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1. Εισαγωγή  
 
Η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) συστάθηκε το 
1989 και η λειτουργία της καθορίζεται από τον Περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων 
Νόμο 117 του 1989. 
Σκοπός της ΕΠΝΚΑ είναι η προώθηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑμεΝΑ 
στην Κύπρο, μέσα από την εφαρμογή της νομοθεσίας και των Διεθνών Συμβάσεων.  
Πρωταρχικής σημασίας για την Επιτροπή είναι η εφαρμογή της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία κυρώθηκε σε 
νόμο του κράτους το Μάρτιο του 2011  (Κυρωτικός Νόμος  8(ΙΙΙ)2011).  
Βάσει του πιο πάνω θεσμικού πλαισίου  η αποστολή της ΕΠΝΚΑ είναι η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης των ΑμεΝΑ και η προώθηση 
ολοκληρωμένων προτάσεων για προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, η 
ικανοποίηση των αναγκών και της αξιοπρεπούς διαβίωσης τους, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τον καθένα αλλά και τις δικές τους απόψεις και 
επιλογές. 
 

Στη δεύτερη ενότητα που ακολουθεί,  παρατίθενται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της 
Επιτροπής βάσει του νόμου, ενώ στην τρίτη ενότητα περιγράφονται οι κυριότερες 
δράσεις της κατά το 2015. Στην τέταρτη ενότητα, παρατίθεται η αξιολόγηση της 
κυπριακής πραγματικότητας μέσα από εκτιμήσεις, μελέτες, έρευνες αλλά και τη 
διερεύνηση παραπόνων και υποβολή εισηγήσεων για επίλυση διαφόρων ζητημάτων 
που αφορούν τα ΑμεΝΑ. 
 

2. Σύνθεση, Αρμοδιότητες και Χρηματοδότηση Λειτουργίας της ΕΠΝΚΑ  

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

Το προσωπικό της Επιτροπής κατά την 1η  Ιανουαρίου 2015 απαρτιζόταν από δύο 
Λειτουργούς (Κλ. Α8-Α10-11), ένα Boηθό Γραμματειακό Λειτουργό (Κλ.Α2-Α5-Α7+2) και 
δύο Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς αορίστου διαρκείας (Κλ.Α2). Επίσης 
συνεχίστηκε η εργοδότηση τριών Λειτουργών Κλ.Α5 (προσοντούχο προσωπικό) για 
στελέχωση της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ). Η 
απασχόληση δύο εκ των Λειτουργών είναι αορίστου διάρκειας, ενώ ο τρίτος εργοδοτείται 
με συμβόλαιο καθορισμένης διάρκειας δύο χρόνων. Λεπτομέρειες για την 
προαναφερόμενη Υπηρεσία δίδονται στην Ενότητα 3.7. Από τον Οκτώβριο του 2011, 
μετά την παραίτηση της Προϊστάμενης Υπηρεσιών της Επιτροπής, η θέση παραμένει 
κενή, λόγω της παγοποίησης κενών θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και των 
μέτρων δημοσιονομικής περισυλλογής.  Το συντονισμό των δραστηριοτήτων της 
Επιτροπής αναλαμβάνουν ανά τρίμηνο οι δύο Λειτουργοί, εκτελώντας χρέη 
Προϊσταμένου. 
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Μέσα στο 2015 πραγματοποιήθηκαν δέκα κανονικές συνεδρίες μία έκτακτη και μία 
συνεδρία κατά την οποία η Επιτροπή συνήλθε ως Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου 
Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων. 
 
Οι κυριότερες αρμοδιότητες της ΕΠΝΚΑ, όπως καθορίζονται από το άρθρο 6 του Νόμου 
117/89, είναι: 
 

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

 Η συνεχής παρακολούθηση των προβλημάτων των ΑμεΝΑ και των οικογενειών τους 
και ο καταρτισμός εκθέσεων και εισηγήσεων για την επίλυσή τους. 
 

 Η παρακολούθηση των ενεργειών και μέτρων που λαμβάνονται από τμήματα, 
λειτουργούς, οργανώσεις και άτομα, σχετικά με τα προβλήματα των ΑμεΝΑ 

 

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

 Ο καταρτισμός και η τήρηση Μητρώου όλων των ιδρυμάτων και υπηρεσιών που 
ασχολούνται με τα ΑμεΝΑ. 
 

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

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

 Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα ΑμεΝΑ και στις οικογένειές τους. 
 

 Η καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για παροχή υπηρεσιών σε ΑμεΝΑ 
 

 Η τήρηση στατιστικών και άλλων πληροφοριών για τα ΑμεΝΑ. 
 

 Ο καταρτισμός καταλόγου διαχειριστών και επιτρόπων περιουσιών ΑμεΝΑ. 
 
2.1 Χρηματοδότηση Επιτροπής 
 
Η Επιτροπή λειτουργεί με ετήσια κρατική χορηγία που καλύπτει όλες τις δαπάνες της, 
μέσω του Άρθρου 04088.2 – «+Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά 
Καθυστερημένων Ατόμων-Τακτικές Δαπάνες» του Κεφαλαίου 150600 - «Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες - Κεντρικά Γραφεία» του 
Προϋπολογισμού  του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η 
εγκριθείσα χορηγία της  Επιτροπής για το 2015 ανερχόταν σε €298.500, ενώ οι 
πραγματικές δαπάνες της ανήλθαν στις  €280.790  λόγω  εξοικονομήσεων. 
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Πραγματική Δαπάνη Χορηγίας 2015 - Εγκριθείσα Δαπάνη Χορηγίας 2016 
                                                       
  
                                                                                                                                                  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ    ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ 

                                                                                                                                    ΔΑΠΑΝΗ 2015*ΔΑΠΑΝΗ 2016 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                      €                       € 

Αποδοχές Προσωπικού 
Θέσεις: 253.513 260.500 
   
1  Προϊστάμενος (Κλίμακα Α11+2)       
2  Λειτουργοί (Κλίμακα Α8-Α10-Α11)      
3  Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλ.Α2-Α5-Α7+2)     
3  Λειτουργοί ΄Εγκαιρης Παιδ.Παρέμβασης (Κλίμακα Α5)     
1 Ωρομίσθιος Κλητήρας (Κλ. Ε5)                                    

ΣΥΝΟΛΟ αποδοχών προσωπικού 253.513 260.500 
΄Εξοδα Παραστάσεως και Αμοιβή Μελών ΕΠΝΚΑ 5.851__ 7.000__ 
΄Αλλες Δαπάνες     
΄Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου   
 ΄Εξοδα κινήσεως 2.170 2.500 
  Επιδόματα εκτός έδρας 0 100 
  Ταχυδρομικά Τέλη 103 400 
  Τηλέφωνα, Φαξ, Internet  3.634 3.200 
  Φωτισμός-Θέρμανση 3.942 4.000 
  Καθαριότητα Γραφείου 5.330 5.400 
  Τέλη & Τέλη ΄Υδατος 0 100 
  Βιβλιοθήκη/Εφημερίδες/Περιοδικά 0 0 
  Δημοσιεύσεις 281 200 
  Εκδόσεις–Δημοσιότητα–Διαφώτιση 0 0 
  Φωτοτυπικά Υλικά 958 800 
  Γραφική ΄Υλη 386 600 
Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανογραφικού/Λογισμικού 

 και άλλου εξοπλισμού 720 1.300 
Συντήρηση κτιρίου  657 1.600 
Μελέτες/΄Ερευνες     
  Μητρώο Νοητ.Καθ.Ατόμων/Μητρώο Ιδρυμάτων/΄Αλλες Ερευνες-Μελέτες  0 0 
  Αγορά υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου ή άλλων ειδικών 0 1.000 
Σχέδια/Προγράμματα      
  Αποϊδρυματοποίηση ομάδας ατόμων με ν.υ  0 0 
Συνέδρια εσωτερικού/εξωτερικού     
  Ναύλα και άλλα έξοδα για συμμετοχή σε συνέδρια στο εξωτερικό 782 1.000 
  Συνέδρια-Σεμινάρια κ.ά. γεγονότα στην Κύπρο 785 1.000 
  ΄Εξοδα Φιλοξενίας 416 300 
Επιμόρφωση Προσωπικού Ε.Π.Ν.Κ.Α.  605 500 
Επιμόρφ.Επαγγελμ.Προσωπ.εθελοντικών οργανώσεων  0 600 
Υπηρεσίες Κλητήρα  101 100 
Διάφορα 127____ 300___ 
ΣΥΝΟΛΟ Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου 20.997 25.000 
΄Επιπλα & Εξοπλισμός     
  Αγορά Επίπλων 6 400 



4 
 

  Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού/λογισμικού  423____ 1.100__ 
ΣΥΝΟΛΟ ΄Αλλων Δαπανών 21.426 26.500 
ΣΥΝΟΛΟ Αποδοχών Προσωπικού 253.513 260.500 
΄Εξοδα Παραστάσεως και αμοιβή μελών ΕΠΝΚΑ 5.851__ 7.000__ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 280.790 294.000 

* Εγκριθείσα δαπάνη 2015 298.500 ευρώ      
 

 

3. Δραστηριότητες της Επιτροπής κατά το 2015 

 
3.1 Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δικαιωμάτων ΑμεΝΑ 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης του νομοσχέδιου που κατατέθηκε το 2013 από 
το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, το οποίο τροποποιούσε  το 
Νόμο 117/89, το νομοσχέδιο στάληκε στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. 
Παρόλα αυτά και μετά από διαβούλευση με την ΚΥΣΟΑ και τον ΠΑΣΥΓΟΚΑ, η απόφαση 
της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήταν να ανασταλεί η 
τροποποίηση του και να διερευνηθεί περαιτέρω  η κατοχύρωση της δικαιοπρακτικής 
ικανότητας των ατόμων με αναπηρίες. Κατά το 2015 είχε συσταθεί από το ΥΕΠΚΑ, 
Ομάδα Εργασίας με στόχο τη νομοθετική ρύθμιση της δικαιοπρακτικής ικανότητας και 
της τροποποίησης του περί Νοητικά Καθυστερημένων Νόμου. Στην Ομάδα Εργασίας 
συμμετέχουν εκπρόσωποι της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
της ΕΠΝΚΑ, της ΚΥΣΟΑ, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του ΤΚΕΑΑ, το 
οποίο ανέλαβε και το συντονισμό. Η Ομάδα Εργασίας μετά από μελέτη και ανασκόπηση 
καλών πρακτικών σε χώρες του εξωτερικού, σχετικά με την εφαρμογή προνοιών της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 
προσπάθησε να προσδιορίσει τις αποκλίσεις μεταξύ των διατάξεων του Άρθρου 12 και 
του υφιστάμενου εθνικού νομικού πλαισίου, τις βασικές αρχές στις οποίες θα πρέπει να 
στηριχθούν οι νέες ρυθμίσεις, με ποια νομική βάση και ποιοι θα είναι οι φορείς 
υλοποίησης.  
Η Ομάδα συναντήθηκε 4 φορές κατά το 2015 και έγινε κωδικοποίηση των απόψεων των 
συμμετεχόντων για αποστολή ενδιάμεσης έκθεσης, με τα σχετικά έγγραφα, στην 
Υπουργό για περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές. Η Ομάδα συμφώνησε πάνω σε 
θέματα αρχών και στην αναγκαιότητα ρύθμισης της δικαιοπρακτικής ικανότητας αλλά 
προέκυψε διαφωνία που αφορούσε τη νομική βάση για την απαιτούμενη νομοθετική 
ρύθμιση, δηλαδή εάν θα έπρεπε να τροποποιηθεί όλο το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη 
δικαιοπρακτική ικανότητα για όλες τις ομάδες ατόμων με αναπηρίες ή εάν θα έπρεπε να 
τροποποιηθεί μόνο ο Νόμος 117/89. Αυτό συνεπάγεται και τον καθορισμό των 
δικαιούχων αλλά και τις ανάγκες για δημιουργία υπηρεσιών υποστήριξης, όπως επίσης 
και του αρμόδιου διοικητικού οργάνου παροχής υπηρεσιών, αλλά και εποπτείας. Όλοι οι 
εμπλεκόμενοι μέχρι τέλος του 2015 είχαν δεσμευτεί να στείλουν γραπτώς τις απόψεις 
τους και στις αρχές του έτους 2016, θα αναμένονταν η απόφαση της Υπουργού είτε για 
διεύρυνση των όρων εντολής της υφιστάμενης Ομάδας Εργασίας ώστε να ασχοληθεί με 
όλο το θεσμικό πλαίσιο ή και τη δημιουργία δυο ξεχωριστών ομάδων για παράλληλη 
επεξεργασία των νομοθετικών ρυθμίσεων, είτε με τη συνέχιση της τροποποίησης του 
Νόμου 117/89 που αφορά την άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ΑμεΝΑ. 
Σημαντική για το θέμα είναι η τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων ημερ. 25/6/2015 (www.ombudsman.gov.cy) 
 

http://www.ombudsman.gov.cy/
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3.2 Διαβούλευση για την τροποποίηση  άλλων νομοθεσιών 
 
α) Πρόταση Νόμου  ο Περί Συμφώνου Συμβίωσης 

O «Περί Συμφώνου Συμβίωσης Νόμος» και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 (2) (α) και 4 (3) 
(β) που προέβλεπε για τη σύναψη Συμφώνου Συμβίωσης αναφέρει ότι: 

4.3 Για σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου ανίκανο για σύναψη 
Συμφώνου Συμβίωσης πρόσωπο είναι κάθε πρόσωπο το οποίο: …..(β) είναι ανίκανο κατά το 
χρόνο σύναψης του Σύμφωνου Συμβίωσης να αντιληφθεί και εκτιμήσει την πράξη του, ούτως 
ώστε να συναινέσει στο γάμο, λόγω ψυχικής ή νοητικής διαταραχής ή ανεπάρκειας, ή λόγω 
εγκεφαλικής ή άλλης πάθησης ή ασθένειας, ή λόγω εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες ή 
λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας»…. 

Η Επιτροπή αφού εντόπισε την πιο πάνω πρόνοια επισήμανε στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, ότι με βάση τη φιλοσοφία και τις πρόνοιες της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του δικαιώματος των 
ατόμων για άσκηση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας, αλλά το κάθε κράτος θα πρέπει 
να ρυθμίζει τη διαδικασία αξιολόγησης του επιπέδου υποστήριξης που χρειάζεται το κάθε 
άτομο. Με βάση αυτό το σκεπτικό όλα τα άτομα έχουν δικαίωμα στο γάμο ή στη συμβίωση 
περιλαμβανομένων των ατόμων με νοητικές ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες ή των ψυχικά 
ασθενών. Παράκληση της Επιτροπής ήταν όπως αναθεωρηθούν όλες  οι πρόνοιες του 
νομοσχεδίου ώστε να αναγνωρίζονται πλήρως τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 
και ιδιαίτερα των ατόμων με νοητικές ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες (Παράρτημα 1). Το 
νομοσχέδιο όμως ψηφίστηκε ως έχει, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι επισημάνσεις της 
ΕΠΝΚΑ. 
 
β) Τροποποίηση του Νόμου που προνοεί για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 
και Γενικότερα Περί  Κοινωνικών Παροχών του 2014 (Ν.109(Ι)2014) 
 
Ο αρχικός Νόμος (Ν.209(Ι)2014) που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 
2014 με αρκετές επιφυλάξεις τόσο από την Επιτροπή όσο και από την ΚΥΣΟΑ, 
τροποποιήθηκε μέσα στο 2015, για να αρθούν κάποιες αρνητικές πρόνοιες και 
παρερμηνείες που δημιουργούσε, ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρίες. 
 
Η τροποποίηση του 2015 προνοούσε την αύξηση του επιδόματος ενοικίου ή τόκων 
ενυπόθηκου δανείου, μέχρι και 50%, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις για τα άτομα με 
αναπηρίες. Επίσης το ποσό των καταθέσεων για άτομα με αναπηρίες από €5.000 
αυξήθηκε στις €20.000 κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Ειδικά όσον αφορά τα 
άτομα με νοητική αναπηρία έχουν προστεθεί στους δικαιούχους όλα τα άτομα με μέτρια 
ΝΑ ή/και σύνδρομο Down. Αντίθετα για τις άλλες κατηγορίες ατόμων με ΝΑ δεν θα 
καθίστανται δικαιούχα όσα έχουν αξιολογηθεί με ελαφριάς μορφής ΝΑ, κάτι για το οποίο 
η Επιτροπή εξέφρασε τις επιφυλάξεις της. 
 
Η Επιτροπή επικροτεί τη δέσμευση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, για ρύθμιση των πολιτικών και δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, με 
ειδική προς τούτο νομοθεσία. 
γ) Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο Νόμος που προνοεί, τροποποιεί και καταργεί την υφιστάμενη 
νομοθεσία Περί Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών και που προνοεί για άλλα συναφή 
θέματα».  
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Το πιο πάνω Νομοσχέδιο για το οποίο η Επιτροπή κατέθεσε τις απόψεις της, βρίσκεται 
ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για ψήφιση (αναφορά γίνεται στο κεφ. 3.6). 
 
3.3 Μελέτες και Έρευνες 

Κατά το 2015 η Επιτροπή σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου 
διεκπεραίωσε την πρώτη φάση έρευνας που απευθυνόταν σε ΑμεΝΑ. Στόχος της 
έρευνας ήταν  η καταγραφή των αναγκών σε θέματα όπως ανάπτυξης δεξιοτήτων  για 
την καθημερινότητα των ΑμεΝΑ,  αλλά και για την πιθανή απασχόλησή τους.  
 
Το δείγμα ατόμων που επιλέχθηκε για καταγραφή των αναγκών του, με απώτερο στόχο 
το σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης, ήταν μεταξύ 18  και  30 ετών 
παγκύπρια. Το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν  στα ίδια τα άτομα και περιείχε ερωτήσεις 
ανοιχτού και ποσοτικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που ορισμένα άτομα δε μπορούσαν  
να απαντήσουν το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από γονέα ή κηδεμόνα παρουσία του 
ατόμου.  
 
Οι ανοιχτές ερωτήσεις αφορούσαν κυρίως τα “θέλω” και τις προσδοκίες των ατόμων 
από τη ζωή τους. Από τον συνολικό αριθμό των 243 ατόμων που επιλέγηκαν βάσει του 
μητρώου της ΕΠΝΚΑ για τους σκοπούς της έρευνας, μόνο οι 71 εντοπίστηκαν και 
απάντησαν το ερωτηματολόγιο. Δυστυχώς πολλά άτομα δεν ανταποκρίνονταν στις 
τηλεφωνικές επικοινωνίες ίσως γιατί άλλαξαν εταιρεία τηλεπικοινωνίας και δε στάθηκε 
δυνατό να γίνει συνάντηση. Μικρός αριθμός γονέων αρνήθηκε να συνεργαστεί και μόνο 
6 άτομα άλλαξαν διεύθυνση. Επίσης λόγω  των μακρινών αποστάσεων ορισμένες 
συνεντεύξεις δεν έγιναν. Εκ πρώτης όψεως φάνηκε η ανάγκη  των ατόμων, να 
εμπλακούν σε δραστηριότητες αλλά και να εργοδοτηθούν, όμως το πρωταρχικό εμπόδιο 
για όλους ήταν το μεταφορικό. Τα στοιχεία της έρευνας θα τύχουν επεξεργασίας και θα 
δημοσιοποιηθούν μέσα στο 2016.    
 
3.4 Συνεργασίες, επισκέψεις, τεχνική βοήθεια και παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 

Η Επιτροπή μέσα από τις αρμοδιότητες που της παρέχει η σχετική νομοθεσία, είναι 
επιφορτισμένη να επισκέπτεται, επιβλέπει και να παρέχει τεχνική βοήθεια, ενημέρωση 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις οργανώσεις, φορείς, επαγγελματίες, αλλά και 
μεμονωμένα άτομα που ασχολούνται με τη ΝΑ. Μέσα στο 2015 λειτουργοί της 
Επιτροπής πραγματοποίησαν 30 συναντήσεις επισκέψεις σε ιδρύματα, Κέντρα 
Ημερήσιας Φροντίδας, Συνδέσμους Σπίτια Αυτόνομης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, 
Μονάδες Ένταξης και Ειδικά Σχολεία. Μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν στις 
συναντήσεις αυτές ήταν τα αυξημένα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν, η 
βιωσιμότητα των οργανώσεων, οι ανάγκες κατάρτισης και στήριξης του προσωπικού, τα 
προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για το Ελάχιστο 
Εγγυημένο Εισόδημα καθώς και ενημέρωση και προβλήματα που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. 
 
Κατά το 2015 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας για καθορισμό 
«Θεσμικού Πλαισίου Μετάβασης και Ένταξης από την Ειδική Εκπαίδευση στην 
Απασχόληση με Στήριξη στη Ανοιχτή Αγορά Εργασίας». 
Για το πιο πάνω θέμα γίνεται αναφορά στο κεφάλαιο 4.7, που αφορά στην 
Επαγγελματική Αποκατάσταση ΑμεΝΑ. 
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Παράλληλα συνεχίστηκε κατά το 2015 η παροχή πληροφόρησης/ενημέρωσης σε 
ερευνητές, φοιτητές, επαγγελματίες και φορείς για θέματα ΝΑ, με έμφαση στην κυπριακή 
πραγματικότητα.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται για θέματα που σχετίζονται με τα 
δικαιώματα των ΑμεΝΑ, όπως αυτά καθορίζονται και από τη Σύμβαση του ΟΗΕ. 
Συγκεκριμένα δόθηκαν στατιστικά στοιχεία του μητρώου σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
για προγραμματισμό παροχής υπηρεσιών στην περιοχή Ιδαλίου ( και γειτονικά χωριά 
επαρχίας Λευκωσίας/Λάρνακας). 
Επίσης δόθηκαν στατιστικά στοιχεία στον Επίτροπο Ρύθμισης Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων για σκοπούς προσβασιμότητας των ΑμεΝΑ στον αριθμό έκτακτης 
ανάγκης 112 . 
Η Επιτροπή διευκολύνει επίσης μεταπτυχιακούς φοιτητές και διδακτορικούς υποψηφίους 
για διεκπεραίωση μελετών/ερευνών, αποστέλλοντας τα ερωτηματολόγια στα άτομα 
εγγεγραμμένα στο μητρώο. Κατά το 2015 διεκπεραιώθηκαν οι μελέτες :  
α) «Οικογενειακή ποιότητα ζωής–διερευνητική μελέτη σε οικογένειες παιδιών με 
σύνδρομο Angelman και  Prader Willi». 
β) «Η  συσχέτιση των θεωριών του νου, της γλωσσικής ανάπτυξης και των εκτελεστικών 
λειτουργιών σε παιδιά με τυπική και μη τυπική ανάπτυξη».  
Επιπλέον Λειτουργοί της Επιτροπής συμμετείχαν σε πολυθεματικές ομάδες 
αντιμετώπισης προβλημάτων που έχουν σχέση με την ένταξη μαθητών με νοητική 
αναπηρία στην εκπαίδευση, καθώς και περιπτώσεων ατόμων με ενδοοικογενειακά 
προβλήματα και παραβατική συμπεριφορά. 
 
