνικής Ευημερίας, όταν αγγλόφωνα παιδιά φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, 
περιλαμβανομένου συνοδού 

- Δυσκολίες στην παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας σε ξενόγλωσσα παιδιά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

 

 

 
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης 

Παιδικής Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ) για μικρά παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές 
 για την περίοδο 2006 - 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Την έρευνα διεκπεραίωσαν:  
Μαρίνα Παγιάτσου, Πόλυ Χατζησάββα, Στέλλα Πολυβίου, Χαράλαμπος Κωστέρη, Μάρω Ριαλά.  
 

 

Δεκέμβριος 2009 
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Σκοπός 
 
Μετά από ενάμισι χρόνο επαναλειτουργίας της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής 
Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ) (Σεπτέμβριο 2006 - Μάρτιο 2008), διεκπεραιώθηκε  παγκύπρια έρευνα για να 
διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της. Παρόμοια αξιολόγηση της ΣΥΕΠΠ είχε γίνει το 2005 για την 
αποτελεσματικότητα  της πιλοτικής εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος (2003-2005)  όπου 
ανταποκρίθηκαν 105 οικογένειες από τις 130. Στην παρούσα έρευνα  έχει γίνει σύγκριση 
αποτελεσμάτων  των δυο αξιολογήσεων όπου θεωρήθηκε  χρήσιμο. 
Κύριος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση από τους ίδιους τους γονείς του επιπέδου 
των παροχών και η παρότρυνση να προταθούν ελεύθερα εισηγήσεις για αναβάθμιση και επέκταση των 
υπηρεσιών της υπηρεσίας. Παράλλήλα έγινε προσπάθεια να εντοπισθεί ο βαθμός ικανοποίησης των 
οικογενειών από τις άλλες συναφή υπηρεσίες.  
 
Σύνοψη/Συμπεράσματα : 
 
