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Ι. 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. 

Ο σκοπός της ΕΠΝΚΑ είναι η προώθηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

ατόμων με νοητική αναπηρία στην Κύπρο. Συγκεκριμένα η αποστολή της ΕΠΝΚΑ 

είναι η αξιολόγηση της πραγματικής εικόνας των ατόμων με νοητική αναπηρία, η 

προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων για προστασία των δικαιωμάτων τους και η 

ικανοποίηση των αναγκών τους. Eπίσης προωθείται η διασφάλιση αξιοπρεπούς 

διαβίωσης  των ατόμων με νοητική αναπηρία λαμβάντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που 

χαρακτηρίζουν  τον καθένα αλλά και τις δικές τους απόψεις και επιλογές. 

Πιο κάτω παρατίθενται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής βάσει του νόμου 

αλλά και οι δράσεις της κατά το 2012. Σημαντικό κεφάλαιο στην υφιστάμενη έκθεση 

είναι η περιγραφή της κυπριακής παραγματικότητας και οι εισηγήσεις για επίλυση 

πολλαπλών προβλημάτων.  

 

 

ΙΙ. Σύνθεση/Αρμοδιότητες της ΕΠΝΚΑ  

 

Η ΕΠΝΚΑ, εφεξής η «Επιτροπή» είναι ένα δεκαμελές συμβούλιο το οποίο σύμφωνα με 

το άρθρο 5 του Νόμου 117/89 διορίζει ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων με θητεία τέσσερα (4) έτη.  Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε κρατικούς 

Λειτουργούς και πέντε ιδιώτες, μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων 

Καθυστερημένων Ατόμων (ΠΑΣΥΓΟΚΑ). Οι κρατικοί Λειτουργοί διορίζονται από τον 

εκάστοτε Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και προέρχονται από τα 

Υπουργεία Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού, Υγείας και 

Οικονομικών. 

Το προσωπικό της Επιτροπής κατά την 1
η
  Ιανουαρίου 2012 απαρτίζετο  από δύο 

Λειτουργούς (Κλ. Α8-Α10-11), ένα Boηθό Γραμματειακό Λειτουργό (Κλ.Α2-Α5-Α7+2) 

και δύο έκτακτους γραφείς αορίστου διαρκείας (Κλ.Α2). Επίσης συνεχίστηκε η 

εργοδότηση τριών Λειτουργών Κλ.Α5 (προσοντούχο προσωπικό) για στελέχωση της 

Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης. Η απασχόληση δύο εκ των 

Λειτουργών είναι αορίστου διάρκειας, ενώ ο άλλος εργοδοτείται με συμβόλαιο 

καθορισμένης διάρκειας δύο χρόνων. Λεπτομέρειες για την προαναφερόμενη Υπηρεσία 

δίδονται στην Ενότητα ΙΙΙ(6). 

Από τον Οκτώβριο του 2011 παραμένει κενή η θέση του  Προϊστάμενου Υπηρεσιών 

μετά την παραίτηση της προηγούμενης Προϊσταμένης. Το αίτημα της Επιτροπής για  

αντικατάσταση του κενού που δημιουργήθηκε δεν έγινε αποδεχτό από το Υπουργείο 

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγω των μέτρων δημοσιονομικής 

περισυλλογής που προνοούν παγοποίηση των προσλήψεων. Το συντονισμό των 

δραστηριοτήτων της Επιτροπής αναλάμβαναν εκ περιτροπής οι δύο Λειτουργοί. 
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Οι κυριότερες αρμοδιότητές της ΕΠΝΚΑ, όπως καθορίζονται από το άρθρο 6 του 

Νόμου 117/89, είναι: 

 

 Η καταγραφή όλων των ατόμων με νοητική αναπηρία και η τήρηση Μητρώου με 

αναφορά στο είδος της αναπηρίας και οποιοδήποτε  άλλο σχετικό στοιχείο με τον ίδιο 

τον ανάπηρο, την οικογένειά του και την περιουσία του. 