3.5 Καταρτισμός και τήρηση Μητρώου Ατόμων με νοητική αναπηρία 
 
Η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 117/89 καταρτίζει και τηρεί μητρώο 
ΑμεΝΑ. Το μητρώο είναι αυστηρά εμπιστευτικό και χρησιμοποιείται για στατιστικούς 
σκοπούς και για παροχή ωφελημάτων στα άτομα με νοητική αναπηρία. Πέραν από την 
Επιτροπή, πληροφορίες από το μητρώο χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και από τις εθελοντικές οργανώσεις, για 
εξακρίβωση αναγκών και επίλυση διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν 
τηρουμένων των προνοιών του Νόμου Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 
 
Στο μητρώο καταγράφονται στοιχεία για τα ΑμεΝΑ που περιλαμβάνουν το είδος και το 
βαθμό της αναπηρίας του ατόμου, δημογραφικά στοιχεία και αν το άτομο λαμβάνει 
υπηρεσίες. Καταγράφονται επίσης δημογραφικά στοιχεία των γονέων ή κηδεμόνων το 
ατόμου. Κύριος στόχος είναι η καταγραφή των αναγκών των ΑμεΝΑ και η προώθηση 
παρεμβάσεων για ικανοποίηση τους. 
Από το 2014 η Επιτροπή προώθησε αλλαγή του λογισμικού  η οποία ολοκληρώθηκε το 
2015. Διαφοροποιήθηκαν διάφορες μεταβλητές για διευκόλυνση στην εύρεση και 
επεξεργασία νέων στατιστικών στοιχείων όπως το μορφωτικό επίπεδο, οι δεξιότητες των 
ατόμων, τα περιουσιακά στοιχεία, όπως και στοιχεία για άτομα που έχουν αποβιώσει για 
τα οποία υπάρχει πλέον η δυνατότητα εκτύπωσης στοιχείων αλλά και η επεξεργασία 
ατομικών και συγκεντρωτικών στοιχείων. 
 
Ο συνολικός αριθμός των ΑμεΝΑ που ήταν καταχωρημένα στο Μητρώο το Δεκέμβριο 
του 2015 ανερχόταν σε 2571 άτομα (ποσοστό 0,31% του συνολικού πληθυσμού βάσει 
στοιχείων της Επιτροπής) σε σχέση με 2532 άτομα που ήταν καταχωρημένα τον ίδιο 
μήνα του 2014. Δηλώθηκε επίσης ο θάνατος 13 ΑμεΝΑ τα οποία διαγράφηκαν από το 
μητρώο. Οι νέες εγγραφές ήταν 52. Αναλυτικά στοιχεία για το Μητρώο για το έτος 2015 
παρατίθενται στο Παράρτημα 2. 
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Σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοεί το άρθρο 7 του Νόμου 117/89, είναι απαραίτητη 
η συγκατάθεση του γονιού ή του κηδεμόνα για συμπερίληψη ενός ατόμου στο Μητρώο 
της Επιτροπής.  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που αναγνωρίζει τη δικαιοπρακτική ικανότητα 
των ΑμεΝΑ η έγκριση από γονείς θα πρέπει να αφορά μόνο τα ανήλικα άτομα έως 18 
χρονών.  

Συνεχίστηκε επίσης η έκδοση βεβαίωσης από το Μητρώο ΑμεΝΑ που διατηρεί η 
Επιτροπή με σκοπό την παροχή του "Ειδικού Τιμολογιακού Πακέτου" της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου σε οικογένειες των ΑμεΝΑ. Για το 2015 το πακέτο αυτό 
παραχωρήθηκε σε 88 νέες οικογένειες.  
 
Το 2015 ξεκίνησε και η έκδοση βεβαιώσεων για παραχώρηση κάρτας στάθμευσης την 
οποία απαιτεί το ΤΚΕΑΑ, όπως επίσης για παραχώρηση ΕΕΕ και άλλων ωφελημάτων. 
Εκδόθηκαν 103 βεβαιώσεις για κάρτα στάθμευσης και 16 βεβαιώσεις για ΕΕΕ και άλλα 
ωφελήματα. 
 

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο μπορεί να γίνει και 
μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής  www.cpmental.com.cy. 

 
3.6 Καταρτισμός και τήρηση Μητρώου Ιδρυμάτων, Σωματείων και Υπηρεσιών 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 117/89, η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά 
Καθυστερημένων Ατόμων καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Ιδρυμάτων, Σωματείων, 
Οργανώσεων και Υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα ΑμεΝΑ. Στο Μητρώο 
καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με το είδος των υπηρεσιών  που παρέχονται, τα 
δημογραφικά στοιχεία των εξυπηρετούμενων καθώς και στοιχεία για το προσωπικό και 
τον προϋπολογισμό των οργανώσεων. Οι πληροφορίες αυτές διευκολύνουν την 
προώθηση αιτημάτων των οργανώσεων και των εξυπηρετούμενων καθώς και τη 
διαμόρφωση γνώμης σε θέματα γενικότερης πολιτικής όπως η παραχώρηση Κρατικών 
Χορηγιών και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται. 

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

Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του 2015, στο Μητρώο Ιδρυμάτων είναι 
καταχωρημένες 53 εθελοντικές οργανώσεις. Πολλές από αυτές λειτουργούν κέντρα 
ημέρας και ορισμένα (3) κέντρα/ιδρύματα 24ωρης φροντίδας.  Επίσης λειτουργούν στο 
σύνολό τους 20 σπίτια στην κοινότητα. 
 
 Τα τελευταία άτομα που διέμεναν στη Στέγη Νέα Ελεούσα μεταφέρθηκαν στις δομές 
που άρχισαν να λειτουργούν στον Άγιο Χριστόφορο. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις της 
Νέας Ελεούσας, μετά την ανακαίνισή τους, προγραμματίζεται να δημιουργηθεί Κέντρο 
Παροχής Υπηρεσιών και θεραπειών με διάφορες ειδικότητες που θα απευθύνεται στους 
πρώην εξυπηρετούμενους του ιδρύματος, και σε μικρό αριθμό ατόμων με 
πανομοιότυπες με αυτούς ανάγκες. Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων και οι 
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παρεχόμενες υπηρεσίες θα τύχουν αξιολόγησης σε χρόνο που θα οριστεί προκειμένου 
να γίνουν ανάλογες ενέργειες/διαφοροποιήσεις. Άποψη της Επιτροπής είναι ότι 
πρέπει να εξυπηρετούνται όλα τα ΑμεΝΑ (νοουμένου ότι θα υπάρχει ο κατάλληλος 
εξοπλισμός και προσωπικό, πράγμα που θα διασφαλίζει την ομαλή και υψηλής 
ποιότητας εξυπηρέτηση). 
 
Οι προαναφερόμενες οργανώσεις/ιδρύματα προσφέρουν τουλάχιστον ένα ή 
περισσότερα από τα πιο κάτω προγράμματα: 

(ι) Συνεχή (24ωρη) φροντίδα 

(ιι) Ημερήσια φροντίδα 

(ιιι) Απογευματινή φροντίδα 

(ιv) Ειδική αγωγή 

(v) Θεραπείες 

(vi) Σπίτι στην κοινότητα (συνεχή διαμονή) 

(vii) Απασχόληση σε προστατευόμενα εργαστήρια 

(viii) Απασχόληση με στήριξη στην ανοικτή αγορά εργασίας 

Μέσα στο 2015 εγγράφηκαν 2 καινούργιες οργανώσεις στο Μητρώο Ιδρυμάτων της 
Επιτροπής, ενώ τα προγράμματα που λειτουργούσαν όλες οι εγγεγραμμένες 
Οργανώσεις ανέρχονταν σε 121. Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ιδρυμάτων της 
Επιτροπής μπορεί να γίνει και μέσω της ιστοσελίδας της  www.cpmental.com.cy. 
 
Η Επιτροπή διαχρονικά υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η δημιουργία νέων 
οργανώσεων, νοουμένου ότι θα καλύπτουν με τις υπηρεσίες τους πραγματικές ανάγκες 
που δεν μπορούν να προσφερθούν από τις υφιστάμενες οργανώσεις και ότι θα είναι 
οικονομικά βιώσιμες. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ποιοτική αναβάθμιση των 
προσφερομένων υπηρεσιών, γεγονός όμως που σχετίζεται και με την οικονομική 
βιωσιμότητα και ευρωστία των οργανώσεων. Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού 
πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των εθελοντικών οργανώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και 
σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα στο 2015. Η 
ψήφισή του νομοσχεδίου παρά τις όποιες αδυναμίες, αναμένεται να βελτιώσει την 
κατάσταση όσον αφορά κυρίως τη διοίκηση και την οικονομική διαχείριση των Μ.Κ.Ο. 
  
3.7 Λειτουργία της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης 
 
Η Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ) συστάθηκε και 
λειτουργεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 54.482 και ημερ. 
31/10/2001, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Επιτροπής, βάσει του άρθρου 6(γ). 
 
Οι υπηρεσίες έγκαιρης παιδικής παρέμβασης αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης του σώματος, της κίνησης, του λόγου, της αντίληψης, των συναισθημάτων 
και των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας μέχρι 6-7 χρόνων με νοητική αναπηρία ή/και αναπτυξιακές διαταραχές. 
 
Βασική αρμοδιότητα της ΣΥΕΠΠ, είναι ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων 
επαγγελματιών/υπηρεσιών και η στήριξη της οικογένειας με απώτερο στόχο τη 
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δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων εξέλιξης του παιδιού με αναπτυξιακή διαταραχή 
ή/και νοητική αναπηρία. Συγκεκριμένα, οι Λειτουργοί της ΣΥΕΠΠ μεριμνούν για:  
 

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

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

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

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

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

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

- την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και της οικογένειας. 
 

Σημειώνεται ότι η ΣΥΕΠΠ δεν παρέχει θεραπείες στα παιδιά αλλά, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ανάγκες, προωθούν τις παραπάνω ενέργειες, αποτελώντας ουσιαστικά το συνδετικό 
κρίκο μεταξύ της οικογένειας/χρήστη και των φορέων παροχής υπηρεσιών. Οι 
υπηρεσίες της ΣΥΕΠΠ παρέχονται δωρεάν με διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα. 
 
Τη ΣΥΕΠΠ στελεχώνουν 3 ψυχολόγοι, εκ των οποίων δύο αορίστου απασχόλησης και 
ένας με συμβόλαιο καθορισμένης διάρκειας που λήγει τον Φεβρουάριο 2017. Οι ανάγκες 
της υπηρεσίας όμως απαιτούν προσωπικό επί μονίμου βάσεως για να υπάρχει συνεχή 
στήριξη των οικογενειών και για αποφυγή διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
αντικατάστασης των λειτουργών με τους οποίους δημιουργείται σχέση εμπιστοσύνης. 
Οι λειτουργοί των επαρχιών στεγάζονται στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών της επαρχίας 
Λεμεσού, για εξυπηρέτηση των αναγκών της Επαρχίας Λεμεσού, και στο Δήμο 
Αραδίππου για εξυπηρέτηση της επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου. Επίσης ο Δήμος 
Γεροσκήπου παραχωρεί χώρο στο Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου όπου ο Λειτουργός 
παρακολουθεί οικογένειες της επαρχίας Πάφου σε εβδομαδιαία βάση. 
 
Ο γενικός συντονισμός και η καθοδήγηση των τριών Λειτουργών της ΣΥΕΠΠ γίνεται από 
λειτουργό της Επιτροπής. Επίσης στους Λειτουργούς της ΣΥΕΠΠ παρέχεται εποπτεία 
από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Κατά το 2015 εκτός από την καθημερινή τηλεφωνική 
επικοινωνία για το χειρισμό περιστατικών και της επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, 
πραγματοποιήθηκαν  6 συναντήσεις συντονισμού και 9 συναντήσεις εποπτείας.   
 
Δράσεις της ΣΥΕΠΠ:  
Α. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις η ΣΥΕΠΠ και τα μέλη της 
Επιτροπής από το 2012 προωθούν την αναβάθμιση και θεσμοθέτηση των υπηρεσιών 
έγκαιρης παιδικής παρέμβασης. Για το θέμα έγινε μελέτη το 20111, στη συνέχεια 
συστάθηκε η  Επιτροπή Μελέτης για την Έγκαιρη Παιδική Παρέμβαση, με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων από όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία (Υγείας, Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού) η οποία κατέληξε σε πρόταση με 

                                                 
1
 Υπηρεσία ΄Εγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Περιορισμοί – Προτάσεις (Οκτώβρης 2011) 
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τίτλο: «Όραμα για τη Θεσμοθέτηση και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Έγκαιρης Παιδικής 
Παρέμβασης στην Κύπρο». Μετά την παρουσίαση της πρότασης στις Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών και στα αρμόδια Υπουργεία, 
στην παρουσία εκπροσώπων της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, του Παγκύπριου 
Ιατρικού Συλλόγου και της ΚΥΣΟΑ, συστάθηκε Ομάδα Εργασίας για υλοποίηση της 
πρότασης (η πρόταση βρίσκεται στα παραρτήματα της Ετήσιας Έκθεσης του 2013 στην 
ιστοσελίδα www.cpmental.com.cy). 
 
Η Ομάδα Εργασίας για προώθηση των στόχων του «Οράματος» συνεδρίασε δύο 
(2)φορές κατά το 2014 και άλλες τρεις (3)φορές κατά το 2015 ώστε να καταγραφούν 
προτάσεις για την εφαρμογή ενός ολιστικού μοντέλου έγκαιρης παιδικής παρέμβασης. 
Ετοιμάσθηκε ένα Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δράσης το οποίο καλέστηκαν όλοι οι 
συμμετέχοντες να σχολιάσουν. Τα σχετικά σχόλια της ΕΠΝΚΑ επισυνάπτονται στο 
Παράρτημα 3. 
 
Δυστυχώς μετά την τελευταία συνάντηση τον Οκτώβριο του 2015, η οποία κατέληξε σε 
αδιέξοδο, η Ομάδα Εργασίας διέκοψε τις εργασίες της και αναμένεται να 
επαναδραστηριοποιηθεί το 2016.  
 
Β. Κατά το 2015, οι Λειτουργοί της ΣΥΕΠΠ συνέχισαν να ενημερώνουν για το έργο και 
τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων κρατικές 
υπηρεσίες, συνδέσμους, οργανώσεις και θεραπευτικά κέντρα, καθώς και παιδίατρους, 
λογοπαθολόγους, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους κ.ά.  
 
Συνολικά, κατά το 2015 πραγματοποιήθηκαν 96 ενημερωτικές επαφές/επισκέψεις  των 
ΛΕΠΠ Παράρτημα 4, πίνακας 1. 
 
Κατά το έτος 2015 παραπέμφθηκαν παγκύπρια 111 νέες περιπτώσεις παιδιών από 
κρατικές υπηρεσίες, άλλους φορείς ή/και τους ίδιους τους γονείς (ποσοστό 21% 
περισσότερα σε σχέση με το 2014) όπως φαίνεται στο Παράρτημα 4 πίνακας 2. Από 
τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 παραπέμφθηκαν στην υπηρεσία 
συνολικά 1068 περιπτώσεις.  
 
Πέραν των νέων παραπομπών, συνεχίστηκε η εξυπηρέτηση των οικογενειών με παιδιά 
έως 7 χρονών ή και μεγαλύτερα που παραπέμφθηκαν κατά τα προηγούμενα χρόνια, οι 
οποίες ακόμη χρειάζονται στήριξη ή έχουν συχνά νέα αιτήματα. 
Από τις νέες παραπομπές του 2015 (Παράρτημα 4, πίνακας 3) φαίνεται ότι είναι 
αυξημένες οι παραπομπές παιδιών με καθυστέρηση λόγου (86 παιδιά), με προβλήματα 
συμπεριφοράς (72 παιδιά), με μαθησιακές δυσκολίες, με διαταραχή ελλειμματικής 
προσοχής με/χωρίς υπερκινητικότητα και νοητικές δυσκολίες. 
Επίσης, μεγάλος αριθμός παιδιών παρουσιάζει αυτιστικά χαρακτηριστικά. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, η νοητική αναπηρία συνυπάρχει με πέραν της μιας εκ των 
προαναφερόμενων διαταραχών. Τα παιδιά, λόγω της μικρής τους ηλικίας, δεν 
εγγράφονται όλα στο μητρώο εκτός εάν είναι ρητά διαγνωσμένα με νοητική αναπηρία.  
Όσον αφορά τις ηλικίες των παιδιών, παρατηρήθηκε και κατά το 2015 ένας σημαντικός 
αριθμός  παραπομπών πάνω από την ηλικία των 6-7 χρονών (πίνακας 4 του ίδιου 
Παραρτήματος). Ο αριθμός αυτός σημειώνει διακυμάνσεις κάθε χρόνο. Αναδεικνύει 
όμως την ανάγκη παροχής υπηρεσιών στήριξης και ενημέρωσης των οικογενειών με 
παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Πολλοί γονείς, μάλιστα, διευκρινίζουν ότι χρειάζονται 

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


12 
 

συνεχή ψυχολογική στήριξη και καθοδήγηση/ενημέρωση για το μέλλον των παιδιών 
τους.  
 
Η αναλυτική κατάσταση κατά επαρχία και τα δημογραφικά στοιχεία όλων των παιδιών 
που εξυπηρετήθηκαν όπως και οι διαταραχές που παρουσιάζουν δίδονται στο 
Παράρτημα 4. 
 
Επίσης, οι λειτουργοί της ΣΥΕΠΠ αναλαμβάνουν την αρχική διερεύνηση παραπόνων 
ενηλίκων ατόμων με νοητική αναπηρία που βρίσκονται στις επαρχίες (για το είδος 
παραπόνων βλέπε το κεφάλαιο 3.8) λόγω φόρτου εργασίας των λειτουργών. 
 
3.8 Εξέταση Παραπόνων, Aιτημάτων και Παραλήψεων 

Στις σημαντικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής, όπως αυτές καθορίζονται από το 
άρθρο 6 του Νόμου 117/89, περιλαμβάνεται και η εξέταση προσωπικών παραπόνων και 
αιτημάτων που υποβάλλονται κατά κύριο λόγο από τις οικογένειες των ατόμων με 
νοητική αναπηρία, τους επαγγελματίες, τους φορείς ή και αυτεπάγγελτα όταν 
περιέρχονται σε γνώση της Επιτροπής. Άλλα θέματα προς εξέταση προκύπτουν και από 
τους μηχανισμούς παρακολούθησης των μητρώων ατόμων και ιδρυμάτων/οργανισμών 
που διατηρεί η Επιτροπή. Μέσα στο 2015 παράπονα και αιτήματα προέκυψαν και από 
την έρευνα που διεξήγαγε η Επιτροπή σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου 
Ιωάννου. 

Κατά το 2015 λειτουργοί της Επιτροπής, της ΣΥΕΠΠ συμπεριλαμβανομένης, εξέτασαν ή 
επανεξέτασαν συνολικά 92 παράπονα και αιτήματα. Τα παράπονα/αιτήματα σε γενικές 
γραμμές αφορούν ελλείψεις, παραλείψεις, καθυστερήσεις, ή ανεπαρκή παροχή 
υπηρεσιών, είτε από κρατικές υπηρεσίες είτε από εθελοντικές οργανώσεις. Η παροχή 
ημερήσιας φροντίδας ή κατ΄ οίκον φροντίδας, ιδιαίτερα για σοβαρές περιπτώσεις, η 
παροχή βοηθημάτων, οι ανεπαρκείς ή ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και η 
στήριξη και καθοδήγηση των οικογενειών βρίσκονται στον κατάλογο των 
παραπόνων/αιτημάτων. 

Σημαντικός αριθμός παραπόνων/αιτημάτων είχαν σχέση με τη μείωση, αποκοπή ή μη 
έγκριση Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Δημοσίου Βοηθήματος, καθώς και 
επιδόματος φροντίδας. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η μείωση, αποκοπή ή μη 
έγκριση δεν ήταν αιτιολογημένες, ενώ σε άλλες έγιναν λόγω συνυπολογισμού 
εισοδημάτων που προηγουμένως δεν ελαμβάνοντο υπόψη ή λόγω καταθέσεων που 
ξεπερνούσαν τις €5000. Ευελπιστούμε πως με την τροποποίηση του Νόμου για το ΕΕΕ 
που έγινε τον Αύγουστο του 2015, ορισμένα από τα παράπονα θα επιλυθούν.  

Άλλος σημαντικός αριθμός παραπόνων, εξακολουθεί να έχει σχέση με τα διατάγματα 
κηδεμονίας, παρά το γεγονός πως το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, με εγκύκλιο του έπαψε πλέον να απαιτεί τέτοια διατάγματα.  