Ο κύριος στόχος της αξιολόγησης ήταν η μέτρηση της ικανοποίησης των γονιών από την ΣΥΕΠΠ. Η 
ικανοποίηση μετρήθηκε χρησιμοποιώντας διάφορες παραμέτρους και τα αποτελέσματα είναι πολύ 
ενθαρρυντικά για την ικανοποίηση των γονιών από τις αρμοδιότητες των λειτουργών, την χρησιμότητα 
της υπηρεσίας αλλά και την αντιμετώπιση που τυγχάνουν από τους λειτουργούς παγκύπρια. Η 
ανταπόκριση των λειτουργών στις προσδοκίες των γονιών ήταν εξίσου ενθαρρυντική με 99% των 
γονιών να δηλώνει ότι η ανταπόκριση των λειτουργών να ήταν πολύ καλή ή αρκετά καλή (πίνακας 1). 
Επίσης σημαντική για τους γονείς είναι και η προσβασιμότητα της υπηρεσίας όπου διαφαίνεται η 
αμεσότητα της στην παρέμβαση (πίνακας 2) αλλά και οι διευκολύνσεις στην επικοινωνία και στο χώρο 
συναντήσεων σχεδόν 69% των πρώτων επαφών με τους γονείς έγινε στο σπίτι τους (πίνακας 3 α και β). 
Ένας από τους  σκοπούς  της έρευνας αυτής ήταν και η αξιολόγηση της γνώμης των γονιών για την 
παροχή προγραμματισμένης/συστηματικής ψυχολογικής στήριξης που δεν περιλαμβανόταν επίσημα 
στο πρόγραμμα 2003-5. Όπως φάνηκε  το  94% των γονιών έλαβαν ουσιαστική στήριξη  κάποιας  
μορφής είτε βοηθήθηκαν  να πάρουν αποφάσεις που αφορούν το παιδί ή την οικογένεια 61%, για να 
χειρίζονται τα συναισθήματα τους σχετικά με την κατάσταση του παιδιού 63% είτε  για να έχουν 
κάποιο άτομο για να τους ακούσει για θέματα που τους απασχολούν 72% (πίνακας 4). 
 Σε σύγκριση με την  έρευνα του 2005, τα ποσοστά ικανοποίησης για την υπηρεσία είναι ακόμα πιο 
ψηλά. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι στο παρόν πρόγραμμα οι λειτουργοί είναι πιο έμπειροι 
(λόγω και του προηγούμενου  προγράμματος) και πιο καλά πληροφορημένοι όσον αφορά τις διάφορες 
υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν την οικογένεια. Επίσης το αυξημένο επίπεδο ικανοποίησης 
πιθανό να οφείλεται στην παροχή της ψυχολογικής στήριξης προς την οικογένεια, υπηρεσία που δεν 
προσφέρθηκε με τον ίδιο τρόπο το 2003-5.  
Από τις απαντήσεις  επιβεβαιώθηκε η μεγάλη ανάγκη των γονιών για καθοδήγηση, στήριξη και 
πληροφόρηση (πίνακας 5). Επίσης η πλειονότητα  των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν 
άλλη υπηρεσία για κάλυψη των αναγκών αυτών (πίνακας 6). Αν και αρκετά παιδιά ήδη λάμβαναν 
θεραπείες και παροχές από άλλες υπηρεσίες πριν την πρώτη επαφή με την/τον Λειτουργό, οι γονείς 
ανέμεναν από τη ΣΥΕΠΠ την καθοδήγηση  και συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών (πίνακας 7).  
Ένα μεγάλο ποσοστών γονιών  ανάφερε ότι εντοπίστηκαν προβλήματα στο  παιδί τους πολύ νωρίς, 
δηλαδή πριν ακόμη γίνει ενός έτους (πίνακας 8), όμως στοιχεία από τους συγκεντρωτικούς  πίνακες 
της υπηρεσίας (2007-2008) δείχνουν ότι λίγες περιπτώσεις παιδιών που παραπέμφθηκαν στην ΣΥΕΠΠ 
αφορούσε παιδιά κάτω από το πρώτο έτος ζωής. Αντιθέτως, πολλές  παραπομπές παιδιών στην  
υπηρεσία  αφορούσαν παιδιά 5 ετών και άνω. Παράλληλα, η πλειονότητα των γονιών, θεωρούσε ότι το 
σωστό στάδιο για παραπομπή προς την ΣΥΕΠΠ έπρεπε να ήταν μόλις αντιλήφθηκαν δυσκολίες με την 
ανάπτυξη του παιδιού (πίνακας 9). Η καθυστέρηση που υπάρχει μέχρι την πρώτη επαφή με την 
ΣΥΕΠΠ  είναι ανησυχητική από την στιγμή που υπάρχουν ξεκάθαρα τρέχουσες και επείγουσες 
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ανάγκες, όπου ο γονιός νιώθει μόνος και σε απόγνωση. Η έγκαιρη παραπομπή προς την ΣΥΕΠΠ θα 
ευνοούσε την πιο σφαιρική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος του παιδιού, τον 
συντονισμό υπηρεσιών και φυσικά την συστηματική στήριξη της οικογένειας. 
 
Ένα άλλο συμπέρασμα αφορά στο ποσοστό ικανοποίησης των γονιών από τις άλλες υπηρεσίες, όπου 
οι δημόσιες υπηρεσίες φαίνονται με χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης σε σχέση με ιδιώτες 
παιδίατρους και παιδονευρολόγους (πίνακας 10).  Ειδικά οι γονείς φάνηκαν αρκετά δυσαρεστημένοι με 
τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (μόνο 36% των γονιών που χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες αυτές 
δήλωσαν ότι ήταν πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι), με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (όπου 
μόνο 40% δήλωσαν πολύ ή  αρκετά ικανοποιημένοι) και τέλος με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής 
Ψυχολογίας (όπου  51% δήλωσαν πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι). Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει 
ιδιαίτερα τον κρατικό τομέα ο οποίος έχει την κατ' εξοχή ευθύνη στον εντοπισμό και στην παροχή 
υπηρεσιών για τα  άτομα με αναπηρία και τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. 
 
Τέλος ενώ οι γονείς δηλώνουν ότι η παρέμβαση των ΛΕΠΠ ήταν πολύ χρήσιμη ή αρκετά χρήσιμη 
(συνολικά 99%) (πίνακας 11), ανέμεναν περαιτέρω παροχές από τη ΣΥΕΠΠ, όπως αξιολόγηση του 
παιδιού, παροχή θεραπειών, διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με άλλους 
γονείς (πίνακας 12). 
 Η ΣΥΕΠΠ θα μπορούσε να προσφέρει σε αυτό τον τομέα οργανωμένα σεμινάρια και στήριξη ομάδων 
γονιών σε τακτική βάση εάν ασφαλώς δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, γεγονός που 
παραπέμπει σε περαιτέρω διερεύνηση των αναγκών των γονιών και στην επέκταση των  αρμοδιοτήτων 
της υπηρεσίας.    
 