 

 Η συνεχής παρακολούθηση των προβλημάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και 

των οικογενειών τους και ο καταρτισμός εκθέσεων και εισηγήσεων για την επίλυσή 

τους. 

 

 Η παρακολούθηση των ενεργειών και μέτρων που λαμβάνονται από τμήματα, 

λειτουργούς, οργανώσεις και άτομα, σχετικά με τα προβλήματα των ατόμων με 

νοητική αναπηρία. 

 

 Ο καταρτισμός προγραμμάτων σε συνεργασία με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την 

υλοποίηση των διακηρυχθέντων δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και ο 

καθορισμός προτεραιοτήτων, ανάλογα με τη σοβαρότητα και την οικονομική δαπάνη 

την οποία συνεπάγεται η εφαρμογή τους.  

 

 Η τήρηση Μητρώου όλων των ιδρυμάτων και υπηρεσιών που ασχολούνται με άτομα 

με νοητική αναπηρία. 

 

 Η επιθεώρηση και αξιολόγηση, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, 

ιδρυμάτων και χώρων όπoυ διαμένουν ή εργοδοτούνται άτομα με νοητική αναπηρία 

και η υποβολή σχετικών εκθέσεων. 

 

 Η παρακολούθηση της  απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της διαμονής και γενικά της 

ευημερίας των ατόμων με νοητική αναπηρία. 

 

 Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα άτομα με νοητική αναπηρία και στις 

οικογένειές τους. 

 

 Η καθοδήγηση ενδιαφερομένων για παροχή υπηρεσιών σε άτομα με νοητική 

αναπηρία. 

 

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

 

 Ο καταρτισμός καταλόγου διαχειριστών και επιτρόπων περιουσιών ατόμων με νοητική 

αναπηρία. 
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ΙΙΙ. Δραστηριότητες της Επιτροπής 

 

Η διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της Επιτροπής γίνεται από το μόνιμο και  

αορίστου χρόνου προσωπικό όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Πληροφοριακά αναφέρεται 

ότι η Επιτροπή συνήλθε σε 11 συνεδρίες εκ των οποίων οι οκτώ (8) ήταν τακτικές 

συνεδρίες και οι υπόλοιπες ήταν έκτακτες.  

Για σκοπούς λειτουργίας της Επιτροπής, δίδεται κρατική χορηγία. Η χορηγία της  

Επιτροπής για το 2012 ύψους €368.000 περιλήφθηκε κάτω από το Άρθρο 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 & 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ) για το έτος 2012. Οι πραγματικές δαπάνες της 

Επιτροπής για το 2012 ανήλθαν στις €268.000 λόγω μη χρησιμοποίησης του 

προυπολογιζόμενου ποσού για πλήρωση κενών θέσεων και λόγω άλλων 

εξοικονομήσεων.  

 

 

1. Νομοθεσία/Θέματα Πολιτικής 
 

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

προσωπικού. 

 

Το πιο πάνω θέμα εξακολουθεί να εκκρεμεί εδώ και αρκετά χρόνια, κατά το διάστημα 

των οποίων έχουν διαφοροποιηθεί πολλά δεδομένα στον τομέα των δικαιωμάτων των 

ατόμων με αναπηρίες, με κυριότερη αλλαγή, την κύρωση από την Κυπριακή 

Δημοκρατία μέσα στο 2011, της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και τον ορισμό μηχανισμών για την εφαρμογή 

και παρακολούθηση της Σύμβασης. 