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται αφού η Επιτροπή εξετάσει τα παράπονα, 
στη συνέχεια αυτά παραπέμπονται στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή εθελοντικές 
οργανώσεις για χειρισμό και επίλυση. Επειδή η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να 
επιβάλει την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων και ενεργειών, ούτε και την επιβολή ποινών 
για μη συμμόρφωση πολλά από τα παράπονα παραμένουν άλυτα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα ή ακόμα δεν επιλύονται ποτέ. 

Κατάλογος με το είδος των παραπόνων που έχουν εξεταστεί από την Επιτροπή το 
2015, βρίσκεται στο Παράρτημα 5. 
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3.9 Παρακολούθηση Προγραμμάτων Εργοδότησης 

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

Το 2015 πραγματοποιήθηκαν 9 επισκέψεις στις οποίες ανασκοπήθηκε η πορεία    του 
θεσμού της εργοδότησης με στήριξη, ενός πετυχημένου θεσμού που παρά την 
οικονομική κρίση, θα πρέπει να αναβαθμιστεί και ενισχυθεί ακόμα περαιτέρω. 
Προσφέρθηκε επίσης τεχνική υποστήριξη στους καθοδηγητές εργασίας. 

Ο θεσμός της εργοδότησης με στήριξη δίνει στα ΑμεΝΑ την ευκαιρία μέσα  από την 
εργασία να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Το ατομικό μοντέλο στήριξης είναι αυτό 
που έχει αναπτυχθεί περισσότερο, καθότι προσφέρει στα άτομα περισσότερες ευκαιρίες 
για κοινωνική ένταξη. Σε περιόδους όμως οικονομικής κρίσης όπως αυτή  που διέρχεται 
σήμερα η Κύπρος και με ψηλό ποσοστό ανεργίας, η εργοδότηση ΑμεΑ επηρεάζεται 
αρνητικά.  

Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Επιτροπή, μέσω του μητρώου Ιδρυμάτων, 
του ΤΚΕΑΑ και απευθείας επικοινωνίας με τους Συνδέσμους, Κέντρα και Ιδρύματα, κατά 
το 2015 συνεχίζουν να εργοδοτούνται σε προγράμματα εργοδότησης με στήριξη στην 
ανοιχτή αγορά εργασίας γύρω στα 287 άτομα και σε προστατευόμενα εργαστήρια γύρω 
στα 265 άτομα. 

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

Από το Μητρώο Ατόμων της Επιτροπής για το 2015 φαίνεται να εργοδοτούνται μόνο 
187 άτομα λόγω του ότι δεν είναι όλα τα εργοδοτούμενα άτομα εγγεγραμμένα. 
Παράλληλα όμως φαίνεται ότι 100 άτομα εργοδοτούνται χωρίς στήριξη (ορισμένοι 
εργοδοτούνται σε οικογενειακές επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις γνωστών και φίλων). 

 

3.10 Συμμετοχή και διοργάνωση σεμιναρίων 
  
Μέλη του προσωπικού της Επιτροπής συμμετείχαν σε διάφορα σεμινάρια που 
διοργανώνουν κρατικές υπηρεσίες ή άλλοι φορείς και αφορούσαν θέματα σχετικά με τα 
ΑμεΝΑ όπως και τη στήριξη των οικογενειών Παράρτημα 6.  
 
Συμμετοχή σε συνέδρια σεμινάρια στο εξωτερικό: 
 
Λειτουργός της Επιτροπής συμμετείχε σε συνέδριο που έγινε στη Μαδρίτη από το 
Inclusion Europe, το European Platform of Self-Advocates, και τη FEAPS  (The Spanish 
Confederation of Organizations  for People with Intellectual and Developmental 
Disabilities) στις 2-4/10/2015. Θέμα του Συνεδρίου ήταν  "Hear our Voices". Σχετικό 
σημείωμα βρίσκεται στο Παράρτημα 7. 
 
Συνέδρια και σεμινάρια που διοργανώθηκαν από την Επιτροπή 
 

3/3/15 – Ενημερωτική συνάντηση από Λειτουργούς της ΕΠΝΚΑ με θέμα "Ο ρόλος και οι 

αρμοδιότητες της Επιτροπής και "Ο ρόλος και το έργο της ΣΥΕΠΠ", στο Νοσοκομείο 

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ 

http://inclusion-europe.eu/?page_id=85
http://www.feaps.org/
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31/3/15 – Ενημέρωση από λειτουργούς της Επιτροπής για το ρόλο της ΕΠΝΚΑ και της 
ΣΥΕΠΠ, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
 
 4/5/15 – Ενημέρωση από λειτουργό της ΕΠΝΚΑ σε εκπροσώπους της Ένωσης Δήμων 
για το ρόλο της ΕΠΝΚΑ και της ΣΥΕΠΠ, στο Δήμο Αραδίππου, Λάρνακα 
 
9/5/15 – Παρουσίαση λειτουργού της ΕΠΝΚΑ στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από το 

Σύνδεσμο Ανεμώνη με θέμα "Από την έγκαιρη διάγνωση στην έγκαιρη παρέμβαση και 

αποκατάσταση", στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

 

7/10/15 – Παρουσίαση λειτουργού της ΣΥΕΠΠ στο συνέδριο με θέμα "Άτομα με Νοητική 

Αναπηρία: αποκλεισμός και αντιμετώπιση από την ευρύτερη κοινότητα", στο σπίτι της 

Συνεργασίας στην Λευκωσία 
 

4/11/15 – Διάλεξη από λειτουργό της ΣΥΕΠΠ με θέμα "Δικαιώματα και Υπηρεσίες για 

άτομα με Νοητική Αναπηρία", στο Πολυδύναμο Κέντρο Λευκωσίας 

 
12/11/15 – Διοργάνωση ημερίδας από την ΕΠΝΚΑ με θέμα «Οι Πρόνοιες της Σύμβασης 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες με 
έμφαση στην άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας – και καταγραφή προβλημάτων 
των ΜΚΟ. (Η παρουσίαση βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής 
www.cpmental.com) 
 
5/12/15 – Συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Ημερίδα Ενημέρωσης και Διαλόγου για τη 
δικαιοπρακτική ικανότητα και το «δικαίωμα ίσης αναγνώρισης ενώπιον του νόμου» με 
βάση τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ΣΔΑμεΑ) «Η 
άποψη, η επιθυμία και η προτίμησή μου μετρούν», από την ΕΠΝΚΑ και την Επίτροπο 
Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι παρουσιάσεις των κύριων ομιλητών  όπως 
και υλικό που δόθηκε βρίσκονται στην  ιστοσελίδα της Επιτροπής www.cpmental.com. 
 
4. Αξιολόγηση της Κυπριακής Πραγματικότητας και Εισηγήσεις της Επιτροπής 

4.1 Εκσυγχρονισμός της  κυπριακής νομοθεσίας για να μην έρχεται σε αντίθεση 
με τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρίες 

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

H ΕΠΝΚΑ μέσα από τον υφιστάμενο νόμο αλλά και τις πρόνοιες της Σύμβασης, έχει 
εντοπίσει διάφορες ελλείψεις στο θεσμικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες 
πρέπει άμεσα να εξεταστούν και να τροποποιηθούν. 

Η τροποποίηση του Περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμου 117/89, η οποία 
συζητείται αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα ώστε να είναι συμβατή με τη 
Σύμβαση των ΟΗΕ. Βασική αρχή της νέας νομοθεσίας θα πρέπει να είναι η αναγνώριση 
του δικαιώματος των ατόμων με νοητική αναπηρία για άσκηση της δικαιοπρακτικής τους 

http://www.cpmental.com/
http://www.cpmental.com/
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ικανότητας. Αυτό εξυπακούει την αναγνώριση της νομικής υπόστασης του ατόμου 
(νομική προσωπικότητα) και την άσκηση των δικαιωμάτων του. Συνεπώς η νέα 
νομοθεσία θα πρέπει να διασφαλίζει το σεβασμό της ανεξαρτησίας, την αυτονομία στη 
βούληση του ατόμου (προτιμήσεις, πεποιθήσεις, επιλογές) και ατομικές ελευθερίες. Για 
όλα αυτά θα πρέπει να καθοριστούν υποστηρικτικές υπηρεσίες και αποτελεσματικές 
εγγυήσεις ώστε τα ΑμεΝΑ να ασκούν τα δικαιώματα τους. 

Πέραν των τροποποιήσεων του Νόμου 117/89, η Επιτροπή έχει εντοπίσει διάφορες 
νομοθεσίες οι οποίες θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα. 

Ορισμένες από αυτές είναι: 

Ο Περί Διαχείρισης Περιουσίας Ανικάνων Προσώπων 23(Ι)1996 

Ο Περί Συμβάσεων Νόμος (Κεφ. 149) 

Ο Περί Γάμου Νόμος 2003 και 2009 104(Ι)2003 και 66(Ι)2009 

Ο Περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμος 184(Ι)2015 

Ο Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος 141(Ι)2002 

Ο Περί Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 
2004 

Οι πιο πάνω νομοθεσίες περιέχουν πρόνοιες οι οποίες θεωρούνται αποκλίσεις από 
πρόνοιες της Σύμβασης του ΟΗΕ και θα πρέπει να αναθεωρηθούν γιατί αποτρέπουν τα 
ΑμεΝΑ να απολαμβάνουν ισότιμα τα δικαιώματά τους, να ασκούν τη δικαιοπρακτική 
τους ικανότητα και να λαμβάνονται υπόψη ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας. 

Βάσει των προαναφερομένων είναι επιτακτικό καθήκον όλων των υπηρεσιών, φορέων 
και οργανώσεων, να συμβάλουν στην τροποποίηση όλου του θεσμικού πλαισίου 
διασφαλίζοντας την αρχή της ισότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.  Πέραν τούτου υπάρχουν και άλλα νομοθετήματα και κυβερνητικά σχέδια 
τα οποία θα πρέπει να αναθεωρηθούν για διασφάλιση της απόλαυσης όλων των 
δικαιωμάτων σε ίση βάση. 

 

4.2 Οικονομική κρίση και επιπτώσεις στα άτομα με νοητική αναπηρία 

Η οικονομική κρίση που εξακολουθεί να πλήττει την Κύπρο, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό 
τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μεταξύ των οποίων και τα ΑμεΝΑ. Παρά την 
τροποποίηση του Νόμου για το ΕΕΕ, (Αύγουστος 2015) διάφορα επιδόματα είτε έχουν 
καταργηθεί, είτε έχουν μειωθεί. Σχέδια υπέρ των ΑμεΑ έχουν καταργηθεί, ενώ διάφορα 
επιδόματα όπως τέκνου και μονογονιού συνυπολογίζονται ως εισόδημα, με αποτέλεσμα 
την πραγματική μείωση των εισοδημάτων των αναπήρων.  
 
Η ανεργία και η μείωση μισθών επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και τα ΑμεΝΑ.  Μπορεί 
στα προγράμματα εργοδότησης με στήριξη ο αριθμός των εργαζομένων να παραμένει 
περίπου στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια, έχουν όμως παρατηρηθεί 
μειώσεις μισθών και δυσκολία στην εξεύρεση νέων θέσεων εργασίας. 
 
Η εισαγωγή της νομοθεσίας για το ΕΕΕ δυστυχώς δεν έφερε θετικές αλλαγές στην 
οικογενειακή κατάσταση των ΑμεΑ. Υπάρχει ανάγκη εισαγωγής ξεχωριστής νομοθεσίας 
για τα ΑμεΑ, όσον αφορά τα κρατικά βοηθήματα. Επίσης χρήζουν βελτίωσης οι 
παρεχόμενες προς τα ΑμεΑ υπηρεσίες και θεραπείες. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο 
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για τα ΑμεΝΑ. Η φύση της ΝΑ ακόμα και στην πλέον ήπια της μορφή, προκαλεί 
ουσιώδεις περιορισμούς κα σοβαρές δυσκολίες με αποτέλεσμα να χρειάζονται  
περισσότερα μέτρα κοινωνικής προστασίας. Από τη γέννησή τους τα ΑμεΝΑ έχουν 
ανάγκη από διάφορες θεραπείες και υπηρεσίες για να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα και 
τις δεξιότητές τους. Τα ενήλικα ΑμεΝΑ, πέραν από τις θεραπείες, έχουν ανάγκη από 
φροντίδα, συνοδεία και στήριξη στην εκπαίδευση και απασχόληση. Οι ανάγκες αυτές θα 
πρέπει να αξιολογούνται από πολυθεματικές ομάδες επαγγελματιών και των ιδίων των 
ατόμων, αλλά και των οικογενειών τους.  
 
Εισήγηση της Επιτροπής είναι όπως το κράτος διαβουλευτεί με την ΚΥΣΟΑ και άλλους 
φορείς για την εισαγωγή ξεχωριστής νομοθεσίας για τα ΑμεΑ, όσον αφορά την 
επιδοματική του πολιτική. Θα πρέπει επίσης να διεξαχθεί μελέτη για τον προσδιορισμό 
του κόστους της αναπηρίας. Η μελέτη θα πρέπει να αναλύει και κοστολογεί τις ιδιαίτερες 
ανάγκες κάθε είδους αναπηρίας και βάση αυτής το κράτος να ικανοποιεί τις οικονομικές 
ανάγκες, αλλά και να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και θεραπείες. 
 

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

Το διαχρονικό πρόβλημα της έλλειψης εξειδικευμένων δομών, υπηρεσιών και 
προγραμμάτων για ΑμεΝΑ εξακολουθεί να παραμένει, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση 
των οικογενειών, πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε τρομερά δύσκολη οικονομική 
κατάσταση ή δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο χειρισμό των παιδιών τους. 

Η Επιτροπή εντοπίζει ελλείψεις για αποφοίτους Ειδικών Σχολείων με πολλαπλά 
προβλήματα και ανάγκες εξειδικευμένης φροντίδας, για άτομα με συνυπάρχουσα 
νοητική και ψυχική διαταραχή ή/και με προβλήματα συμπεριφοράς και για άτομα των 
οποίων οι γονείς είναι ηλικιωμένοι ή χωρίς γονική ικανότητα ή με περιορισμένες 
δεξιότητες και χρειάζονται αυτόνομες δομές διαβίωσης.  

Όπως φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία μόνο γύρω στο 40% των ΑμεΝΑ 
λαμβάνουν κάποιου είδους υπηρεσίες. 

Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα της έλλειψης δομών για σοβαρά και πολύπλοκα 
περιστατικά, τα οποία είτε καταλήγουν στο ψυχιατρείο, είτε παραμένουν στις οικογένειες 
με αποτέλεσμα αυτές να επωμίζονται δυσβάστακτο βάρος ψυχικό και οικονομικό. 

Όσον αφορά την ανεξάρτητη ή υποστηριζόμενη διαβίωση, η δημιουργία δομών λόγω 
της οικονομικής κρίσης, έχει ουσιαστικά σταματήσει. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης όπου 
περιελαμβάνετο η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την ανεξάρτητη ή υποστηρικτική 
διαβίωση, αυτό δεν έχει προχωρήσει. 

Εισήγηση της Επιτροπής είναι όπως επιδιωχθεί από αρμόδιες υπηρεσίες η άντληση 
κονδυλίων από τα διορθωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία δομών 
για σοβαρά και πολύπλοκα περιστατικά όπως επίσης και δομών για ανεξάρτητη ή 
υποστηριζόμενη διαβίωση ΑμεΝΑ. Παράλληλα θα πρέπει να προχωρήσει η δημιουργία 
θεσμικού πλαισίου για την ανεξάρτητη ή υποστηριζόμενη διαβίωση. 
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4.4 H κατάσταση των εθελοντικών οργανώσεων 

Η οικονομική κρίση που εξακολουθεί να πλήττει τη Κύπρο, έχει αρνητικές επιπτώσεις 
πάνω στις εθελοντικές οργανώσεις που προσφέρουν υπηρεσίες στα ΑμεΝΑ, με 
αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι περικοπές προγραμμάτων, να μειώνεται το προσωπικό 
και οι προσφερόμενες υπηρεσίες να υποβαθμίζονται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Η 
οικονομική κατάσταση αρκετών οργανώσεων βρίσκεται σε οριακό σημείο και ελλοχεύει ο 
κίνδυνος, είτε να κλείσουν, είτε να μειώσουν και υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο τις 
υπηρεσίες τους. Δεν είναι λίγες οι οικογένειες που υποχρεώνονται ένεκα οικονομικών 
δυσκολιών να κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι, γιατί αδυνατούν να πληρώσουν τα 
απαιτούμενα ποσά των τροφείων και των μεταφορικών. Την κατάσταση επιδεινώνει 
ακόμα πιο πολύ η αποκοπή ή μείωση του επιδόματος φροντίδας. Με αφορμή τις 
αλλαγές που γίνονται λόγω της μετάβασης από το Δημόσιο Βοήθημα στο Ελάχιστο 
Εγγυημένο Εισόδημα και της συνεπακόλουθης αξιολόγησης, ΑμεΝΑ, υπόκεινται σε 
αποκοπές βοηθημάτων.  

Οι κρατικές χορηγίες που παραχωρούνται στις εθελοντικές οργανώσεις, σύμφωνα με τις 
ίδιες τις οργανώσεις, δεν καλύπτουν ικανοποιητικά τα λειτουργικά τους έξοδα. Εξάλλου 
και οι άλλες πηγές εσόδων των οργανώσεων, όπως οι εκδηλώσεις και έρανοι, λόγω της 
κρίσης, έχουν μειωθεί σημαντικά. 

Εισήγηση της Επιτροπής είναι όπως για την παροχή κρατικών χορηγιών προηγηθούν 
μελέτες για διαπίστωση των αναγκών που υπάρχουν στην παροχή υπηρεσιών και 
θεσπιστούν κριτήρια αξιολόγησης και προσφερόμενων υπηρεσιών. Οι σχετικές 
διαδικασίες θα πρέπει να γίνονται σε τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών. Η εποπτεία και ο έλεγχος 
των οργανώσεων θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και να διενεργηθεί με τη συνεργασία των 
συναρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. 

 

4.5 Ιατρική φροντίδα και θεραπείες αποκατάστασης των ατόμων με νοητική 
αναπηρία 

Κατά το έτος 2015 η Επιτροπή δέχτηκε παραπόνα που αφορούσαν την άρνηση του 
Υπουργείου Υγείας για παροχή οικονομικής αρωγής, σε ΑμεΑ για υπηρεσίες που δεν 
παρέχονται στον δημόσιο τομέα, την έκδοση κάρτας νοσηλείας σε ανάπηρα άτομα με 
βάση εισοδηματικά κριτήρια, την άρνηση  έκδοσης κάρτας νοσηλείας σε παιδιά με 
αναπηρία, λόγω του καθεστώτος διαμονής των γονιών τους όπως και σε παιδιά των 
οποίων η αναπηρία δεν περιλαμβανόταν στον «Έκτο Πίνακα» (Κανονισμός 8) του Περί 
Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών νόμος (Ρυθμίσεις και Τέλη) του 2013. 

Τα παράπονα αυτά φέρνουν στην επιφάνεια παραλήψεις του κράτους σχετικά με την 
εφαρμογή συμβατικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, (άρθρο 25 – Υγεία), όπου δίδεται έμφαση στο 
«δικαίωμα απόλαυσης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας». Επίσης αναφέρεται ότι 
τα Κράτη Μέρη πρέπει να «παρέχουν στα ΑμεΑ το ίδιο εύρος, ποιότητα και επίπεδο 
δωρεάν υγείας ή οικονομικά προσιτής φροντίδας υγείας και προγραμμάτων όπως 
προβλέπονται για άλλα άτομα….», επίσης να παρέχουν «…εκείνες τις υπηρεσίες που 
είναι αναγκαίες για τα ΑμεΑ, συγκεκριμένα εξ’ αιτίας της αναπηρίας τους, 
περιλαμβανομένων της έγκαιρης  διάγνωσης και παρέμβασης όπως αρμόζει……». 
Παράλληλα το κράτος δεν πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν και από τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, «η οποία κυρώθηκε από την 
Κυπριακή Δημοκρατία και κατά συνέπεια δεσμεύει με αυξημένη ισχύ έναντι 
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οποιουδήποτε εθνικού νόμου και επιβάλλει σειρά υποχρεώσεων στο κράτος σε σχέση 
με το δικαίωμα στην υγεία όλων των παιδιών που ζουν στη Κύπρο».2 

Επίσης εντοπίζεται ακόμη το πρόβλημα μετάβασης των παιδιών με νοητική αναπηρία 
μέχρι και 17 χρόνων από το Νοσοκομείο Μακαρίου του ΙΙΙ, σε υπηρεσίες ενηλίκων στα 
γενικά νοσοκομεία. Το πρόβλημα αυτό δημιούργησε κατά το 2015 ταλαιπωρία αφού για 
σκοπούς αξιολόγησης της αναπηρίας, μετά από αίτημα για παροχή επιδόματος μέσω 
της νομοθεσίας του ΕΕΕ, καλούνταν τα ΑμεΝΑ να προσκομίσουν βεβαίωση από 
θεράποντα ιατρό ο οποίος ενδεχομένως να μην είχε τη ειδικότητα που αρμόζει για να 
βεβαιώσει την κατάσταση του ατόμου σε σχέση με την αναπηρία (ιατρική διάγνωση). 

Παράλληλα η ΕΠΝΚΑ επισημαίνει για ακόμα μια φορά ότι τα ΑμεΝΑ και συνυπάρχουσα 
ψυχική διαταραχή ή και προβλήματα συμπεριφοράς, σε περίοδο κρίσης νοσηλεύονται 
στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, ενώ θα έπρεπε να τυγχάνουν εξειδικευμένου χειρισμού σε 
άλλες δομές. Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του 2015 δεν κατέστει δυνατή η μεταφορά 
των ατόμων του θαλάμου 14 με ΝΑ, σε δομές μέσα στην κοινότητα όπου θα τους 
παρέχονται οι κατάλληλες υπηρεσίες με στόχο την ένταξη και αποκατάσταση. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως στο σημείο 3.7 «Λειτουργία της Συντονιστικής 
Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης» οι απαραίτητες θεραπείες (λογοθεραπεία, 
εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, υδροθεραπεία) για ΑμεΝΑ παρέχονται 
στο ελάχιστο από το Υπουργείο Υγείας και συχνά οι γονείς καταφεύγουν τον ιδιωτικό 
τομέα όπου υπάρχει αυξημένο κόστος. Παράλληλα δεν υπάρχει ένα θεσμοθετημένο 
μοντέλο έγκαιρης παιδικής παρέμβασης όπου να καλύπτονται όλα τα στάδια 
παρέμβασης: εντοπισμός (ανίχνευση) – διάγνωση/αξιολόγηση αναγκών-δυνατοτήτων/ 
προγραμματισμός παρέμβασης/αξιολόγηση.   