Συστάσεις 
 
 Τα ευρήματα αυτής  της αξιολόγησης δείχνουν ξεκάθαρα την αναγκαιότητα της ΣΥΕΠΠ και την 
συνεχή παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που αφορούν κυρίως στον εντοπισμό των αναγκών των 
οικογενειών, την καθοδήγηση και την  ψυχολογική στήριξη. 
 
 
Επίσης η πιο πάνω αξιολόγηση έδειξε ότι η παραπομπή στη ΣΥΕΠΠ χρειάζεται να γίνει μόλις 
προκύψει η υποψία ότι ένα παιδί έχει αναπτυξιακές διαταραχές. Είναι τότε που ο γονιός ζητά να έχει 
επαφή με την υπηρεσία και είναι τότε που ο γονιός έχει τις πιο πολλές ανάγκες. Η  καθυστέρηση στο 
να γίνει η  πρώτη επαφή με την ΣΥΕΠΠ φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι ο γονιός δεν είναι 
πληροφορημένος για την υπηρεσία από τους εμπλεκόμενους φορείς ή επαγγελματίες.  
 

•  Συστήνεται να γίνεται  άμεση παραπομπή από όλους τους φορείς/θεραπευτές προς τη ΣΥΕΠΠ. 
Ίσως αυτό θα διευκολύνεται  με ένα μηχανισμό παραπομπής από τον ειδικό (π.χ. τον παιδίατρο 
- που συνήθως είναι ένας από τους πρώτους επαγγελματίες στον οποίο θα αποταθεί ο γονιός σε 
περίπτωση προβλήματος).    

• Επιπρόσθετα συστήνεται να υπάρχει πιο στενή συνεργασία με το Υπ. Παιδείας/Πολιτισμού για   
κατάλληλη ενημέρωση προς όλους τους δημόσιους νηπιαγωγούς και δασκάλους προδημοτικής, 
ώστε να γίνεται άμεση παραπομπή προς τη ΣΥΕΠΠ  με επίσημο παραπεμπτικό έντυπο και πιο 
γρήγορη αντιμετώπιση αναπτυξιακών διαταραχών σε παιδιά.  

• Θα πρέπει να υπάρχει συνεχή πληροφόρηση για την ύπαρξη της ΣΥΕΠΠ προς όλους τους 
φορείς ώστε να πληροφορούν την οικογένεια κατάλληλα. Μέχρι στιγμής η ανταπόκριση από 
κρατικούς φορείς είναι περιορισμένη και ίσως η θεσμοθέτηση διαδικασιών να βοηθούσε προς 
αυτή την κατεύθυνση. 

• Από την επαφή με τους γονείς και μέσα  από την έρευνα,  πολλοί  αποτείνονται στην ΣΥΕΠΠ 
για διευκρινήσεις γύρω από τη θέμα της διάγνωσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πρακτική που 
ακολουθείται, όπου την ευθύνη της διάγνωσης την έχει μόνο ένας γιατρός (μιας ειδικότητας), 
μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία στους γονείς. Αντίθετα εάν υπήρχαν εξειδικευμένα κέντρα 
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με όλες τις ειδικότητες (παιδίατροι, παιδονευρολόγοι, γενετιστές, κλινικοί ψυχολόγοι, 
λογοπαθολόγοι κά) όχι μόνο ο γονιός θα ένιωθε περισσότερη ασφάλεια για την τελική 
διάγνωση αλλά και η ευθύνη των ειδικών θα ήταν αποτέλεσμα μελέτης,  συνεννόησης και 
συντονισμού μεταξύ τους. 

•  Η μελέτη αυτή εξέτασε τον βαθμό ικανοποίησης των γονιών και με άλλες υπηρεσίες όμως δεν 
ζήτησε για ποιους  λόγους. Υπάρχουν περιθώρια για μια πιο λεπτομερή έρευνα για αυτούς τους 
συγκεκριμένους λόγους που δεν συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη.  Συστήνεται να 
γίνουν αντικειμενικές αξιολογήσεις στον τρόπο λειτουργίας όλων των βασικών υπηρεσιών που 
ασχολούνται με την έγκαιρη παιδική παρέμβαση για λήψη ουσιαστικών αποφάσεων προς 
αλλαγή της πολιτικής που ακολουθείται μέχρι σήμερα και δείχνει να είναι προβληματική και 
ανεπαρκής. 