Η Επιτροπή επιμένει στην εισήγηση της όπως το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με 
άλλες υπηρεσίες, προβεί σε καταγραφή των αναγκών των ΑμεΝΑ για θεραπείες 
αποκατάστασης και σχεδιασμό υπηρεσιών από την ηλικία της ΕΠΠ μέχρι την 
ενηλικίωση. Είναι αναγκαίο να προγραμματιστούν προσβάσιμες υπηρεσίες ανάλογα με 
τις ανάγκες σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα χρειάζονται εξειδικευμένες δομές και 
προγράμματα για ΑμεΝΑ με «προκλητική συμπεριφορά» για κατάλληλη θεραπεία και 
στήριξη των οικογενειών.  Επιπλέον χρειάζεται αναθεώρηση του γενικότερου θεσμικού 
πλαισίου και σχεδίων που εφαρμόζει το Υπ. Υγείας, ώστε να μη γίνεται διάκριση στα 
ΑμεΝΑ.  

 

4.6 Αγωγή και εκπαίδευση παιδιών με νοητική αναπηρία 

Η αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών με νοητική αναπηρία ρυθμίζεται από τον Περί 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Νόμο 113(Ι)1999 και των Τροποποιήσεων που έχουν 
ακολουθήσει. Ο Νόμος 113(Ι)1999 προνοεί την ένταξη των παιδιών στον ενιαίο κορμό 
της εκπαίδευσης με την κατάλληλη στήριξη και τη δημιουργία της απαραίτητης 
υποδομής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις προνοεί την ένταξη σε ειδικά σχολεία. 

Με την υφιστάμενη κατάσταση, η ένταξη των μαθητών με νοητική αναπηρία στα σχολεία 
τυπικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη Μέση Εκπαίδευση, δε φαίνεται να έχει 
αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έτσι τα ειδικά σχολεία από εξαίρεση γίνονται 
ο κανόνας. Οι γονείς προτιμούν τα ειδικά σχολεία για τη φοίτηση των παιδιών τους, διότι 

                                                 
2
 Επιστολή Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού προς Επιτροπή Υγείας της Βουλής των 

Αντιπροσώπων και άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών ημερ. 8/12/2009 
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εκεί προσφέρονται δωρεάν, πέραν της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, όλες οι 
αναγκαίες θεραπείες. Αυτή η κατάσταση είναι άκρως αντίθετη με τις πρόνοιες της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες που στο άρθρο 24 
διασφαλίζει στα ΑμεΝΑ το δικαίωμα ένταξης στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Επιπλέον οι μαθητές με νοητική αναπηρία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ένταξης 
στον ενιαίο κορμό της εκπαίδευσης, λόγω έλλειψης ειδικών παιδαγωγών, ιδιαίτερα στη 
Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση, όπου δεν τους προφέρεται η απαραίτητη στήριξη, αλλά 
ούτε θεραπείες. Οι ειδικές μονάδες είναι υποστελεχωμένες, χωρίς τις αναγκαίες 
υποδομές και ουσιαστικά προσφέρουν στους μαθητές φύλαξη και κάποιου είδους 
απασχόληση με μικρά διαστήματα λογοθεραπείας ή ειδικής εκπαίδευσης.  Παράλληλα 
δεν υπάρχει σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και στους μαθητές δεν 
παρέχεται ουσιαστική  κατάρτιση για να μπορέσουν μετά το σχολείο να ενταχθούν στην 
κοινότητα. 

Μερικά πιλοτικά προγράμματα που λειτουργούν, συχνά δε δίνουν επιλογή στους 
μαθητές να διαλέξουν τον τομέα κατάρτισης που τους ενδιαφέρει.  

Εισήγηση της Επιτροπής είναι όπως οι ανάγκες των μαθητών με νοητική αναπηρία, 
αξιολογούνται και επαναξιολογούνται σε τακτική βάση για να εισαχθούν εξατομικευμένα 
προγράμματα δεξιοτήτων που να οδηγούν από την εκπαίδευση στην εργοδότηση ή 
δημιουργική απασχόληση. Ειδικότερα τα προγράμματα της Μέσης και Τεχνικής 
Εκπαίδευσης θα πρέπει να επεκταθούν και εμπλουτιστούν τόσο σε γνωστικό επίπεδο, 
αλλά κυρίως στο επίπεδο της προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης, 
ούτως ώστε να καλύπτουν όσο γίνεται περισσότερους τομείς της οικονομικής 
δραστηριότητας, συμβατούς με τις δεξιότητες και ενδιαφέροντα των μαθητών. Ο 
καλύτερος συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των βαθμίδων της εκπαίδευσης και των 
Υπηρεσιών Επαγγελματικής Αποκατάστασης και κυρίως της Εργοδότησης με Στήριξη, 
είναι απολύτως αναγκαίος, ούτως ώστε η μετάβαση των μαθητών από τη μια βαθμίδα 
στην άλλη, αλλά και στην εργοδότηση αργότερα, να γίνεται όσο το δυνατό πιο ομαλά.        

 

4.7 Επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με νοητική αναπηρία 

Με τη συνεχώς παρατηρούμενη αύξηση του αριθμού των μαθητών με νοητική αναπηρία 
που φοιτούν τόσο στα Ειδικά Σχολεία όσο και στα Λύκεια ή τις Τεχνικές Σχολές θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προεπαγγελματική και επαγγελματική τους 
κατάρτιση, ούτως ώστε τα άτομα φεύγοντας από τις δομές της εκπαίδευσης, να είναι 
όσο το δυνατό καλύτερα προετοιμασμένα για να ενταχθούν στην ανοικτή αγορά 
εργασίας, είτε μόνα τους, είτε μέσω των προγραμμάτων εργοδότησης με στήριξη. 

Μέσα στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2013-2015, 
συστάθηκε από το ΤΚΕΑΑ, Ομάδα Εργασίας για συζήτηση του “Θεσμικού Πλαισίου 
Μετάβασης και Ένταξης από την Ειδική Εκπαίδευση στην Απασχόληση με Στήριξη στην 
Ανοικτή Αγορά Εργασίας”.  

Το 2015 έγιναν δύο συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας. Στην πρώτη συμμετείχαν 
εκπρόσωποι του ΤΚΕΑΑ, του ΥΠΠ, της ΕΠΝΚΑ, των ΥΨΥ (ΜΕΡΑ), του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Καθοδηγητών Εργασίας και του ΙΧΣΙ, ενώ στη δεύτερη εκπρόσωποι του 
ΤΚΕΑΑ και ΥΠΠ. Στις δύο συναντήσεις έγινε αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την Αναπηρία και συγκεκριμένα στη Δράση αρ. 25 που έχει σχέση με την εκπαίδευση 
και την Επαγγελματική Κατάρτιση και στη Δράση Αρ. 35 που έχει σχέση με την 
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Απασχόληση και αφορά τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του τομέα της 
Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες. 

Οι δράσεις αφορούν 1) τη διαδικασία αξιολόγησης στα πλαίσια της εκπαίδευσης στο 
δεύτερο κύκλο της μέσης εκπαίδευσης, για να εξακριβωθούν οι ανάγκες και οι 
επαγγελματικές δυνατότητες των μαθητών με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων 
προγραμμάτων κατάρτισης και 2) μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης να καθοριστεί 
ο κατάλληλος επαγγελματικός χώρος που τους ταιριάζει. 

Εισήγηση της Επιτροπής είναι όπως θεσμοθετηθεί η μετάβαση και ένταξη από την ειδική 
εκπαίδευση, στην απασχόληση με στήριξη στην ανοικτή αγορά εργασίας, η οποία θα 
είναι αποτέλεσμα ειδικών προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων και τακτικών 
αξιολογήσεων στα πλαίσια του ΥΠΠ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο 
πετυχημένος θεσμός της εργοδότησης με στήριξη και να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες, οι 
δεξιότητες, αλλά και οι επιθυμίες των ΑμεΝΑ.  Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν οι 
κατάλληλες προσαρμογές σε μέτρα και σχέδια εργοδότησης ώστε τα ΑμεΝΑ να 
εργοδοτούνται σε τακτική βάση. 

 

4.8 Διαφώτιση και ευαισθητοποίηση για θέματα νοητικής αναπηρίας 

Διαχρονικά μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της Επιτροπής, αφορά τη 
διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας με στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων 
και στη διαμόρφωση σωστών στάσεων απέναντι στα ΑμεΝΑ. Παρά την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την αποδοχή των ΑμεΝΑ ως ισότιμων πολιτών και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και προκαταλήψεων που υπήρχαν εναντίον τους, πολλά 
πρέπει ακόμα να γίνουν.  

Τα ΑμεΝΑ είναι ευάλωτα σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης, κακοποίησης 
και εκμετάλλευσης ΑμεΝΑ, τα οποία τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας για σκοπούς 
εντυπωσιασμού και αύξησης της ακροαματικότητας, τα “δραματοποιούν” με όλα τα 
αρνητικά συνεπακόλουθα. Τα ΜΜΕ θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ούτως ώστε με την απήχηση που έχουν στην κοινή 
γνώμη, να βοηθούν στη διαφώτιση και ευαισθητοποίηση αλλά και τη διαμόρφωση 
σωστών στάσεων απέναντι στα ΑμεΑ. 

Στα πλαίσια της διαφώτισης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για θέματα 
νοητικής αναπηρίας, η Επιτροπή εισηγείται όπως διοργανωθούν ενημερωτικές 
συναντήσεις για τα δικαιώματα των ΑμεΑ όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση του 
ΟΗΕ, με έμφαση στην ισότητα έναντι του νόμου και τη δικαιοπρακτική ικανότητα αλλά 
και ενάντια στη βία και κακοποίηση των ΑμεΝΑ. 

 

4.9 Στήριξη ατόμων με Νοητική Αναπηρία και των οικογενειών τους  
 
Κατά το 2015 πολλοί γονείς εξέφρασαν μέσω παραπόνων αλλά και κατά τη διάρκεια 
σεμιναρίων την απογοήτευση και απόγνωση τους, που εδώ και τόσα χρόνια δεν έχουν 
δημιουργηθεί οι κατάλληλες δομές για εξυπηρέτηση των παιδιών τους. Ιδιαίτερη 
απόγνωση εκφράζουν γονείς μεγάλης ηλικίας γιατί ανησυχούν για το μέλλον των 
παιδιών τους, αλλά και γονείς που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν πολλαπλά 
προβλήματα υγείας. Εκφράζουν ότι νιώθουν παραμελημένοι από τις υπηρεσίες του 
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κράτους και απομονωμένοι από την κοινωνία και χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι οι 
υπηρεσίες είναι «απέναντι» τους και όχι δίπλα τους. 
Τα αιτήματα τους εκτός από ενημέρωση, καθοδήγηση και διεκδίκηση δικαιωμάτων είναι 
και η ψυχολογική στήριξη από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί τους αλλά και κατά τη 
διάρκεια της ενηλικίωσης του. 
Η Επιτροπή καλείται να παρέχει  υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης αλλά είναι αδύνατον 
να καλυφθούν οι ανάγκες όλου του πληθυσμού παγκύπρια. Παρόλα αυτά παρέχεται 
κυρίως μέσω της ΣΥΕΠΠ για μεγάλο αριθμό οικογενειών με μικρά παιδιά σε όλες της 
επαρχίες (Παράρτημα 4 πίνακας 2). 
 
Όσον αφορά τα ίδια τα ΑμεΝΑ εκφράζονται παράπονα παντελούς απαξίωσης των 
αιτημάτων και των προτιμήσεων τους. Δυστυχώς τα ΑμεΝΑ θεωρούνται «αόρατα», δεν 
λαμβάνεται υπόψη καθόλου η άποψη τους για οποιοδήποτε θέμα στη ζωή τους. Αυτό 
συμβαίνει  γιατί δυστυχώς η πλειονότητα των οικογενειών αλλά και των επαγγελματιών,  
τους αντιμετωπίζει ως υποκείμενα προστασίας και όχι άτομα με ισότιμα δικαιώματα.  
Η έγκαιρη στήριξη των οικογενειών και των παιδιών που να θέτει τις βάσεις για την 
ανάπτυξη προγραμμάτων συνηγορίας και αυτοσυνηγορίας είναι πρωταρχικής σημασίας 
για διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑμεΝΑ. 
 
Γι’ αυτό η Επιτροπή εισηγείται όπως οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες αναπτύξουν σε 
συνεργασία και με την ΕΠΚΝΑ κοινά προγράμματα στήριξης και συμβουλευτικής των 
οικογενειών αλλά και των παιδιών ανεξαρτήτως ηλικίας. Παράλληλα χρειάζεται η 
προώθηση προγραμμάτων ενίσχυσης των δεξιοτήτων των ατόμων με στόχο την 
απεξάρτηση και την αυτονομία τους σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. 

 

4.10 Ανάγκη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών 

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

 

Η Επιτροπή εντοπίζει όσον αφορά τα δικαιώματα των ΑμεΝΑ ότι  απαιτείται 
συντονισμός και συνεργασία στους ακόλουθους τομείς: 

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

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

• Για προώθηση του πιο πάνω δικαιώματος χρειάζεται επίσης η συντονισμένη 
προσπάθεια, εκ μέρους όλων (γονέων, οργανώσεων, κρατικών υπηρεσιών), 
ενίσχυσης και ενημέρωσης των ΑμεΝΑ ώστε να δημιουργήσουν τις δικές τους 
οργανώσεις συνηγορίας και αυτοσυνηγορίας.  



22 
 

• Παράλληλα, χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των πιο πάνω υπουργείων και των ΜΚΟ, 
για την παροχή θεραπειών αποκατάστασης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, εκπαίδευσης, 
επαγγελματικής αποκατάστασης, καθώς και ευκαιριών για κοινωνική αποκατάσταση. 
Αυτό συνεπάγεται και την προετοιμασία των ΑμεΝΑ για αυτόνομη διαβίωση και 
ένταξη στην κοινότητα. 

• Σημαντικό βήμα για την ένταξη στην κοινότητα είναι η αποιδρυματοποίηση όλων των 
δομών και η θεσμοθέτηση κανονισμών για προώθηση της αυτόνομης, ημιαυτόνομης 
και προστατευόμενης διαβίωσης (Σύμβαση ΟΗΕ, άρθρο 19 –Ανεξάρτητη Διαβίωση 
και Ενσωμάτωση στην Κοινότητα, Άρθρο 22- Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, Άρθρο 
23-Σεβασμός για την κατοικία και την οικογένεια, Άρθρο 26-Ένταξη και 
Αποκατάσταση, κά). 

Εισήγηση της ΕΠΝΚΑ είναι όπως οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε συντονισμό και 
συνεργασία με τις οργανώσεις των ΑμεΝΑ  εντοπίσουν, άρθρο προς άρθρο, τις 
ελλείψεις για καθορισμό και  λήψη των αναγκαίων μέτρων, ώστε όλα τα ΑμεΝΑ 
απολαμβάνουν σε ίση βάση τα δικαιώματα τους.  

Η διαιώνιση των υφιστάμενων πρακτικών και η καθυστέρηση στη θέσπιση ενός νέου 
πλαισίου παρέμβασης επιδεινώνει τις επιπτώσεις της αναπηρίας και ιδιαίτερα την 
απόλαυση των δικαιωμάτων των ΑμεΝΑ. 
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Παράρτημα 1 

 

Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων  

Προέδρους Επιτροπής  Εσωτερικών και Νομικών  

Με αφορμή την έναρξη  της συζήτησης για τον «Περί Συμφώνου Συμβίωσης Νόμου» στις 
11/6/15 και αναφορικά με το άρθρο 4 (2) (α) και 4 (3) (β) που προβλέπει για τη σύναψη 
Συμφώνου Συμβίωσης και συγκεκριμένα αναφέρει : 

4.3 Για σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου ανίκανο για 
σύναψη Συμφώνου Συμβίωσης πρόσωπο είναι κάθε πρόσωπο το οποίο:  

…...(β) είναι ανίκανο κατά το χρόνο σύναψης του Σύμφωνου Συμβίωσης να αντιληφθεί και 
εκτιμήσει την πράξη του, ούτως ώστε να συναινέσει στο γάμο, λόγω ψυχικής ή νοητικής 
διαταραχής ή ανεπάρκειας, ή λόγω εγκεφαλικής ή άλλης πάθησης ή ασθένειας, ή λόγω 
εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες ή λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας»…., 

η Επιτροπή θέλει να εκφράσει τις έντονες ανησυχίες της για τους ακόλουθους  λόγους: 

α. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επικυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες με το Νόμο 8 (ΙΙΙ) του 2011, με τον οποίο η Σύμβαση ενσωματώθηκε στο 
κυπριακό δίκαιο. Συγκεκριμένα στο άρθρο 12 της Σύμβαση γίνεται αναφορά στο δικαίωμα 
ισότιμης αναγνώρισης έναντι του νόμου. Δικαίωμα το οποίο και μόνο από τον ορισμό του  
«ανίκανου ατόμου» παραβιάζεται.  

β. Παράλληλα ο ορισμός του «ανικάνου ατόμου»  όπως αναφέρεται στο προτεινόμενο  
νομοσχέδιο επιτρέπει ενδεχομένως γενικεύσεις σε έννοιες όπως «ψυχική ή νοητική διαταραχή», 
«ανεπάρκεια», «προβλήματα ψυχικής υγείας», οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν δυσμενείς 

διακρίσεις σε άτομα που επιθυμούν να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης. 

γ. Επισημαίνεται επίσης ότι με βάση τη φιλοσοφία και τις πρόνοιες της Σύμβασης δεν επιτρέπεται η 
αφαίρεση του δικαιώματος των ατόμων για άσκηση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας, αλλά το 
κάθε κράτος θα πρέπει να ρυθμίζει τη διαδικασία αξιολόγησης του επιπέδου υποστήριξης που 
χρειάζεται το κάθε άτομο.  

Με βάση αυτό το σκεπτικό όλα τα άτομα έχουν δικαίωμα στο γάμο ή στη συμβίωση 
περιλαμβανομένων των ατόμων με νοητικές ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες ή των ψυχικά 
ασθενών. Όπου προκύπτουν περιοριστικά μέτρα στην άσκηση αυτού του  δικαιώματος  θα 
πρέπει το κράτος να παρέχει κατάλληλες και αποτελεσματικές εγγυήσεις για να αποτρέψουν 
τυχόν προσβολή του και να υπόκεινται σε έλεγχο και επιθεώρηση από  αρμόδια, ανεξάρτητη και 
αμερόληπτη αρχή ή δικαστικό όργανο. 

δ. Σημειώνεται επίσης ότι ενόσω είναι σε ισχύ ο περί Διαχείρισης Περιουσίας Ανίκανων 
Προσώπων Νόμος του 1996, ο οποίος είναι σε πλήρη αντίθεση  με το άρθρο 12 της Σύμβασης 
και για το λόγο αυτό θα πρέπει να αρχίσουν σύντομα διαδικασίες τροποποίησής του, 
εισηγούμαστε όπως λαμβάνεται υπόψη η ίδια η Σύμβαση η οποία υπερέχει του εθνικού δικαίου. 

(Για άμεση ενημέρωση των Βουλευτών επισυνάπτεται το  άρθρο 12) 
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ε. Παράλληλα σημειώνεται ότι σχετικά άρθρα της Σύμβασης είναι επίσης ο «Σεβασμός της 
Ιδιωτικής Ζωής» (άρθρο 22) και ο «Σεβασμός για την κατοικία και την οικογένεια» (άρθρο 23) 

Παράκληση της Επιτροπής είναι όπως αναθεωρηθούν όλες  οι πρόνοιες του νομοσχεδίου ώστε 
να αναγνωρίζονται πλήρως τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και ιδιαίτερα των ατόμων 
με νοητικές ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες. Η Επιτροπή επισημαίνει ακόμη ότι παρόλο ότι δεν 
συμμετείχε στη διαβούλευση είναι σημαντικό να καλεστεί στη συζήτηση του εν λόγω 
νομοσχεδίου γιατί αφορά μια μεγάλη ομάδα του πληθυσμού που καλείται να  διασφαλίσει το 
σεβασμό των δικαιωμάτων τους. 
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Παράρτημα 2 
 
 

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

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
 
 

Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανομή φύλου 
 

Φύλο Αρ. Ατόμων % 

Άντρες 1455  57 

Γυναίκες 1116  43 

Σύνολο 2571 100 

 
 

Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανομή ηλικίας  
 

Ηλικία Αρ. Ατόμων % 

0 - 20  601  23 

21 - 40  918  36 

41 + 1052  41 

Σύνολο 2571 100 

 
Παρατηρείται μια σχετική μείωση 3%  του αριθμού των ατόμων ηλικίας 0-20 σε σχέση  
με το έτος 2014 και ανάλογη αύξηση στις άλλες ηλικίες. 
 