• Η μελλοντική αξιολόγηση της αναπηρίας των παιδιών κάτω από το Τμήμα Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες θα μπορούσε να αποτελέσει μια επιτυχημένη πολιτική 
ενόψει του γεγονότος ότι το Τμήμα αυτό θα αναλάβει την αξιολόγηση της αναπηρίας και της 
λειτουργικότητας των αναπήρων γενικά. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΕΠΠ 
2006-2008 

 
1. Πόσο καλά πιστεύετε ότι ανταποκρίθηκε η /ο Λειτουργός στις προσδοκίες σας; 

 
Ανταπόκριση λειτουργού     Αριθμός 

ερωτηματολογίων % 

Πολύ καλά  82 82.8 
Αρκετά καλά  16 16.2 
Όχι και τόσο καλά  1 1 
Σύνολο 99 100 

 

 
2. Όταν χρειαστήκατε, πόσο εύκολο ήταν να επικοινωνήσετε με τη /το Λειτουργό; 

 
Βαθμός ευκολίας  Αριθμός 

ερωτηματολογίων % 

Πολύ εύκολο 73 73.7 
Εύκολο 25 25.3 
Κάπως δύσκολο 1 1 
Πολύ δύσκολο - - 
Σύνολο 99 100 

 
 

3. α. Που έγινε η πρώτη επαφή με τη /το Λειτουργό Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης 
(σπίτι ή γραφείο); 

 

Χώρος Επαφής  Αριθμός 
ερωτηματολογίων % 

Σπίτι 68 68.7 
Γραφείο 29 29.3 
Αλλού   2 2 
Σύνολο 99 100 

 
 
β. Συναισθήματα  

 
Συναισθήματα για 

τον χώρο συνάντησης   
Αριθμός 

ερωτηματολογίων % 

Άνετα 81 82 
Απέφυγα την 
ταλαιπωρία 15 15 

Άβολα  1 1 
Όχι πολύ άνετα  1 1 
Δεν απάντησαν  1 1 
Σύνολο 99 100 
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4. Σημειώστε με √ όσα ισχύουν. Η /Ο Λειτουργός  παρέχει στήριξη όταν χρειάστηκε 

................ 
 

Στήριξη Λειτουργού 
 

Ναι 

 να χειριστούν τα συναισθήματα τους σχετικά με την 
κατάσταση του παιδιού 63% 

 να πάρουν αποφάσεις που αφορούσαν το παιδί ή την 
οικογένεια 61% 

 να κατανοήσουν τις αναπτυξιακές δυσκολίες του 
παιδιού 65% 

 να μάθουν πιο κατάλληλους και αποτελεσματικούς 
τρόπους προσέγγισης του παιδιού 58% 

όταν χρειάστηκαν κάποιον να τους ακούσει για θέματα 
που τους απασχολούσαν 72% 

παρείχε ουσιαστική στήριξη 94% 
δεν υπήρξε ουσιαστική στήριξη 2% 

 
5. Με ποιους τρόπους σας εξυπηρέτησε η/ ο Λειτουργός  

 

Θέμα 
 

Ναι 
 

Πληροφόρηση για άλλες υπηρεσίες  85% 
Εξασφάλιση ειδικού εξοπλισμού   9% 
Εξασφάλιση θεραπευτικών υπηρεσιών  57% 
Ψυχολογική στήριξη  61% 
Καθοδήγηση /προσέγγιση παιδιού   51% 
Εξασφάλιση ημερήσιας φροντίδας /απασχόληση  14% 
Πληροφόρηση για νομικά δικαιώματα 49% 
Πληροφόρηση για διαδικασίες κρατικών υπηρεσιών   58% 
Δημιουργία επαφών με άλλες οικογένειες και 
συνδέσμους 

15% 

Ικανοποίηση  βασικών αναγκών 16% 
Υποβολή αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα 64% 
Επικοινωνία με ειδικούς / θεραπευτές / υπηρεσίες 43% 
Σύνταξης επιστολών για αιτήματα προς άλλες 
υπηρεσίες 

21% 

Διευθέτηση αξιολογήσεων από ειδικούς 34% 
Άλλοι τρόποι εκτός των προαναφερθέντων 7% 

 
 

6. Μέσα από την εμπειρία σας γνωρίζετε άλλη υπηρεσία που θα μπορούσε να καλύψει τις 
ανάγκες σας; 