 
 

Γράφημα 1: Ποσοστιαία κατανομή φύλου /ηλικία 
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Στο πιο πάνω διάγραμμα παρατηρείται ότι στις νεαρές ηλικίες υπερισχύουν οι άντρες και 
στις μεγαλύτερες ηλικίες υπερισχύουν οι γυναίκες  κατά 2%.   
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Πίνακας 3: Ποσοστιαία κατανομή αναπηρίας  
 

Βαθμός νοητικής 
αναπηρίας 

Αρ. Ατόμων % 

Ελαφριά 893 35 

Μέτρια 990 38 

Σοβαρή 542 21 

Δεν έχει διαγνωστεί 146   6 

Σύνολο 2571 100 

 
Η κατηγορία «δεν έχει διαγνωστεί» περιλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες οι ειδικοί 
γιατροί δεν έδωσαν ξεκάθαρη ή πλήρη διάγνωση.  Συγκριτικά με το 2014 παρατηρείται 
μικρή μείωση  1%  ως προς το βαθμό νοητικής αναπηρίας  στη  «Μέτρια αναπηρία»  και 
ανάλογη αύξηση στη κατηγορία «Δεν έχει διαγνωστεί». 
 
 

Γράφημα 2: Ποσοστιαία κατανομή βαθμού νοητικής αναπηρίας /φύλου 
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Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η κατανομή του βαθμού νοητικής αναπηρίας  είναι 
περίπου ίδια στα δύο φύλα. Υπερισχύει η κατηγορία «Μέτρια». 
 
 
Γράφημα 3: Ποσοστιαία κατανομή βαθμός νοητικής αναπηρίας /ηλικία 
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Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η ελαφριά νοητική αναπηρία  μειώνεται όσο 
αυξάνεται η ηλικία,  ενώ η μέτρια νοητική αναπηρία αυξάνεται.   
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Πίνακας 4: Ποσοστιαία κατανομή νοητικής αναπηρίας /επαρχίας 
 

Επαρχία  Αρ. Ατόμων % 

Λευκωσία  990 38 

Λεμεσός  693 27 

Λάρνακα  459 18 

Αμμόχωστος 197   8 

Πάφος  223   9 

Σύνολο  2571                100 

 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2014, παρατηρείται ποσοστιαία  μείωση κατά 1% στην 
επαρχία Λευκωσίας και παράλληλη αύξηση  στην επαρχία Λάρνακα . 
 
 

Γράφημα 4: Νοητικής αναπηρίας /επαρχίας 
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Η επαρχία Λευκωσίας εξακολουθεί να έχει την μεγαλύτερη ποσοστιαία αναλογία 
συγκριτικά με τις άλλες επαρχίες.  
 

Πίνακας 5: Ποσοστιαία κατανομή συνδρόμου 

Παρουσία συνδρόμου Αρ. Ατόμων % 

Ναι   699  27 

Όχι 1772  69 

Δεν έχει διαγνωστεί   100   4 

Σύνολο  2571 100 

 
 

Γράφημα 5: Ποσοστιαία κατανομή συνδρόμου /φύλο 
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Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η κατανομή του συνδρόμου σε συνδυασμό με ν.α.   
είναι περίπου η ίδια  στα δύο φύλα. 
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Πίνακας 6: Ποσοστιαία κατανομή άλλων αναπηριών  

 

Παρουσία άλλης 
σωματικής αναπηρίας  

Αρ. Ατόμων % 

Ναι 1564 61 

Όχι    974 38 

Δεν έχει διαγνωστεί      33   1 

Σύνολο  2571 100 

 
 
 

Πίνακας 7: Ποσοστιαία κατανομή φοίτησης παιδιών από 3-21 χρ. 
 

Φοιτούν  
 

Αρ. Ατόμων % 

Σχολεία τυπικής 
εκπαίδευσης   

400   60 

Ειδικά σχολεία  142   22 

Δεν φοιτούν  120   18 

Σύνολο  662 100 

 
Τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της 
ΕΠΝΚΑ γι’ αυτό και διαφέρουν από τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  
 
Για τα 120 παιδιά που φαίνεται πως δεν φοιτούν πιθανόν να είναι 3-5 χρονών, που δεν 
έχουν ακόμα ενταχθεί στην εκπαίδευση, είτε μαθητές άνω των 15 (υποχρεωτική 
εκπαίδευση 9 έτη)  ή άνω των 18 χρονών.   
 
 
 

 
 

Γράφημα 6: Ποσοστιαία κατανομή φοίτησης σε σχολεία /επαρχία 
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Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα σ’ όλες τις επαρχίες υπερτερεί το ποσοστό των 
παιδιών που φοιτούν σε  σχολεία  τυπικής  εκπαίδευσης. 
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Πίνακας 8: Ποσοστιαία κατανομή εργοδότησης  
 

Άτομα που 
Εργοδοτούνται  στην ανοιχτή αγορά 

Αρ. Ατόμων 
% 

ηλικία 20 -65 

Με στήριξη καθοδηγητή εργασίας 187 10 

Χωρίς στήριξη 100   6 

Σύνολο  287 16 

 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση στον πιο πάνω  πίνακα περιλαμβάνει άτομα που 
είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Επιτροπής,  η ηλικία τους κυμαίνεται από 20-65 
χρονών και εργοδοτούνται.    
Αναλυτικά  κατά επαρχία, το μεγαλύτερο ποσοστό εργοδότησης με στήριξη σημειώνεται 
στη Λευκωσία (50%), ακολουθεί η Λεμεσός (26%), η Λάρνακα (16%), η Αμμόχωστος 
(6%) και τέλος η Πάφος  (2%). 
 
 

Γράφημα 10: Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που εργοδοτούνται 
Στην ανοικτή αγορά /φύλο 
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Στο διάγραμμα  φαίνεται ότι λίγες γυναίκες  (14%) εργάζονται στην ανοικτή αγορά χωρίς 
στήριξη ,σε αντίθεση με το 44% των ανδρών.  Τα ποσοστά   αυτά αφορούν τον αριθμό 
των 287 ατόμων που περιγράφονται στον πίνακα 8.  
 

Πίνακας 9: Ποσοστιαία κατανομή οικογενειακής κατάστασης 
 

Οικογενειακή κατάσταση  Αρ. Ατόμων  % 

Έγγαμος: Ναι   36    1 

Όχι 2535  99 

Σύνολο 2571 100 

 
 

Από τους 36 έγγαμους οι 14 είναι και γονείς. Από αυτούς περιήλθε στη γνώση μας μία 
περίπτωση όπου δόθηκε το παιδί για υιοθεσία. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις έχουν τα 
παιδιά μαζί τους και τα φροντίζουν  μόνοι τους ή με βοήθεια. Από αυτές οι 8 
περιπτώσεις έχουν περισσότερα από 2 παιδιά. 
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Πίνακας 10: Ποσοστιαία κατανομή υπηρεσιών που λαμβάνουν  
 

Λαμβάνουν υπηρεσίες  Αρ. Ατόμων  % 

Ιδρύματα / Κέντρα Ημέρας 756 30 

Νοσοκομείο Αθαλάσσας    31   1 

Στέγη Ηλικιωμένων    78   3 

Άλλα προγράμματα  184   7 

Σύνολο  1049 41 

 
Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες συγκριτικά με το 2014 μειώθηκε γιατί 
αφαιρέθηκε η κατηγορία των παιδιών που φοιτούν στα ειδικά σχολεία και περιλήφθηκε 
στον πίνακα 7  
Τα ιδρύματα αφορούν γενικότερα και τη λειτουργία προγραμμάτων διημερεύουσας 
φροντίδας.  Δεν αφορούν τη διαμονή (βλέπε πίνακα 11) 

 
Γράφημα 11: Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες 
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Πίνακας 11: Ποσοστιαία κατανομή διαμονής των ατόμων 
 

Διαμονή   Αρ. Ατόμων  % 

Διαμένει με την οικογένεια  2189   85 

Διαμένει σε ίδρυμα *   261   10 

Διαμένει σε σπίτι στη 
κοινότητα  

   71     3 

Ζει μόνος **    48     2 

Διαμένουν αλλού ***      2     0 

Σύνολο  2571 100 

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

**Ζει μόνος: κάποιοι από αυτούς ζουν εντελώς μόνοι, κάποιοι με οικιακή βοηθό και 
κάποιοι με την επίβλεψη οικείων προσώπων τους.  
 
***Διαμένουν Αλλού: διαμένουν σε μοναστήρια. 
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Πίνακας 12: Ποσοστιαία κατανομή επάγγελμα πατέρα 
 

Επάγγελμα  Αρ. Ατόμων    % 

Διοικητικοί /προσοντούχοι 135     5 

Υπάλληλοι υπηρεσιών 174     7 

Γραφείς /πωλητές 222     9 

Τεχνίτες /χειριστές μηχανών 476   18 

Ανειδίκευτοι 220     9 

Γεωργοί           75     3 

Συνταξιούχοι 468   18 

Απεβίωσαν 598   23 

Άλλοι /άνεργοι 208    8 

Σύνολο          2571 100 

 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2014 δεν παρατηρείται καμιά ουσιαστική αλλαγή στα πιο 
πάνω δημογραφικά στοιχεία.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 41% των γονιών του 
συγκεκριμένου πληθυσμού είναι συνταξιούχοι ή έχουν αποβιώσει.   
 

Γράφημα 12: Επάγγελμα πατέρα 
 

Διοικητικοί / Προσοντούχοι

Υπάλληλοι υπηρεσιών 

Γραφείς /Πωλητές

Τεχνίτες /Χειριστές μηχανών

Ανειδίκευτοι

Γεωργοί

Συνταξιούχοι

Απεβίωσαν

Άλλοι /Άνεργοι  
 

Πίνακας 13: Ποσοστιαία κατανομή επάγγελμα μητέρας 

Επάγγελμα  Αρ. Ατόμων  % 

Διοικητικοί /προσοντούχες    84   3 

Υπάλληλοι υπηρεσιών    68   3 

Γραφείς /πωλήτριες  200   8 

Τεχνίτες /χειρίστριες  μηχανών    29   1 

Ανειδίκευτες  185   7 

Γεωργοί      1   0 

Συνταξιούχοι   492 19 

Απεβίωσαν   371 15 

Οικοκυρές 1077 42 

Άλλοι /άνεργες    64   2 

Σύνολο 2571           100 

Σημαντικότερο ποσοστό (42%) παρουσιάζουν οι μητέρες που είναι οικοκυρές και πιθανόν 
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους 
ανεξαρτήτως ηλικίας ή /και έχουν εγκαταλείψει τη δουλειά τους. 
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Γράφημα 13: Επάγγελμα μητέρας 

Διοικητικοί /Προσοντούχες 

Υπάλληλοι υπηρεσιών

Γραφείς/Πωλήτριες

Τεχνίτες /Χειρίστριες μηχανών

Ανειδίκευτες 

Γεωργοί

Συνταξιούχες

Απεβίωσαν

Οικοκυρές 

Άλλοι /Άνεργες 

 
Πίνακας 14: Ποσοστιαία κατανομή ατόμων με διαζευγμένους γονείς   /επαρχίας 

 

Επαρχία % 

Λευκωσία 5 

Λεμεσός 9 

Λάρνακα 10 

Αμμόχωστος 9 

Πάφος 5 

 
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το σύνολο 188 ατόμων που έχουν διαζευγμένους 
γονείς ή ποσοστό 7% παγκύπρια.  
 
 

Γράφημα 14: Απεβίωσαν και οι δύο γονείς  
 

Λευκωσία 

Λεμεσός 

Λάρνακα

Αμμόχωστος 

Πάφος 

 
 
Έχουν χάσει και τους δύο γονείς 260 άτομα παγκύπρια  (10%). 
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Παράρτημα 3 
 
 

Αρ. Φακ. 4/2011/Ι 
 
 

22 Απριλίου 2015 
 
 
Γενικό Διευθυντή  
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων   
 
 

Θέμα : Ομάδα Εργασίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης 
Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δράσης για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές μέχρι 6 ετών. 

 
Η Επιτροπή έχει μελετήσει το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης ημερομηνίας 27/01/15 και 
αναφέρει τα ακόλουθα: 
Με τη μελέτη του 2011 «Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης – 
Περιορισμοί/Προτάσεις», είχε διαφανεί η έλλειψη ενός μοντέλου έγκαιρης παιδικής 
παρέμβασης το οποίο θα στοχεύει : 

 Εντοπισμό (ανίχνευση)  -Διάγνωση 

 Αξιολόγηση αναγκών και δυνατοτήτων 

 Προγραμματισμό παρέμβασης  

 Αξιολόγηση  

Τα πιο πάνω στάδια μπορεί στην Κύπρο να εφαρμόζονται αποσπασματικά ή  με 
καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού, την υπηρεσία που τα παρέχει, 
τις οικονομικές δυνατότητες του γονιού ή ακόμη και τις κοινωνικές δεξιότητες του γονιού. 
Το ουσιαστικό αποτέλεσμα της μελέτης τότε και οι προτάσεις που τέθηκαν ήταν ότι: « η 
πρώιμη παιδική παρέμβαση είναι δικαίωμα όλων των παιδιών και των οικογενειών 
τους» όπου το κράτος πρέπει να παρέμβει και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να το 
διασφαλίσει. 
Επίσης μετά από διετή συνεργασία της Επιτροπής Μελέτης όπου συμμετείχαν 
εκπρόσωποι όλων των Υπουργείων συμφωνήθηκε ένα «Όραμα», βάσει του οποίου θα 
γίνονταν εισηγήσεις για  την εφαρμογή του στα επιτρεπόμενα πλαίσια λόγω οικονομικής 
κρίσης. 
Παρ’ όλα αυτά και ενώ τα προβλήματα αυξάνονται ακριβώς λόγω της οικονομικής 
κρίσης υπάρχει διαφωνία  μεταξύ των εκπροσώπων για τους όρους εντολής αυτής της 
Ομάδας με αποτέλεσμα να επικρατεί κάποια σύγχυση. Παράλληλα σχεδιάζονται 
πολιτικές χωρίς να λαμβάνουν ουσιαστικά υπόψη τη διάσταση της αναπηρίας όπως και 
της αναγκαιότητας ενός μοντέλου έγκαιρης παιδικής παρέμβασης στην Κύπρο.  
 
Η Επιτροπή επίσης επισημαίνει τα ακόλουθα: 

 To 2011 η Κυπριακή δημοκρατία έχει κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα των Αναπήρων (Ν. 8(ΙΙΙ) 2011), η οποία αφορά όλες τις ηλικίες 
αναπήρων, καθιστώντας τη δεσμευτική και με αυξημένη ισχύ έναντι 
οποιουδήποτε εθνικού νόμου. Η Σύμβαση παρέχει ένα νομικό πλαίσιο για των 
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κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών και είναι ευθύνη του κράτους να 
δημιουργήσει τις συνθήκες για την εφαρμογή τους3.  
 

 Βάσει των πιο πάνω, η ανάληψη ευθυνών από όλες τις υπηρεσίες και ο 
συντονισμός τους είναι αναγκαίος γιατί μέχρι σήμερα η πλειονότητα των 
θεραπειών καλύπτεται ανεπαρκώς από τον δημόσιο αλλά και από τον ιδιωτικό 
τομέα και συγκεκριμένα από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Στη ουσία 
οι ΜΚΟ καλύπτουν τις ανάγκες παιδιών σε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, 
φυσιοθεραπεία, κά αφού το κράτος εδώ και χρόνια δεν προέβλεψε στη 
δημιουργία των  απαραίτητων δομών.  
 

 Η Επιτροπή έχει διενεργήσει πρόσφατη καταγραφή της κατάστασης των ΜΚΟ 
παγκύπρια που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της και παρέχουν υπηρεσίες 
ΕΠΠ. Στα  έντυπα των ΜΚΟ που επισυνάπτονται, διαφαίνεται η ελάχιστη 
εμπλοκή του κράτους σε οικονομικά θέματα αλλά και εποπτείας. Παράλληλα μια 
από τις καλύτερες πρακτικές εκπαίδευσης των γονιών που παρέχει το 
πρόγραμμα Portage τείνει σταδιακά να καταργηθεί ενώ  θα έπρεπε να επεκταθεί 
σε κάθε οικογένεια μόλις διαγνωστεί το παιδί της με κάποια αναπηρία 
 

 Σημειώνεται ότι τα ΜΚΟ καλύπτουν τις ανάγκες σημαντικού αριθμού παιδιών 
παγκύπρια. Η Επιτροπή όμως όπως και άλλες  υπηρεσίες δεν είναι σε θέση να 
αναφέρουν το συνολικό πληθυσμό παιδιών που έχει ανάγκη υπηρεσιών ΕΠΠ σε 
όλη την Κύπρο. 
 

 
Μετά από όσα αναφέρονται πιο πάνω, παράκληση της Επιτροπής είναι όπως 
εμπλακούν στην Ομάδα Εργασίας και εκπρόσωποι των Υπουργείων που ασχολούνται 
με τον καθορισμό πολιτικής των υπουργείων τους, για να ετοιμασθεί ένα σχέδιο δράσης 
με στόχους, χρονοδιαγράμματα και κοστολόγηση, ώστε να υπάρχει ο σχεδιασμός ενός 
ολοκληρωμένου μοντέλου έγκαιρης παιδικής παρέμβασης στην Κύπρο, εφαρμόζοντας 
σταδιακά και με σωστό προγραμματισμό και παρακολούθηση τους στόχους από το ήδη 
συμφωνημένο «Όραμα». 
 

 
 

 
MΠ 22/4/2015 

                                                 
3
 Αναφορά σε σχέση με τα μικρά παιδιά γίνεται σε διάφορα άρθρα όπως 3 (η) για τις εξελισσόμενες 

δυνατότητες των παιδιών, άρθρο 4 (β),(στ),(θ) που αφορά στη λήψη κατάλληλων μέτρων αλλά και 

σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών όπως και στην κατάρτιση επαγγελματιών. Ειδικά βάσει του 

άρθρου 25, τα Κράτη Μέρη πρέπει να διασφαλίσουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε 

υπηρεσίες υγείας και υπηρεσίες αποκατάστασης,  διασφαλίζοντας την ποιότητα και τη δωρεάν ή 

οικονομικά προσιτή φροντίδα 25(α).  Πέραν τούτου διευκρινίζεται η ευθύνη του κράτους για 

παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών περιλαμβανομένων της έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης 

για να ελαχιστοποιούν και να αποτρέπουν περαιτέρω αναπηρίες περιλαμβανομένων των παιδιών 

και ηλικιωμένων ατόμων. 
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Αρ. Φακ. 2/2001/V - Αξιολόγηση προγραμμάτων Έγκαιρης Παρέμβασης  από 
τις Εθελοντικές Οργανώσειs 

Όνομα Υπηρεσίας / ΜΚΟ:  Κέντρο  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Παιδιού                    
« ΤΟ ΑΛΜΑ» του Ιδρύματος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ». 

Επαρχία: Λεμεσός  

Τηλ επικοινωνίας: 25 746804 & 25 746828 ;Oνομα: Νίκη Καμέρη, Διευθύντρια 

Διοίκηση:  Διοικητικό Συμβούλιο και  Γενική Διεύθυνση του Ιδρύματος «Θεοτόκος»  

Έσοδα - σύνολο:  Πραγματικά έσοδα 2014: € 134,068 – Προϋπολογιζόμενα έσοδα 
για το 2015: € 136,000  (έσοδα από θεραπείες) 

Χορηγίες : Το έλλειμμα καλύπτεται  εξ’ ολοκλήρου από το Ίδρυμα «Θεοτόκος»   

Έξοδα – σύνολο: Πραγματικά έξοδα 2014: € 289,236 (213,754 μισθοδοσία/ 75,000 
αγορά υπηρεσιών) - Προϋπολογιζόμενα έξοδα για το 2015: € 292,850 

Αρ. Περιστατικών: Σήμερα 114 περιστατικά 

Αριθμός λίστας αναμονής περιστατικών: 2-3 για το νηπιαγωγείο  

Ηλικίες:  78 Βρέφη και παιδιά από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των 6 χρόνων 
               36 Παιδιά άνω των 6 χρόνων 

Θεραπείες:  λογοθεραπεία /φυσιοθεραπεία /εργοθεραπεία, παιγνιοθεραπεία, 
μουσικοθεραπεία, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη παιδιών και γονιών,   

Τιμές Θεραπειών: €15 ανά θεραπεία 45' /πρωινό & €20 ανά θεραπεία 45'/απόγευμα 
 €260 φοίτηση και θεραπείες στο Κοινοτικό Νηπιαγωγείο  

Αριθ. Προσωπικού & Θεραπευτές: 23 άτομα - Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές 
Φυσιοθεραπευτές, Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, Ειδική Παιδαγωγός, 
Παιδοκόμοι/ 3 Διοικητικό  Προσωπικό. 

Μόνιμο προσωπικό: 10 με πλήρη απασχόληση 

Αγορά υπηρεσιών:    11 με αγορά υπηρεσιών  

Μερική απασχόληση:  2 με μερική απασχόληση 

Απόσπαση από υπηρεσίες: 2 άτομα από Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού 

Εγκαταστάσεις: Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού 
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Παραπομπές: Νοσοκομείο Λεμεσού, ΣΥΕΠΠ, ΝΑΜ ΙΙΙ, Σχολεία, Παιδίατρους, Γονείς 

Ομάδα αξιολογήσεων: Διεπιστημονική ομάδα 

Παρατηρήσεις:  

Το Κέντρο παρέχει  ολοκληρωμένες υπηρεσίες ΕΠΠ από διεπιστημονική ομάδα. 
Συνεργάζονται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες/φορείς. 

Το πρωινό λειτουργεί Κοινοτικό Νηπιαγωγείο στο οποίο φοιτούν  9 παιδιά 

Τα απογεύματα παρέχονται θεραπείες σε παιδιά κυρίως μεγαλύτερα των 6 χρόνων   

 Παρακολουθούνται 71 παιδιά με ιατρική διάγνωση, 24 χωρίς διάγνωση και 19 
πρόωρα γεννημένα παιδιά, τα οποία θεωρούνται υψηλού κινδύνου.  

Επιπρόσθετα υπάρχουν οικογένειες σε Follow - up Πρόγραμμα 

Θεωρείται από τις  πιο καλές πρακτικές ΕΠΠ στην Κύπρο 

Ημερομηνία: 16/03/2015 
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Αρ.Φακ. 2/2001/V - Αξιολόγηση προγραμμάτων Έγκαιρης Παρέμβασης  
από τις Εθελοντικές Οργανώσεις 
 

Όνομα Υπηρεσίας / ΜΚΟ: Παγκύπριος Σύνδεσμος Προστασίας Σπαστικών και 
Αναπήρων Παιδιών – Ανεμώνη  

Επαρχία: Λευκωσία 

Tηλ. Επικοινωνίας:  22771930, Όνομα: Παρασκευή Σεραφείμ 

Διοίκηση: Εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο 

Έσοδα -σύνολο:  

Χορηγίες :  

Έξοδα - σύνολο:  

Αρ. Περιστατικών: 7 

Αριθμός λίστας αναμονής περιστατικών: 

Ηλικίες: 2-14 ετών 

Θεραπείες: Φυσιοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Προγράμματα στο 
Πολυαισθητηριακό Δωμάτιο  

Τιμές Θεραπειών: € 20 ανά  θεραπεία  - €130 μηνιαίως  

Αριθ. Προσωπικού & Kατάρτιση: 9 
1 Διευθύντρια, 1 Φυσιοθεραπευτής, 1 Εργοθεραπευτής, 1 Λογοθεραπεύτρια, 3 
Παιδοκόμοι  

Μόνιμο προσωπικό:  7 

Αγορά υπηρεσιών: 

Μερικής απασχόλησης:  

Απόσπαση από υπηρεσίες: 2 από Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού  

Εγκαταστάσεις: ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις  

Παρατηρήσεις: Το Κέντρο διέκοψε τη λειτουργία του τον Αύγουστο 2014 για 
οικονομικούς λόγους αφού κατά τον ίδιο χρόνο τα έσοδα τους ήταν €190.000 
ενώ τα έξοδα τους €270.000. Από το Σεπτέμβρη 2014 το Κέντρο 
επαναλειτούργησε με χορηγία από ιδιώτη διασφαλίζοντας τη λειτουργία του για 
ένα ακόμη χρόνο. Λόγω της προσωρινής αναστολής των εργασιών του Κέντρου 
πολλά παιδιά έφυγαν και αυτή τη στιγμή λαμβάνουν θεραπείες μόνο 7, αριθμός 
ο οποίος ενδεχομένως να αυξηθεί σύντομα αφού το Κέντρο θα παρέχει 
θεραπείες όχι μόνο στα παιδιά που φοιτούν αλλά και σε άλλα κατά τα 
απογεύματα. Το Κέντρο λειτουργούσε με απόσπαση επαγγελματιών από το 
ΥΠΠ και πέραν από τις θεραπείες προωθούσε την ένταξη των παιδιών σε 
νηπιαγωγεία ή μονάδες. Σημειώνεται ότι πρόκειται για παιδιά με σοβαρές 
αναπηρίες. 

Ημερομηνία: 7/4/2015 
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Αρ. Φακ. 2/2001/V - Αξιολόγηση προγραμμάτων Έγκαιρης Παρέμβασης  από τις 
Εθελοντικές Οργανώσεις 
 

Όνομα Υπηρεσίας / ΜΚΟ: Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού 
"Στέλλα Σουλιώτη" 

Επαρχία: Λεμεσός 

Tηλ. επικοινωνίας: 25 334024  ΄Oνομα: Κατερίνα Χριστοδούλου, Κωνσταντίνα Σαβουλά 

Διοίκηση: Ερυθρός Σταυρός 

Έσοδα - σύνολο: Δε διευκρινίστηκε 

Χορηγίες : Υπουργείο Υγείας €90.000 (παλαιότερα ήταν €160.000) 

Έξοδα - σύνολο:  Δε διευκρινίστηκε 

Αρ. Περιστατικών: 65 – 70 

Αριθμός λίστας αναμονής περιστατικών: 3 - 4 

Ηλικίες: 0 - 18 χρόνων 

Θεραπείες: Φυσιοθεραπεία/Εργοθεραπεία/Υδροθεραπεία/Ιππασία/Ενέσεις Botox/Ιατρική 
Παρακολούθηση/Θεραπευτική Αγωγή/Αισθητηριακή ολοκλήρωση 

Τιμές Θεραπειών: €8-10 περίπου τη φορά 

Αριθ. Προσωπικού & Kατάρτιση: 10 

Μόνιμο προσωπικό: 10 

Αγορά υπηρεσιών: Για υδροθεραπεία τα απογεύματα 

Μερική απασχόληση: 

Απόσπαση από υπηρεσίες: Παιδονευρολόγους από Υπουργείο Υγείας 

Εγκαταστάσεις: Πολύ καλές, ιδιόκτητα κτίρια ανακαινίστηκαν πρόσφατα 

Ομάδα αξιολόγησης: Πολυθεματική από θεραπευτές όπου χρειάζεται 

Παρατηρήσεις: Τα κτίρια ήταν του 1982 – η ανακαίνιση στοίχισε πάνω από 1 εκατομμύριο. 
Το Κέντρο επιχορηγείται πλήρως από το Ερυθρό Σταυρό του οποίου είναι το πιο μεγάλο 
πρόγραμμα. 

Ημερομηνία: 23/3/2015 
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Αρ. Φακ. 2/2001/V - Αξιολόγηση προγραμμάτων Έγκαιρης Παρέμβασης  από τις 
Εθελοντικές Οργανώσεις 
 

Όνομα Υπηρεσίας / ΜΚΟ: Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
Ελεύθερες Αμμοχώστου «Φάρος Ζωής» - Κέντρο Προστασίας και Παροχής Υπηρεσιών στα 
Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες 

Επαρχία: Αμμοχώστου/Παραλίμνι 

Tηλ. επικοινωνίας: 23828844  Όνομα: Δρ. Τάκης Κυθρεώτης  

Διοίκηση: Εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο 

Έσοδα - σύνολο:  €120.614 (από θεραπείες, τροφεία -στοιχεία 2013) 

Χορηγίες :  €800 (από Υπ. Υγείας) 
€15.000 (από Υπ. Κοινωνικής Ευημερίας που αφορά στην Λέσχη) 

Έξοδα - σύνολο: €134.484  (στοιχεία 2013) 

Αρ. Περιστατικών: 100 

Αριθμός λίστας αναμονής περιστατικών:  

Ηλικίες: 0 – 33  χρόνων 

Θεραπείες: 
Λογοθεραπεία/Φυσιοθεραπεία/Εργοθεραπεία/Κολύμπι/Μουσικοθεραπεία/Ψυχολογική 
Στήριξη/Ειδική Εκπαίδευση 

Τιμές Θεραπειών: όλες οι θεραπείες €12 - €15 για 45' 
                               Μουσικοθεραπεία €20 – €25 για 45' 
΄                              Κολύμπι €40 για δύο φορές τη βδομάδα 

Αριθ. Προσωπικού & Kατάρτιση:  15 άτομα  
2 Εργοθεραπευτές, 1 Λογοθεραπεύτρια, 1 Ειδική Δασκάλα, 1 Ψυχολόγος, 1 
Φυσιοθεραπεύτρια, 1 Φυσικοθεραπεύτρια, 1 Νοσηλεύτρια, 1 Γραμματέας, 1 Καθαρίστρια, 
1 Δασκάλα Μουσικής, 1 Δασκάλα Κολύμβησης, 1 Καθ. Αγγλικών     

Μόνιμο προσωπικό:  1 Διοικητικό  

Αγορά υπηρεσιών:  11 

Μερική απασχόληση:  3 

Απόσπαση από υπηρεσίες: 

Εγκαταστάσεις: Φιλοξενούνται σε οίκημα της εκκλησίας: Κέντρο Προσφοράς και 
Αγάπης Άγιος Χριστόφορος (ΚΕΠΑ) Παραλίμνι  

Ομάδα αξιολόγησης: οι θεραπευτές του κέντρου μετά από εισήγηση του γονιού ή εάν ο 
θεραπευτής το κρίνει αναγκαίο 

Παραπομπές: ΝΑΜ ΙΙΙ, Σχολεία, ΣΥΕΠΠ, Παιδίατροι 

Παρατηρήσεις:  
Από τα παιδιά 20 φοιτούν στη λέσχη – κόστος €120 (από τις 13.00-17.00) στα οποία 
παρέχονται στήριξη για διάβασμα, χορό και αγγλικά.  Τα 37 παιδιά είναι ηλικίας 0 -6 ετών 
και οι θεραπείες γίνονται βάσει του ιατρικού πιστοποιητικού. 
Προτίθενται να δημιουργήσουν Κέντρο Διημερεύουσας Φροντίδας και για ενήλικες γιατί 
ήδη υπάρχει αίτημα στην περιοχή. Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις δεν είναι οι 
ιδανικότερες για τόσο μεγάλο αριθμό παιδιών. Υπάρχει πρόβλημα πολεοδομικής άδειας.  

Ημερομηνία: 20/3/2015 
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Αρ. Φακ. 2/2001/V - Αξιολόγηση προγραμμάτων Έγκαιρης Παρέμβασης  από τις 
Εθελοντικές Οργανώσεις 

Όνομα Υπηρεσίας / ΜΚΟ: Θεραπευτικό Κέντρο Ηλιαχτίδα Ζωής  

Επαρχία: Λάρνακα 

Tηλ. επικοινωνίας:  24 823882    Όνομα: Ιωάννα Λοϊζου 

Διοίκηση: Δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο 

Έσοδα - σύνολο:  €163.570 (στοιχεία 2013) €74.000 από θεραπείες και τα υπόλοιπα  
από δωρεές/εισφορές 

Χορηγίες :  €3000 από Υπ. Υγείας 

Έξοδα - σύνολο: €155.000 

Αρ. Περιστατικών: 75 

Αριθμός λίστας αναμονής περιστατικών:  8 

Ηλικίες: 0 - 18 χρόνων (15 παιδιά κάτω των 6 ετών) 

Θεραπείες: Φυσιοθεραπεία/Εργοθεραπεία/Λογοθεραπεία/Ειδική Εκπαίδευση/ Sensory 
room 

Τιμές Θεραπειών:  €17 ανά θεραπεία 

Αριθ. Προσωπικού & Kατάρτιση: 9  

Μόνιμο προσωπικό: 4 

Αγορά υπηρεσιών: 5  

Μερική απασχόληση: 

Απόσπαση από υπηρεσίες: 

Παραπομπές: Γίνονται από νοσοκομεία/σχολεία (συνήθως από προδημοτική εκπαίδευση ), 
ΝΑΜ ΙΙΙ, ΣΥΕΠΠ, κ.ά. 

Παρατηρήσεις:  Υπάρχει πολλή ζήτηση για εργοθεραπεία που δεν προσφέρεται από το 
δημόσιο. Το Κέντρο παρείχε και πρόγραμμα συμβουλευτικής αλλά διεκόπη η χορηγία από 

τις ΥΚΕ. Επίσης για το 2013 δεν είχε δοθεί ούτε χορηγία από το Ραδιομαραθώνιο παρόλο 

που το 2014 παρέλαβαν €10.000 

Ημερομηνία: 23/3/15 
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Αρ. Φακ. 2/2001/V - Αξιολόγηση προγραμμάτων Έγκαιρης Παρέμβασης  από 
τις Εθελοντικές Οργανώσεις 
 

Όνομα Υπηρεσίας / ΜΚΟ: Κέντρο Προστασίας και απασχόλησης παιδιών Κιβωτός 

Επαρχία:  Πάφος 

Τηλ επικοινωνίας: 26 912026  Oνομα: Σοφοκλέους Όλγα 

Διοίκηση: Εξαμελές Συμβούλιο  

Έσοδα - σύνολο: €2000-€3000 από θεραπείες/το υπόλοιπο από κηδείες 

Χορηγίες : Δεν παίρνουν χορηγίες απ’ το κράτος, μόνο €20.000 μια φορά από το 
Υπ. Υγείας (περίοδος Υπουργού Μαλά)- Το 2014 από Δήμο Πάφου μόνο €2000. 

Έξοδα - σύνολο: €7000-€8000 μηνιαίως (περίπου 96.000 ετησίως) 

Αρ. Περιστατικών: 30  

Αριθμός λίστας αναμονής περιστατικών:  

Ηλικίες: 2 ετών μέχρι 19  (πολλά γύρω στα 8-9 χρονών ενώ 12 παιδιά κάτω των 6 
χρονών)   

Θεραπείες: λογοθεραπεία  /φυσιοθεραπεία /εργοθεραπεία, επίσης τελευταία 
εισήγαγαν τη μέθοδο PODD – Pragmatic Organisation Dynamic Display, η οποία 
είναι  εναλλακτική μέθοδος επικοινωνίας άλλως Εναλλακτική Επαυξητική Επικοινωνία 

Τιμές Θεραπειών: €18 ανά θεραπεία 45', Αξιολόγηση δωρεάν 

Αριθ. Προσωπικού & κατάρτιση: 3 θεραπευτές: εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής 
φυσιοθεραπευτής, 2 διοικητικό  προσωπικό. 

Μόνιμο προσωπικό: όλοι  

Αγορά υπηρεσιών: 

Μερική απασχόληση: 

Απόσπαση από υπηρεσίες: 

Εγκαταστάσεις: Ενοίκιο €500 
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Παραπομπές: Νοσοκομείο Πάφου, Δρ Χριστοφή, από ΣΥΕΠΠ 

Ομάδα αξιολογήσεων: Οι θεραπευτές προβαίνουν στην αξιολόγηση βάσει των 
πιστοποιητικών των γιατρών και σε συνεννόηση με αυτούς. Καταγράφουν τις 
παρεμβάσεις και αξιολογούν την πρόοδο κατά καιρούς 

Παρατηρήσεις:  

Το εφταμελές συμβούλιο αποφασίζει για την οικονομική διαχείριση του Κέντρου, το 
προσωπικό μπορεί να προβεί σε αγορές μόνο μέχρι €300. 

Τα έσοδα τους προέρχονται κυρίως από κηδείες όπου παίρνουν άδεια από τις 
οικογένειες και έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολίτη. Αναφέρουν όμως ότι 
μεγάλες οργανώσεις που έχουν και χρηματοδότηση από το κράτος τους κατηγορούν 
γιατί παρευρίσκονται στις κηδείες και δυστυχώς συνέβηκαν και διαμάχες. Εξέφρασαν 
μεγάλη απογοήτευση και θυμό από τις υπηρεσίες του κράτους που ουδέποτε 
στήριξαν την προσπάθεια τους. Το 2007 βάσει των δικών τους δεδομένων και αίτηση 
που είχε γίνει, τα λεφτά της χορηγίας δόθηκαν εκ παραδρομής στο Κέντρο ΟΑΣΗ, 
από τότε δεν έχουν λάβει λεφτά ως κέντρο και απορρίφθηκαν αιτήσεις που έκαναν 
για δημιουργία παιδοκομικού σταθμού για τα παιδάκια του κέντρου. 

Ημερομηνία: 13/03/15 
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Αρ.Φακ. 2/2001/V - Αξιολόγηση προγραμμάτων Έγκαιρης Παρέμβασης  από τις 
Εθελοντικές Οργανώσεις 
 

Όνομα Υπηρεσίας / ΜΚΟ:  Ίδρυμα Portage 

Επαρχία: Λευκωσία/ Λεμεσός 

Τηλ. Επικοινωνίας:  22 666955   Όνομα: Τάκης Νεοφύτου mail: 
director@redcross.org.cy 

Διοίκηση: Τριμελή Διοικητικό Συμβούλιο 

Έσοδα -σύνολο: €15.000 από γονείς/ το υπόλοιπο από αποθέματα δωρεάς οικογ. 
Ιωάννου 

Χορηγίες : €8.000 από Υπουργείο Υγείας  

Έξοδα - σύνολο: €48.000 ετησίως  

Αρ. Περιστατικών: 16 Λευκωσία/ 9 Λεμεσό 

Αριθμός λίστας αναμονής περιστατικών:  

Ηλικίες: 0-6  

Θεραπείες: Κατ’ οίκον επισκέψεις για εκπαίδευση γονιών, βάσει πλάνου 
δραστηριοτήτων για ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών 

Τιμές Θεραπειών: € 50 μηνιαίως για εβδομαδιαίες συναντήσεις 

Αριθ. Προσωπικού & Kατάρτιση:  4 κατ’ οίκον επισκέπτριες (δεν απαιτείται 
συγκεκριμένο πτυχίο, αλλά γίνονται καταρτίσεις ενδουπηρεσιακά)  

Μόνιμο προσωπικό: 2 επισκέπτριες στη Λευκωσία 

Αγορά υπηρεσιών: 2 επισκέπτριες στη Λεμεσό πληρώνονται ανά ώρα εργασίας. 

Μερική απασχόληση: 

Απόσπαση από υπηρεσίες: 

Εγκαταστάσεις: Χρησιμοποιείται γραφείο στο Ίδρυμα Χρίστου & Στέλιου Ιωάννου για 
φύλαξη του αρχείου 

Ομάδα αξιολόγησης: κατ’ οίκον επισκέπτριες μαζί με την επόπτρια  

Παρατηρήσεις: Υπάρχουν πολλά οικονομικά προβλήματα που εμποδίζουν την 
επέκταση του προγράμματος. Οι κατ’ οίκον επισκέπτριες λαμβάνουν μισθό όπου 
περιλαμβάνονται και τα οδοιπορικά οπόταν είναι δύσκολο να καλύπτουν περιοχές εκτός 
πόλεως. 
Λόγω οικονομικών δυσκολιών είχε ανασταλεί η λειτουργία του προγράμματος στη 
Λεμεσό για ένα χρονικό διάστημα.  
Παράλληλα στην Πάφο λειτούργησε για μικρό χρονικό διάστημα και έχει διακοπεί. 

Ημερομηνία: 6/4/ 2015 
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Αρ. Φακ. 2/2001/V - Αξιολόγηση προγραμμάτων Έγκαιρης Παρέμβασης  από τις 
Εθελοντικές Οργανώσεις 
 

Όνομα Υπηρεσίας / ΜΚΟ: Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου Κέντρο Παρέμβασης 
Λεμεσού 

Επαρχία: Λεμεσός 

Τηλ. επικοινωνίας: 25 343462          Όνομα: Άρτεμις Βλάχου 

Διοίκηση: Τασούλα Γεωργιάδου - Πρόεδρος Δ.Σ. 

Έσοδα - σύνολο:  €32.798 

Χορηγίες :  

Έξοδα - σύνολο:  €3.582 

Αρ. Περιστατικών:  33 

Αριθμός λίστας αναμονής περιστατικών:  

Ηλικίες:  5-17 χρόνων 

Θεραπείες: Εργοθεραπεία/Αισθητηριακή Ολοκλήρωση/Μουσικοθεραπεία/Λογοθεραπεία 
και Ειδική Εκπαίδευση 

Τιμές Θεραπειών: Λογοθεραπεία €17 ανά θεραπεία 40', Εργοθεραπεία €17 ανά  
θεραπεία 40', Ειδική Εκπαίδευση €17 ανά θεραπεία 40', Μουσικοθεραπεία €15 ανά 
θεραπεία 40', Αισθητηριακή Ολοκλήρωση €22 ανά θεραπεία 40' 

Αριθ. Προσωπικού & Kατάρτιση: 1Εργοθεραπεύτρια, 1 Λογοθεραπεύτρια, 1 
Μουσικοθεραπευτής, 1 Ειδική Παιδαγωγός, 1 Διευθύντρια (ψυχολογία & κοινωνιολογία) 

Μόνιμο προσωπικό: 1 Διευθύντρια  

Αγορά υπηρεσιών:  4 θεραπευτές 

Μερική απασχόληση: 

Απόσπαση από υπηρεσίες: 

Εγκαταστάσεις: Κέντρο Παρέμβασης Λεμεσού (Διστόμου 3, Λεμεσός) ενοικιαζόμενο 
 Κτίριο 

Ομάδα αξιολογήσεων: Οι θεραπευτές ανάλογα με τη διάγνωση και σε συνεργασία με τους 
γονείς – επαναξιολόγηση 

Παρατηρήσεις: Παρέχουν εξειδικευμένες θεραπείες για παιδιά με αυτισμό με χαμηλό 
κόστος, οι οποίες δεν παρέχονται σε άλλα Κέντρα – Φορείς και προωθούν την 
πολυθεματική παρέμβαση. Παρόλα αυτά οι ΥΚΕ έχουν ξεκινήσει διάλογο για 
αποτελεσματικότερη λειτουργία των Κέντρων. Η επιχορήγηση των Κέντρων Ενηλίκων 
γίνεται από τις ΥΚΕ αλλά όχι τα θεραπευτικά Κέντρα ανηλίκων τα οποία λαμβάνουν 
ελάχιστη εισφορά από ιδιώτη. 

Ημερομηνία: 18/3/2015 
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Αρ. Φακ. 2/2001/V - Αξιολόγηση προγραμμάτων Έγκαιρης Παρέμβασης  από τις 
Εθελοντικές Οργανώσεις 
 

Όνομα Υπηρεσίας / ΜΚΟ: Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου 

                                             Κέντρο Παρέμβασης Λευκωσίας 

Επαρχία: Λευκωσία 

Tηλ. επικοινωνίας: 22 512262    Όνομα: Μιράντα Χρυστοστόμου 

Διοίκηση:  Τασούλα Γεωργιάδου - Πρόεδρος Δ.Σ. 