 
Υπάρχουν άλλες Υπηρεσίες για κάλυψη των 
αναγκών ; % 

Ναι  4 
Πιθανών  9 
Όχι 87 



 38 

 
7. Πριν από την πρώτη επαφή με την Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής 

Παρέμβασης, ποιες από τις πιο κάτω υπηρεσίες λάμβανε το παιδί σας; 
 

Υπηρεσίες Ναι 

Θεραπείες (π.χ. Λογοθεραπεία) 75% 
Οικονομική Βοήθεια 43% 
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο σχολείο 24% 
Παρακολούθηση από ιατρικές υπηρεσίες 60% 
Ψυχολογική στήριξη 13% 
Καθοδήγηση για χειρισμό του παιδιού 11% 
Άλλη Υπηρεσία 3% 

 
8. Τι αναμένατε από τη Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης πριν 

την πρώτη συνάντηση με τη /τον Λειτουργό; 
 

Προσδοκίες 
 

% 
 

Ενημέρωση για τα δικαιώματα  12 
Συντονισμό 22 
Καθοδήγηση  22 
Βοήθεια στο χειρισμό του παιδιού 4 
Ενημέρωση για το πρόβλημα του παιδιού 5 
Δεν απάντησαν στην ερώτηση. 35 

 

9. Σε ποια ηλικία του παιδιού σας ανακαλύψατε ότι έχει πρόβλημα; 
Ηλικία 

διαπίστωσης  Αριθμός ερωτηματολογίων % 

      – 1 χρ. 44 44.4 
   1 – 2 χρ. 19 19.2 
   3 – 4 χρ. 30 30.3 
   5 – 6 χρ. 4  4.1 
   7 +   χρ. 2 2 
Σύνολο 99 100 

 

10. Σε ποιο στάδιο πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γινόταν η πρώτη σας επαφή με τη 
Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παρέμβασης; 

Σωστό στάδιο για Παραπομπή 
 

% 
 

Μόλις αντιληφθήκατε δυσκολίες στην ανάπτυξη του παιδιού  53 
Μόλις λάβατε  επίσημη διάγνωση του παιδιού  26 
Όταν το παιδί πήγαινε σε παιδοκομικό σταθμό / νηπιαγωγείο    4 
Όταν το παιδί πήγαινε σε δημοτικό σχολείο    2 
Η παραπομπή έγινε την κατάλληλη στιγμή  14 
Η παραπομπή θα έπρεπε να γίνει σε άλλο στάδιο    1 
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11. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την παροχή υπηρεσιών από τις ακόλουθες υπηρεσίες; 
(αν λάβατε υπηρεσίες) 

 
Υπηρεσίες Απαντήσεις Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Παιδονευρολογική Κλινική 
Μακαρείου Νος. 

71 18% 21% 41% 20% 

Κλινική Γενετικής Μακαρείου Νος. 53 10% 11% 34% 45% 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 63 33% 27% 22% 18% 
Εκπαιδευτική Ψυχολογία 35 29% 20% 29% 22% 
Θεραπείες στα πλαίσια δημοσίου 
σχολείου 

40 17% 25% 28% 30% 

«Κέντρο Εξειδικευμένης 
Παιδιατρικής Το Παιδί»1 

38 13% 11% 26% 50% 

Ιδιώτη Παιδίατρο 47 6% 6% 28% 60% 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας  22 50% 14% 27% 9% 
 

 

12. Γενικά πόσο χρήσιμη για την οικογένειά σας θεωρείται ότι ήταν /είναι η παρέμβαση 
της /του Λειτουργού; 

 
Παρέμβαση Λειτουργού % 

πολύ χρήσιμη 79 
αρκετά χρήσιμη 20 
καθόλου χρήσιμη 1 

 
 
 
 

13. Τι αναμένατε περισσότερο από τη Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής 
Παρέμβασης ;   

 
Τι αναμένατε από τη ΣΥΕΠΠ ; % 

αξιολόγηση του παιδιού 41 
παροχή θεραπειών 57 
διοργάνωση συναντήσεων με άλλους γονείς 26 
διοργάνωση σεμιναρίων 52 
κάτι άλλο[ανοιχτή ερώτηση]   13 

 
 

 

                                                 
1 Μετά ονομάστηκε Παιδονευρολογικό Ινστιτούτο Κύπρου, όπου παρέχουν υπηρεσίες ιδιώτες παιδονευρολόγοι  
με σύμβαση από το Δημόσιο. 
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