Έσοδα - σύνολο: €51,052.00 

Χορηγίες : Όχι 

Έξοδα - σύνολο: €50,534.00 

Αρ. Περιστατικών: 29  

Αριθμός λίστας αναμονής περιστατικών:  1 για εργοθεραπεία 

Ηλικίες: 3-16 χρόνων 

Θεραπείες: Λογοθεραπεία/Ειδική εκπαίδευση/Μουσικοθεραπεία/Εργοθεραπεία 

Τιμές Θεραπειών: €17 ανά θεραπεία 45' 

Αριθ. Προσωπικού & Kατάρτιση: 1 Διευθύντρια (ψυχολογία), 1 Λογοθεραπεύτρια, 2 
Εργοθεραπευτές, 1 Ειδική Εκπαιδεύτρια, 1 Μουσικοθεραπεύτρια 

Μόνιμο προσωπικό: 1 Διευθύντρια Κέντρου Παρέμβασης Λευκωσίας για το πρωινό και το 
απογευματινό πρόγραμμα 

Αγορά υπηρεσιών: 5 θεραπευτές 

Μερική απασχόληση: 

Απόσπαση από υπηρεσίες: 

Εγκαταστάσεις: Κέντρο Παρέμβασης Λευκωσίας (Αθηνοδώρου 2, Δασούπολη) 
ενοικιαζόμενο κτίριο 

Ομάδα αξιολογήσεων: Οι θεραπευτές μας 

Παρατηρήσεις: Παρέχουν εξειδικευμένες θεραπείες για παιδιά με αυτισμό με χαμηλό 
κόστος, οι οποίες δεν παρέχονται σε άλλα Κέντρα – Φορείς και προωθούν την 
πολυθεματική παρέμβαση. Παρόλα αυτά οι ΥΚΕ έχουν ξεκινήσει διάλογο για 
αποτελεσματικότερη λειτουργία των Κέντρων. Η επιχορήγηση των Κέντρων Ενηλίκων 
γίνεται από τις ΥΚΕ αλλά όχι τα θεραπευτικά Κέντρα ανηλίκων τα οποία λαμβάνουν 
ελάχιστη εισφορά από ιδιώτη. 

Ημερομηνία: 24/3/15 
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Αρ. Φακ. 2/2001/V - Αξιολόγηση προγραμμάτων Έγκαιρης Παρέμβασης  από τις 
Εθελοντικές Οργανώσεις 
 

Όνομα Υπηρεσίας / ΜΚΟ: Σύνδεσμος για άτομα με Αυτισμό Κύπρου 

                                             Κέντρο Παρέμβασης Πάφου 

Επαρχία: Πάφος 

Τηλ. επικοινωνίας: 26 221346         Όνομα: Μαρίνα Φυλακτού 

Διοίκηση: Τασούλα Γεωργιάδου - Πρόεδρος Δ.Σ. 

Έσοδα - σύνολο: €6.899 

Χορηγίες : Όχι 

Έξοδα - σύνολο: €10.458 

Αρ. Περιστατικών: 4  

Αριθμός λίστας αναμονής περιστατικών:  

Ηλικίες: 13-13-17-18 χρόνων 

Θεραπείες: Εργοθεραπεία/Μουσικοθεραπεία 

Τιμές Θεραπειών: €17 ανά θεραπεία 40' 

Αριθ. Προσωπικού & Kατάρτιση: 3 άτομα 

Μόνιμο προσωπικό: Διευθύντρια Κέντρου Παρέμβασης Πάφου πρωινό πρόγραμμα και 
ορισμένες ώρες την εβδομάδα στο απογευματινό 

Αγορά υπηρεσιών: 

Μερική απασχόληση: 

Απόσπαση από υπηρεσίες: 

Εγκαταστάσεις: Ενοικιαζόμενο οίκημα 

Oμάδα αξιολογήσεων: Οι ίδιοι οι θεραπευτές 

Παρατηρήσεις: Παρέχουν εξειδικευμένες θεραπείες για παιδιά με αυτισμό με χαμηλό κόστος, 
οι οποίες δεν παρέχονται σε άλλα Κέντρα – Φορείς και προωθούν την πολυθεματική 
παρέμβαση. Παρόλα αυτά οι ΥΚΕ έχουν ξεκινήσει διάλογο για αποτελεσματικότερη λειτουργία 
των Κέντρων. Η επιχορήγηση των Κέντρων Ενηλίκων γίνεται από τις ΥΚΕ αλλά όχι τα 
θεραπευτικά Κέντρα ανηλίκων τα οποία λαμβάνουν ελάχιστη εισφορά από ιδιώτη. 

Ημερομηνία: 18/3/2015 
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Παράρτημα 4 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2015 

 
 

Πίνακας 1: Κατάλογος Ειδικών που έχουν ενημερωθεί για την ΣΥΕΠΠ 
 

Επαρχία 
Παιδίατροι 

/Ιδιώτες 
Θεραπευτές 

Νηπιαγωγεία  Ιδρύματα/Κέντρα/ 
Σύνδεσμοι 

/Άλλοι Φορείς 
Σύνολο Ιδιώτες Δημόσιοι 

Λευκωσία 8 1 46* 7 62 

Λάρνακα 
/Αμμόχωστος 

11 1 2 7 21 

Λεμεσός 
/Πάφος 

3 - 1 11 15 

ΣΥΝΟΛΟ 21 2 48 25 96 

 
* Ο αριθμός αφορά ομαδοποίηση νηπιαγωγείων ανά περιοχή με στόχο την ενημέρωση  
περισσότερων νηπιαγωγών.   

 
Πίνακας 2: Αριθμός οικογενειών που εξυπηρετήθηκαν από τη ΣΥΕΠΠ κατά 
επαρχία   
 

Επαρχία 
Παραπομπές 

 Σύνολο  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Λευκωσία 16 48 30 23 47 41 15 26 36 42 324 

Λάρνακα/ 
Αμμόχωστος 

16 57 48 48 57 39 42 52 40 40 439 

Λεμεσός/ 
Πάφος 

4 42 53 33 40 29 34 25 16 29 305 

ΣΥΝΟΛΟ 36 147 131 104 144 109 91 103 92 111    1068 

 

Έναρξη προγράμματος Σεπτέμβριος 2006  
Από τον Ιανουάριο 2015 μέχρι το Δεκέμβριο 2015 οι Λειτουργοί χειριστήκαν  111 νέα 
περιστατικά ή ποσοστό 21% περισσότερα  σε σχέση με το 2014. 
Από τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 παραπέμφθηκαν συνολικά 
1068 περιπτώσεις.  
Η μείωση παραπομπής περιστατικών παρατηρείται κατά τις περιόδους όπου η 
υπηρεσία αναγκαζόταν να επαναπροκηρύξει τις θέσεις λόγω παραίτησης του 
λειτουργού είτε λόγω λήξεις του  συμβολαίου.  Τα κενά που δημιουργούνταν (2-3 μήνες) 
είχαν πάντα αρνητικές επιπτώσεις στις παραπομπές περιστατικών και στην 
εξυπηρέτηση των υφιστάμενων οικογενειών που είχαν αποταθεί στην υπηρεσία.   
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Γράφημα 1: Ποσοστιαία κατανομή επαρχία / χρονολογία 
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Πίνακας 3: Κατάλογος  διαταραχών  που παραπέμφθηκαν στη ΣΥΕΠΠ ανά 
επαρχία   
 

Είδος Αναπηρίας Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
Λεμεσός/ 

Πάφος 
Σύνολο 

Νοητικές Δυσκολίες  14    8 21 43 

Σύνδρομα (Down, Williams, Prader  
Willi, etc) 

   4    4   2 10 

Αυτισμός/ αυτιστικά χαρακτηριστικά/ 
Aspergers  

 16            13 15 44 

Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής & 
Υπερκινητικότητας   

 15  19 17 51 

Εγκεφαλική Παράλυση    2   4   1   7 

Μαθησιακές Διαταραχές   16  30   4 50 

Προβλήματα Συμπεριφοράς   27  21 24 72 

Ψυχοκινητική Καθυστέρηση     6  17 10 33 

Επιληψία    3    3   5  11 

Κινητικά Προβλήματα   12  11   5 28 

Παραπληγία   -    2   1   3 

Ημιπληγία    1    1  -   2 

Τετραπληγία    1    1   1   3 

Ιατρικά Προβλήματα   11    5 11      27 

Καθυστέρηση/ Απουσία Λόγου   33  28 25 86 

Μικρό/ Μεγαλοκεφαλία      2    1 -   3 

Εγκεφαλοπάθεια/ Εγκεφαλική 
Δυσλειτουργία   

 -    1  4   5 

 
Οι διαταραχές των παιδιών που έλαβαν υπηρεσίες από τη ΣΥΕΠΠ κατά το 2015 όπως 
φαίνεται και στον πίνακα είναι πολλαπλές και σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχουν 
περισσότερες από μία διαταραχές. Στο πίνακα καταγράφονται όλες οι διαταραχές που 
αφορούν στα παιδιά βάσει ιατρικού πιστοποιητικού. 
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Πίνακας 4: Κατανομή ηλικίας  παιδιών που εξυπηρετούνται από τη ΣΥΕΠΠ  κατά 
επαρχία  

Ηλικία Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
Λεμεσός/ 

Πάφος 
Σύνολο 

0 - 1 2 3 - 5 

1 - 2 - 3 4 7 

2 - 3 9 8 8 25 

3 - 4 6 5 7 18 

4 - 5 10 6 6 22 

5 - 6 4 2 3 9 

6 - 7 4 6 1 11 

7 - 8 1 1 - 2 

8 + 6 6 - 12 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

42 40 29 111 

 
Αναφορικά με  τις ηλικίες των παιδιών που έλαβαν υπηρεσίες από τη ΣΥΕΠΠ κατά το 
2015  όπως φαίνονται και στον πίνακα, 25 παιδιά ή ποσοστό 23% ξεπερνούν το όριο 
ηλικίας των 6 ετών.  Αυτό επιβεβαιώνει την απουσία υπηρεσιών στήριξης και 
ενημέρωσης των γονιών που έχουν παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. 
 

Πίνακας 5: Κατανομή φύλου κατά επαρχία 
 

Φύλο Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
Λεμεσός/ 

Πάφος 
Σύνολο 

Κορίτσια 9 15 5 29 (26%) 

Αγόρια 33 25 24 82 (74%) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
42 40 29 

111 
(100%) 

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

Γράφημα 2: Ποσοστιαία κατανομή φύλου / επαρχία 
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Παράρτημα 5 

 

Είδος παραπόνων/αιτημάτων προς την Επιτροπή 

Οικονομικά θέματα 

Μείωση ΔΒ λόγω συνυπολογισμού επιδομάτων και εισοδημάτων 

Μείωση ΔΒ λόγω υπερπληρωμής που δεν έγινε εξ υπαιτιότητας του λήπτη 

Οικονομικά προβλήματα λόγω ανεργίας γονιών  

Διακοπή ΔΒ σε παιδιά, με ελαφριά νοητική αναπηρία ενώ είχε γίνει άιτηση για ΕΕΕ από το 

2014 

Μη αποπληρωμή αναδρομικών ποσών ΔΒ  

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

Οικονομικών) 

Διακοπή ΔΒ λόγω καταθέσεων 

Διακοπή κονδυλίου για επιχορήγηση διακοπών 

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

Απόρριψη από Συμβουλευτική Πολυθεματική Ομάδα με την ίδια αιτιολογία (εκκρεμούσε από 

το 2014) 

Παραπομπή ενστάσεων αιτητών  στο Ανώτατο Δικαστήριο για διακοπή ΔΒ 

Διακοπή επιδόματος τέκνου λόγω ενηλικίωσης των ΑμεΝΑ 

Προβλήματα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για άνοιγμα λογαριασμών σε ΑμεΝΑ 

Καθυστέρηση εξέτασης αιτήσεων ΕΕΕ σε παιδιά με αναπηρία 

Θέματα Καταπάτησης Δικαιωμάτων 

Βία στην οικογένεια  

Προβλήματα πρόσβασης παιδιών αιτητών ασύλου σε θεραπευτικά κέντρα 

Παραμέληση ατόμων από γονείς (παράληψη καθαριότητας/περιποίησης) 

Διακρίσεις σε βάρος ΑμεΝΑ και μη αποδοχή τους 

Προκλητική συμπεριφορά από εκπαιδευτικούς  προς γονιούς 

Προσβλητική συμπεριφορά από Λειτουργούς Ευημερίας σε οικογένειες 
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Κακοποίηση/παρενόχληση ατόμων 

Παράπονα για ελλειπή εξυπηρέτηση από κρατικούς λειτουργούς 

Ανεπίτρεπτες συνθήκες διαβίωσης ΑμεΝΑ σε ιδρύματα και γηροκομεία 

Παραβίαση δικαιωμάτων ΑμεΝΑ που απορρέουν από τη Σύμβαση του ΟΗΕ 

Θέματα Δικαιοπρακτικής Ικανότητας 

Θέματα διαταγμάτων διαχείρισης περιουσίας ή δημοσίου βοηθήματος 

Προσφυγές σε Ανώτατο Δικαστήριο  

Στέρηση περιουσιακών στοιχείων σε ΑμεΝΑ 

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

αιτιολογία 

Εγκύκλιος του ΥΕΠΚΑ για διορισμό διαχειριστή για ανίκανα άτομα στα πλαίσια του Νόμου 

ΕΕΕ 

Διαχείριση περιουσίας χωρίς διάταγμα 

Απόκτηση περιουσίας από ΑμεΝΑ 

Προβλήματα που δημιουργούνται από την έκδοση διαταγμάτων κηδεμονίας 

 

Θέματα Υγείας 

Παροχή πληροφοριών για αποστολή ασθενών στο εξωτερικό 

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

Θάνατος ατόμων σε ιδρύματα 

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

άτομα (αφορά και το θέμα της δικαιοπρακτικής ικανότητας) 

Έλλειψη θεραπειών/λίστες αναμονής για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε 

ΑμεΝΑ 

Καθυστέρηση στη ψυχολογική στήριξη γονιών με ψυχολογικά/ψυχιατρικά προβλήματα 

Παραπομπή παιδιού στις ΥΨΥ για ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα  

Καταγγελία για αντιδεοντολογική συμπεριφορά ψυχολόγου 

Μη παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ΑμεΝΑ 
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Αιτήματα 

Αιτήματα για φοίτηση (Ίδρυμα ή Κέντρο Ημέρας) 

Εργοδότηση  με στήριξη 

Απαλλαγή από στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Νομική αρωγή 

Έλλειψη δομών για απόφοιτους σχολείων (μετά τα 18-21) 

Έλλειψη δομών για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες 

 

Διάφορα 

Παράπονα για δυσλειτουργία οργανώσεων/υπηρεσιών 

Ελλιπής προσφορά υπηρεσιών από οργανώσεις/υπηρεσίες 

Έλλειψη μεταφορικού μέσου 

Ανάγκη παροχής φροντίδας 

Απαίτηση ετήσιας ιατρικής βεβαίωσης για παροχή επιδόματος όταν η αναπηρία είναι μόνιμη 

κατάσταση 

Νομοθετική ρύθμιση λειτουργίας σπιτιών στην κοινότητα  

Συμβουλευτική σε άτομα και οικογένειες 

Παροχή κάρτας στάθμευσης  

Ελλειπής εξυπηρέτηση από κρατικές υπηρεσίες 

Προβληματική συμπεριφορά κρατικών λειτουργών 

Προβλήματα από την άρνηση γονέων να αποδεχτούν τη νοητικά αναπηρία από συμμαθητές 

τους 

 

Θέματα εκπαίδευσης 

Προβληματική παροχή στήριξης σε Ειδική Μονάδα (χωρίς σωστό εξοπλισμό) 

Ελλιπής παροχή στήριξης λόγω μη συνεργασίας γονιών 

Καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις από την Εκπαιδευτική Ψυχολογία ή/και Επαρχιακές 

Επιτροπές 

Προβλήματα ξενόγλωσσων παιδιών 

Προβλήματα για μειωμένο αριθμό συνοδών και πολλαπλές ανάγκες παιδιών 

Εκφοβισμός μαθητών με νοητική αναπηρία από συμμαθητές τους 

Ανάρμοστη συμπεριφορά εκπαιδευτικών απέναντι σε μαθητές με νοητική αναπηρία 

Κακή συμπεριφορά απέναντι σε μαθητές με νοητική αναπηρία και μη αποδοχή τους 
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Παράρτημα 6 
 

 
 
Συμμετοχή λειτουργών της Επιτροπής σε συνέδρια/σεμινάρια στην Κύπρο: 
  
 
12/2/15 - Εθνική Διάσκεψη με θέμα: «Ενσωμάτωση της Μη–Διάκρισης και Διαχείριση 
της Διαφορετικότητας – Από τη Θεωρία στην Πράξη». Διοργανώθηκε από ΙΝΕΚ/ΠΕΟ, 
Επίτροπο Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, "Κίνηση Ισότητας Στήριξη 

Αντιρατσισμός" και Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. 

 
27-31/5/15 - Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας "Η Ψυχολογία στην Ελλάδα 
και στη Μεσόγειο". Διοργανώθηκε από Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία και Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. 
 
7/10/15 - Σεμινάριο με θέμα: «Στερεότυπο των φύλων στην παιδική ηλικία και έμφυλος 
επαγγελματικός διαχωρισμός». Από Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στο Παλαιό Νοσοκομείο 
Λ/κας. 
 
8/10/15 - "Αξιοπρέπεια στη ψυχική υγεία". Από τα Κέντρα Πρόληψης Μεσόγειος Πύλα. 
 
30/10/15 - Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών "Σχέσεις των Εθελοντικών 
Οργανώσεων/ΜΚΟ με τη δημόσια υπηρεσία" - Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 
7/11/15 - «Επάγγελμα Γονιός» –  Διοργανώθηκε από Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου. 
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Παράρτημα 7 
 
 

Σημείωμα για συμμετοχή στο Συνέδριο 

“Hear our Voices” the European Conference of Self-Advocates. 
2-4 Οκτωβρίου 2015, Μαδρίτη 

 
Το συνέδριο διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, σε διαφορετική χώρα και στη Μαδρίτη 
φέτος ήταν η τρίτη διοργάνωση. 

Διοργανωτές ήταν η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αυτό-συνηγόρων «European Platform of 
Self-Advocates», το «Inclusion Europe» (The European Association of Societies of 
People with Intellectual Disabilities and their Families) και η «FEAPS» (The Spanish 
Confederation of Organizations  for People with Intellectual and Developmental 
Disabilities). Η FEAPS μετονομάστηκε την ίδια μέρα (2/10) σε “Plena Inclusion”, 
προσπαθώντας να δώσει ένα μήνυμα αλλαγής στις ανάγκες της νέας εποχής για μια 
συμμετοχική κοινωνία όπου τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι αδιαμφισβήτητο μέλος. 

Το συνέδριο είχε πέραν από 250 συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονταν από 27 
διαφορετικές χώρες. Το υλικό είχε δοθεί μέρες πριν στους αυτοσυνήγορους ώστε να 
δοθεί χρόνος για να προετοιμαστούν καi υπήρχαν κατατοπιστικές πινακίδες παντού, όλα 
σε εύκολο τρόπο ανάγνωσης (easy to read –κείμενο για όλους). 

Κύριος χορηγός του συνεδρίου ήταν το Ίδρυμα Votaphone Ισπανίας (Fundación 
Votafone España). Παραχώρησε τις κτιριακές εγκαταστάσεις με τον απαραίτητο 
εξοπλισμό και  τα γεύματα/σνάκς κατά τη διάρκεια των τριών ημερών. 

Ανάμεσα στους ομιλητές που χαιρέτησαν το συνέδριο ήταν ο Stefaan Hermans (εκ 
μέρους της Επιτρόπου Marianne Thyssen) Επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, αρμόδιου για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και 
την Κινητικότητα του Εργατικού Δυναμικού. Ο κ. Hermans τόνισε την σημασία του 
δικαιώματος συμμετοχής και τη σημασία εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, όπως και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης ανάφερε ότι στην Ευρώπη 1 στα 6 
άτομα έχει κάποιο είδος αναπηρίας γι’ αυτό και πρέπει να δοθεί έμφαση στις απόψεις 
των ιδίων για τις ανάγκες και τα προβλήματα τους. Η ΕΕ συνέχισε,  προωθεί τη 
βελτίωση νομοθεσιών και προώθηση προγραμμάτων, αλλά στηρίζει και εταιρείες που με 
τη σειρά τους στηρίζουν τα άτομα με αναπηρίες καλυτερεύοντας την προσβασιμότητα 
τους (η ΕΕ δίνει επίσης βραβεία για πρωτοποριακές τεχνολογίες). Επίσης υπάρχει 
ανάγκη, όπως ανέφερε, άσκησης πίεσης προς την πολιτεία και τους ίδιους τους πολίτες 
για πραγματοποίηση των αναγκαίων αλλαγών προς όφελος των ατόμων με αναπηρίες . 

 
Στο συνέδριο, κύριοι ομιλητές και συντονιστές ήταν τα άτομα με ΝΑ. Υπήρχε μετάφραση 
από τα ισπανικά στα αγγλικά και οι συνοδοί πολλών ομάδων μετάφραζαν στη γλώσσα 
προέλευσης τους από τα αγγλικά. Σε πολλά σημεία πιο κάτω καταγράφονται αυτούσια τα 
λόγια των ομιλητών για να δοθεί πλήρως η εικόνα που η ίδιοι θέλουν να μεταδώσουν.  
 
 

http://inclusion-europe.eu/?page_id=85
http://inclusion-europe.eu/?page_id=85
http://inclusion-europe.eu/
http://www.feaps.org/
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Ολομέλεια 2/10/15 (plenary session) με θέμα «Παίρνω Αποφάσεις»: 
*Μίλησε η Sara Pickard  η οποία είναι  εκπρόσωπος της Ευρώπης  στο Inclusion 
International Council  και εργάζεται για το Mencap Wales και είναι επίσης εκλεγμένη 
μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας της. Ανάμεσα στ’ άλλα η  Sara Pickard   
ανέφερε πόσο σημαντικό είναι για τα άτομα με ΝΑ να ασκούν τα δικαιώματα τους και να 
παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους, για την υγεία, τη διαχείριση χρημάτων, 
την κοινωνικοποίηση τους αλλά και τη δημιουργία οικογένειας . Αυτό που ζητάμε τόνισε 
είναι η αναγκαία στήριξη σε ορισμένους τομείς. Στήριξη στην ενημέρωση, στην 
απλοποίηση των εννοιών, στη διάθεση παραπάνω χρόνου για κατανόηση. Θέλουμε να 
εμπλεκόμαστε είπε  στις αποφάσεις που μας αφορούν και όχι να εξαρτόμαστε από τις 
αποφάσεις άλλων. Μόνο εάν παίρνεις τις δικές σου αποφάσεις οι υπόλοιποι σε θεωρούν 
ισότιμο μέλος της κοινωνίας  
*Η Elisabeta Moldovan είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Αυτοσυνηγορίας της Ρουμανίας 
“Ceva Plus”, μίλησε για την εμπειρία της στον αγώνα για την αυτόνομη διαβίωση. Για 23 
χρόνια έζησε σε 8 διαφορετικές ιδρυματοποιημένες δομές όπου δεν μπορούσε να 
εκφέρει άποψη για οτιδήποτε συνέβαινε στη ζωή της. Εδώ και 12 χρόνια ζει μόνη της, 
πληρώνει μόνη το ενοίκιο, χρειάζεται στήριξη, αλλά κανείς δεν της επιβάλλει τι πρέπει να 
κάνει και πώς να το κάνει. Θα ήθελε όμως να αγοράσει το δικό της σπίτι αλλά καμία 
τράπεζα δεν την εγκρίνει για δάνειο. Καμιά φορά δηλώνει πως κάνει λάθη αλλά αυτό δεν 
σημαίνει τίποτα όταν μπορεί να απαντά από μόνη της στα ακόλουθα ερωτήματα: Που 
ζεις; Ποιοι είναι οι φίλοι σου; Ποια είναι τα hobbies σου; Πως περνάς τον 
ελεύθερο σου χρόνο; Που εργάζεσαι; Ποιά είναι η γνώμη σου; 
Παρόλα αυτά τόνισε «αποφασίζουμε αυτά που ξέρουμε», χωρίς καμιά φορά να ξέρουμε 
τις επιπτώσεις. Γι’ αυτό ζητάμε από τις οργανώσεις μας να «ανοιχτούν» και να 
λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις μας. Ζητάμε υλικό σε εύκολη μορφή  ανάγνωσης για να 
καταλαβαίνουμε, έχουμε ανάγκη από περισσότερες επεξηγήσεις, έχουμε ανάγκη 
επανάληψης των επεξηγήσεων έτσι ώστε να μπορούμε να αποφασίζουμε. 
*Παρόμοια μίλησε και ο Carlos de la Torre από την οργάνωση “Prolaya” στη Sevilla. Ο 
Carlos εξήγησε την ιστορία του  Κινήματος των Αυτοσυνηγόρων στην Ισπανία, που 
ξεκίνησε από το 1996 από ένα συνέδριο στο Τολέδο. Το ερώτημα ήταν γιατί δεν 
ακούονται  τα άτομα με ΝΑ και από το 1997 ξεκίνησαν  τη σύσταση 5 ομάδων με τη 
βοήθεια της FEAPS. Το 1998 ξεκίνησαν με 50 άτομα ενώ το 2014 έγιναν  3.925.  Ο 
Carlos και η ομάδα του συμμετέχουν συχνά σε συνέδρια, σεμινάρια, έχουν μπλοκ στο 
internet. Επίσης έχουν κάνει εκδόσεις με καταγραφή 115 καλών  πρακτικών από 
εμπειρίες αυτοσυνηγορίας και καταγραφή απόψεων σχετικά με την ενδυνάμωση των 
ατόμων με ΝΑ. Επίσης έγραψαν το «Μανιφέστο» (19/10/12) για τα δικαιώματα των 
ΑμΝΑ και κατάφεραν να συμμετέχουν στα Συμβούλια των οργανώσεων που παρέχουν 
υπηρεσίες στα ΑμΝΑ (κέντρα μέρας). Ο ίδιος  Carlos  σε μια συνέλευση σήκωσε το χέρι 
λέγοντας «και εγώ θέλω να συμμετέχω στο συμβούλιο» και τον ακολούθησαν πολλοί. 
Από το κοινό υπήρξαν παρεμβάσεις ανάμεσα στις οποίες η πιο συγκινητική ήταν: «Είμαι 
εδώ μαζί σας τώρα γιατί κάνω πράγματα που δεν έκανα πριν, γιατί τώρα λέμε πράγματα 
που δε λέγαμε πριν, όπως το  να μπορείς να έχεις ένα ζευγάρι». 
 
Εργαστήρι: «Δικαιοπρακιτική Ικανότητα (Δ.Ι): τι σημαίνει για μένα?» 
Στο εργαστήρι μίλησε η Senada Halilcevic, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας  
Αυτοσυνηγόρων (EPSA) και πρόεδρος της Κροατικής Οργάνωσης Αυτοσυνηγόρων  
Τι είναι η Δ.Ι; Η Senada εξήγησε ότι Δ.Ι είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σημαίνει άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ατόμου: 
«Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στο νόμο αλλά στην περίπτωση μας έχουμε κάποιους 
περιορισμούς. Στις περισσότερες χώρες έχεις δικαιοπρακτική ικανότητα όταν γίνεις 18 
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χρόνων και μπορείς να αποφασίζεις οτιδήποτε σε αφορά. Όταν έχεις Δ.Ι μπορείς να 
αποφασίζεις για τα λεφτά σου, μπορείς να ψηφίζεις, να εργάζεσαι να κάνεις ένα 
συμβόλαιο, να έχεις μια κοινωνική ζωή, να παντρευτείς, να αποφασίσεις που θα ζήσεις 
κλπ» 
Τι γίνεται όμως όταν δεν έχεις Δ.Ι; Δεν μπορείς να αποφασίζεις για τίποτα από όλα 
αυτά. Τα άτομα που δεν έχουν Δ.Ι συνήθως είναι κάτω από την επιμέλεια ή την 
κηδεμονία κάποιου. Αυτό σημαίνει ότι χάνεις πλήρως τη Δ.Ι ή την στερείσαι μερικώς. 
Μερική στέρηση της Δ.Ι σημαίνει να αποφασίζεις για συγκεκριμένα θέματα, πχ να μην 
μπορείς να διαχειρίζεσαι τα  περιουσιακά σου στοιχεία ή άλλα θέματα που το δικαστήριο 
θα αποφασίσει. Ο Δικαστής θα αποφασίσει σε ποιους τομείς της ζωής σου έχεις ανάγκη 
από αντιπρόσωπο (επιμελητή-κηδεμόνα) και εκεί θα αποφασίζει αυτός. Συχνά συμβαίνει 
αυτό με τα λεφτά, αλλά και σε άλλους τομείς της ζωής πχ  όταν έχεις αναπηρία συχνά 
δεν μπορείς να αποφασίσεις που θα ζήσεις. Σε βάζουν σε ένα ίδρυμα χωρίς να σε 
ρωτήσουν και δεν μπορείς να είσαι μέλος των διοικητικών συμβουλίων των 
οργανώσεων που σε εκπροσωπούν.  
Πως θα έπρεπε να είναι ο επιμελητής/κηδεμόνας; Ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να 
αποφασίζει για εμάς χωρίς να μας ρωτήσει. Θεωρητικά είναι αναγκασμένος να καταθέτει 
κάθε χρόνο τους λογαριασμούς για τα έξοδα μας, αλλά ούτε γι΄ αυτό μας ενημερώνουν. 
Οι επιμελητές καμιά φορά είναι άτομα που δεν γνωρίζουμε, που μας έχουν επιβάλει. Αν 
κάποιος από εμάς θέλει πίσω την Δ.Ι  πρέπει να μιλήσει με τον κοινωνικό του λειτουργό, 
να πάει σε ιατροδικαστή (medical examiner?) για να πάει ξανά στο δικαστήριο και να 
ζητήσει την Δ.Ι. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα. 
Ο επιμελητής για εμάς θα πρέπει να είναι άτομο εμπιστοσύνης, θα πρέπει να μας 
ακούει, θα πρέπει να μας ζητά την άποψη μας. 
Σε ορισμένες χώρες ο επιμελητής/κηδεμόνας μπορεί να έχει την ευθύνη για πάνω από 
50 άτομα. 
Βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ όμως, η οποία ξέρουμε πως είναι πάνω από κάθε εθνική 
νομοθεσία, εμείς έχουμε την ίδια Δ.Ι όπως όλα τα άλλα άτομα. Μπορούμε να 
αποφασίζουμε για τον εαυτό μας και για ότι θεωρούμε σημαντικό. Επίσης η στήριξη που 
εμείς χρειαζόμαστε πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο. Τα κράτη πρέπει να μας παρέχουν 
στήριξη και αυτή η στήριξη πρέπει να εποπτεύεται.  
Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση κατέληξαν: Θέλουμε να δώσουμε πολλά μηνύματα 
στους ειδικούς, στους πολιτικούς, στους γονείς και σε άλλους αυτοσυνηγόρους, όπως : 

 είμαστε  άτομα και συνεισφέρουμε στην κοινωνία 

 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι δεξιότητες/ικανότητες  μας  

 εμείς ξέρουμε καλύτερα από τους επιμελητές τι θέλουμε 

 πρέπει να αλλάξουν οι νομοθεσίες και να μας δίδεται σωστή υποστήριξη 

 τα άτομα πρέπει να ξέρουν τα δικαιώματα τους  

 όλοι πρέπει να είναι πιο «ανοιχτοί» να κατανοήσουν τις ανάγκες μας 

 όλοι οι ειδικοί, φροντιστές, πολιτικοί, επιμελητές, γονείς   πρέπει να μας ακούν 

 εμείς θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τους ειδικούς  

 
Ολομέλεια 3/10/15 με θέμα: «Τι θα γινόταν αν …..; Η ζωή μου χωρίς 
δικαιοπρακτική ικανότητα»  
Έγινε παρουσίαση από την Ομάδα της Castilla La Mancha ενός θεατρικού χωρίς λόγια, 
για τα συναισθήματα και τις μνήμες των ατόμων όταν τους αφαιρείται η Δ.Ι. Στην ουσία η 
διαδικασία δεν λαμβάνει καθόλου την άποψη τους και ούτε είναι ενήμεροι για το θα 
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συμβεί. Οι γονείς, οι γιατροί, οι δικηγόροι παίρνουν τις αποφάσεις τους λαμβάνοντας 
υπόψη μόνο πιστοποιητικά και εκθέσεις. 
*Η Senada Halilcevic (βλέπε πιο πάνω), μίλησε για τη σημασία της Δ.Ι την οποία εάν 
δεν έχεις δεν μπορείς να πάρεις καμιά απόφαση για τη ζωή σου. Όπως ανέφερε άτομα 
με ΝΑ εάν δεν έχουν Δ.Ι δεν θα μπορούν να ασκούν τα βασικά δικαιώματα όπως:  

 διαχείριση χρημάτων 

 διαχείριση περιουσίας 

 δικαίωμα στο γάμο 

 να παίρνουν αποφάσεις για οτιδήποτε τους αφορά 

 δικαίωμα ψήφου 

 δικαίωμα να υπογράψεις ένα συμβόλαιο (εργασίας, ενοικίασης σπιτιού  κλπ) 

 δικαίωμα επιλογής κατοικίας 

 κά 

Εάν δεν έχουμε αυτά τα βασικά δικαιώματα στη ζωή τότε άλλοι αποφασίζουν για μας, οι 
κηδεμόνες, οι γονείς, οι πολιτικοί. Για τους αυτοσυνήγορους αυτό είναι ένα μεγάλο 
λάθος, γιατί στερούνται των βασικών δικαιωμάτων τους και αυτό αποτελεί διάκριση. 
Γνωρίζουμε τις δυσκολίες μας για να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις, γι’ αυτό συνειδητά 
ζητούμε στήριξη. Δεν ζητάμε κηδεμόνες για να παίρνουν αποφάσεις για μας, έχουμε 
ανάγκη από άτομα  που μας στηρίζουν και μας βοηθούν. Ζητάμε στήριξη και ζητάμε να 
εισακούεται η άποψη μας. Οι υποστηρικτές πρέπει να μας εξηγούν διάφορες πτυχές των 
αποφάσεων και πρέπει να στηρίζουν όλα τα άτομα με Ν.Α.   
*Η Ines de Araoz, είναι η Νομική  Σύμβουλος τους FEAPS και μέλος της Ομάδας 
Εργασίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Inclusion Europe. Μίλησε για την «Ισότιμη 
αναγνώριση από το νόμο» και παρουσίασε τις πρόνοιες του άρθρου 12  σε εύκολη 
μορφή ανάγνωσης/κατανόησης.  
Η Ινες εξήγησε πόσο σημαντικό είναι να μην υποκαθίσταται η Δ.Ι αλλά να ενισχύεται τα 
άτομο για να μπορεί να παίρνει αποφάσεις και ακόμη για τα δύσκολα περιστατικά 
υπάρχουν τρόποι να ερμηνεύσουμε τη θέληση τους προσπαθώντας να κατανοήσουμε τι 
θα έκανε το συγκεκριμένο άτομο όχι τι θα ήταν το καλύτερο γι΄ αυτό (No best interest of 
person). 
 
Εργαστήρι «Εάν δεν μπορώ να το κατανοήσω κάτι, τότε είναι άχρηστο» 
Στο εργαστήρι δόθηκαν σημαντικά μηνύματα για το πώς πρέπει να λαμβάνει 
πληροφόρηση ένα άτομο με ΝΑ. Όλες οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται σε εύκολη 
μορφή με απλές λέξεις, μπορεί να χρησιμοποιούνται σχέδια, χάρτες, σήματα ώστε να 
μπορούν όλοι να κατανοούν. Τα άτομα με ΝΑ συχνά χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές οπόταν μπορούν αν λαμβάνουν υλικό και πληροφόρηση.  
Συγκεκριμένα για κάθε είδος έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού  απαιτούνται:  

 η χρήση καθαρής και μεγάλης γραμματοσειράς (Arial 14) 

 καθαρό φόντο (background), χωρίς φωτογραφίες  

 οι μεγάλες φράσεις να χωρίζονται στα δύο 

 δύσκολες λέξεις (να επεξηγούνται με απλά λόγια) 

 πλήρεις ημερομηνίες 

 χωρίς χρώματα οι γραμματοσειρές  (έχει άτομα που δεν μπορούν να δουν 

χρώματα) 
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Το Inclusion Europe  εκδίδει  κάθε τέσσερις  μήνες το περιοδικό «Europe for us” (The 
Newsletter of the European Platform of Self-Advocates) όπου όλοι μπορούν να 
διαβάζουν σε 4 γλώσσες και να γράφουν επίσης. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν επίσης 
οδηγίες για εύκολο τρόπο γραφής. 
 
Ολομέλεια 4/10/15 με θέμα:  «Παρουσίαση προγραμμάτων» και  (And now what?); 
«Και τώρα τι – προτάσεις για το μέλλον» 
*Έγινε παρουσίαση του προγράμματος : «Mefacilyta» (σημαίνει με διευκολύνει) το 
οποίο πραγματοποιείται από την εταιρεία «Votafone» και τη FEAPS. Πρόκειται για 
μοντέρνα τεχνολογία που προωθεί η «Votafone»η οποία θα είναι χρήσιμη για άτομα με 
ΝΑ στην εργασία, στο σπίτι και στις δραστηριότητες τους. Μπορεί να ενωθεί στο κινητό 
τηλέφωνο  ή υπολογιστή tablet και μπορούν να δοθούν φωνητικές οδηγίες για όσους 
δεν γράφουν. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί : 

 από σχολεία για εκπαίδευση   

 στο σπίτι για διεκπεραίωση δουλειών  - πχ συνταγές κουζίνας, πλύσιμο κλπ 

 για δραστηριότητες – π.χ. οργάνωση προγράμματος για την ημέρα, χάρτες, μέσα 

μεταφοράς, κινηματογράφος κλπ 

 Υπάρχουν επίσης πρόνοιες για υπενθυμίσεις πχ πλύσιμο δοντιών 3 φορές την 
ημέρα.¨ 
 

Η καινούργια τεχνολογία δοκιμάζεται πιλοτικά με την οργάνωση «Ademo» και σύντομα 
θα ολοκληρωθεί και θα διαδοθεί ευρέως. Δεν δόθηκαν στοιχεία για κόστος της 
συσκευής. 
*Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα : «Construimos el mundo» (Κτίζουμε τον κόσμο) από 
τον Roberto Casillas. Είναι μια προσπάθεια για μια κοινωνία πιο συμμετοχική. Τα άτομα 
με ΝΑ θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις, να 
αναλαμβάνουν την ευθύνη των αποφάσεων τους και να αναλαμβάνουν τα ρίσκα και τις 
επιπτώσεις. «Η ζωή, παρομοίασε ο ομιλητής, είναι ένας αυτοκινητόδρομος, εμάς μας 
έχουν δημιουργήσει ένα μονοπάτι, πιο ασφαλές και χωρίς προβλήματα, αλλά είναι ένα 
μονοπάτι χωρίς έξοδο και όλα είναι πανομοιότυπα…. Ο αυτοκινητόδρομος είναι πιο 
γεμάτος και πολύπλοκος … Να συνεχίσουμε το μονοπάτι χωρίς έξοδο ή να γυρίσουμε 
στον αυτοκινητόδρομο και να τον αλλάξουμε? Να  εισάγουμε την ταχύτητα που 
χρειαζόμαστε και να βάλουμε πινακίδες?» και συνέχισε « μην μιλάτε για εμάς σαν να 
μην υπάρχουμε.  Οι οργανώσεις κάνουν τα πάντα αλλά δεν είμαστε στον 
αυτοκινητόδρομο!»  
Τελική κατάληξη του συνεδρίου: Η αλλαγή είναι κάτι δύσκολο και παίρνει χρόνο. Η 
προσπάθεια όμως πρέπει να συνεχιστεί για αλλαγή νοοτροπίας και για αλλαγή του 
θεσμικού πλαισίου. Η πλατφόρμα «European Platform of Self-Advocates» έχει  
εκπροσώπους σε 15 χώρες, ενωθείτε όλοι μαζί μας.  
 
Σημαντικά μηνύματα από το συνέδριο, 4/10/15:  
Προς τα άτομα: 
Η ζωή μας δεν είναι δικιά μας ! 
Η ζωή μου δεν υπάρχει χωρίς εμένα! 
Έχουμε κόσμο γύρω μας αλλά νιώθουμε μόνοι 
Τι θα νιώθατε αν ζούσατε μια μέρα σαν εμάς? 

http://inclusion-europe.eu/?page_id=85
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Δεν έχω πρόσβαση = δεν γνωρίζω 
Η πληροφόρηση είναι εξουσία 
Κανείς δεν μπορεί να αποφασίζει χωρίς εμένα 
Έχω δικαίωμα να κάνω λάθη 
Πρέπει να πιστεύω σε μένα 
Έχω ικανότητες αλλά γνωρίζω και τις αδυναμίες μου 
Χρειάζομαι σωστά άτομα για υποστήριξη  
Για να παίρνω αποφάσεις χρειάζομαι στήριξη  
Στήριξη προγραμματισμένη μαζί μου  
Υπάρχουν εργαλεία στήριξης όπως και τεχνολογία  
Νομικοί και εσείς πρέπει να μας γνωρίσετε καλύτερα  
Το δικαίωμα στη ψήφο είναι σημαντικό 
Η ψήφος σημαίνει συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική ζωή 
Η συμμετοχή είναι δική  μου ευθύνη ως πολίτη 
Οι δικαστές, οι γιατροί και οι ειδικοί δεν μπορούν να μου στερήσουν το δικαίωμα ψήφου 
Για όλα αυτά χρειαζόμαστε πληροφόρηση 
Η αγάπη επιλέγεται  
Η σεξουαλικότητα είναι πολύ σημαντική και είναι ένα από τα δικαιώματα μας   
Η αυτοσυνηγορία δεν πρέπει να είναι οργανωμένη μόνο σε εθνικό επίπεδο, στις γειτονιές 
και στις πόλεις μας, πρέπει να είναι διασυνδεδεμένη παντού και χρειαζόμαστε 
πρωτοπόρους 
Οι αυτοσυνήγοροι μπορούν να κάνουν πολλά  
Υπάρχει ανάγκη να μας ακούτε 
Υπάρχει πολλή δουλεία, εμπλακείτε όλοι σας.   
Προς τις Οργανώσεις: 
Ενωθείτε με άλλους  
Γνωρίστε άλλες ομάδες και οργανώσεις 
Μαζί πρέπει να παλεύουν οι οργανώσεις γονιών και αυτοσυνηγόρων  
Προς τις Οικογένειες:  
Χρειαζόμαστε κατάρτιση (εκπαίδευση) 
Πρέπει να μάθουμε να διαπραγματευόμαστε  
Να ξέρουμε να επικοινωνούμε τις ιδέες μας 
Η οικογένεια είναι σημαντική αλλά πολλές φορές δυσκολευόμαστε να επικοινωνούμε 
μεταξύ μας 
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε αυτό που θέλουμε και ότι είμαστε ικανοί να καταφέρουμε 
πολλά 
Πρέπει να βοηθήσουμε τις οικογένειες μας να σέβονται τις αποφάσεις μας  
Χρειαζόμαστε λεφτά για να ασκήσουμε τα δικαιώματα μας!!! 
Παρατηρήσεις:  
Το συνέδριο ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό, ενδιαφέρον και κατατοπιστικό σε σχέση με τα 
βιώματα των ατόμων με ΝΑ. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η ανάγκη για ενημέρωση 
των ατόμων για όλα τους τα δικαιώματα αλλά και ενημέρωση για οτιδήποτε άλλο 
συμβαίνει γύρω τους. Παράλληλα το μήνυμα τους να εισακούεται η άποψη τους, 
επιθυμούν να φτάσει σε όλους: επαγγελματίες, γονείς, δικαστές, πολιτικούς και 
γενικότερα σε όλη την κοινωνία. Για να είναι μέλη της κοινωνίας αναζητούν ισότιμη 
αντιμετώπιση. Για σωστή εφαρμογή της Σύμβασης επιβάλλεται η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων και η στήριξη των ατόμων ώστε να 
δημιουργήσουν τις δικές του ομάδες και να μπορούν να εκφράζουν τις δικές τους 
απόψεις. 
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