 

Το προτεινόμενο από την Επιτροπή  τροποποιητικό νομοσχέδιο του Νόμου 117/89  

έτυχε επεξεργασίας από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά δεν 

προωθήθηκε αφού τέθηκε προς συζήτηση η αλλαγή του νομικού καθεστώτος της 

Επιτροπής στη βάση Πλαισίου Πολιτικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Νοητική 

Αναπηρία που διαμόρφωσε το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(ΥΕΚΑ) μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 

(ΤΚΕΑΑ). Σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής λαμβάνονται υπόψη μια σειρά 

παράμετροι όπως η δημιουργία των Ανεξάρτητων Αρχών της Δημοκρατίας, αρμόδιων 

για την ανεξάρτητη παρακολούθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, η 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και 

διάφορες άλλες νομοθεσίες. Όπως αναφέρεται η αλλαγή του νομικού καθεστώτος της 

Επιτροπής προτείνεται ώστε να μην υπαρχει επικάληψη νομοθεσιών και ο ρόλος της 

Επιτροπής να μην συγκρούεται με το ρόλο των νέων Ανεξάρτητων Αξιωματούχων 

(όπως: Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) ή αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. 
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Εισάγεται επίσης ο θεσμός της συνηγορίας των ατόμων με νοητική αναπηρία που θα 

εφαρμόζεται συμβουλευτικά, παράλληλα με την κηδεμονία και τη διαχείριση της 

περιουσίας. Σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής του ΤΚΕΑΑ ο ρόλος της Επιτροπής 

Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων θα πρέπει να είναι συμβουλευτικός και 

όχι εκτελεστικός όπως είχε προταθεί σε προηγούμενες τροποποιήσεις του Νόμου 

117/89. Το θέμα του μελλοντικού καθεστώτος του προσωπικού της Επιτροπής 

παραμένει σε εκκρεμότητα και θα διασαφηνιστεί αργότερα σε συσχετισμό με την 

τροποποίηση του Νόμου 117/89. 

Για τη συζήτηση του νέου Πολιτικού Πλαισίου έγιναν 2 συναντήσεις της αρμόδιας 

Υπουργού με την Επιτροπή. Τα μέλη της Επιτροπής που εκπροσωπούν τον Παγκύπριο 

Σύνδεσμο Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων, διατήρησαν τις επιφυλάξεις και 

διαφωνίες τους ως προς το νομικό καθεστώς, το ρόλο και τις αρμοδιότητες της 

Επιτροπής. 

 

Η επεξεργασία του νέου προτεινόμενου νομοσχεδίου βρισκόταν σε εξέλιξη κατά το 

2012 και αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή καθώς και με όλες τις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες. 

 

Στα πλαίσια καθορισμού πολιτικής και τροποποίησης του εν λόγω νομοσχεδίου 

διοργανώθηκε από την Επιτροπή Εργαστήριο με θέμα : «Ο ορισμός της Νοητικής 

Αναπηρίας στην Κύπρο, η ερμηνεία του και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

ατόμων με Νοητική Αναπηρία».  

 

Κύριος στόχος του εργαστηρίου ήταν ο καθορισμός ενός νέου ορισμού για τη  νοητική 

αναπηρία και η τροποποίηση του υφιστάμενου που περιλαμβάνεται στο Νόμο 117/89, ο 

οποίος θεωρεί το άτομο ως "ανίκανο". Η αλλαγή του ορισμού θεωρήθηκε σημαντική 

και αναγκαία για να μην έρχεται σε αντίθεση με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και για να συνάδει με τις νέες τάσεις ερμηνείας 

που διαμορφώνονται σε χώρες της Ευρώπης, Διεθνείς Οργανισμούς και Οργανώσεις 

Αναπήρων που ασχολούνται με το θέμα. Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση 

εφαρμογής του άρθρου 12 της Σύμβασης ώστε τα άτομα με νοητική αναπηρία να 

απολαμβάνουν τα δικαιώματα τους όπως όλοι οι άλλοι πολίτες και κυρίως να ασκούν τη 

δικαιοπρακτική τους ικανότητα με την κατάλληλη στήριξη.  Προκαταρτικά για σκοπούς 

προετοιμασίας της ημερίδας έγινε μελέτη από το προσωπικό για τις τάσεις και τις 

συζητήσεις που διαμορφώνονται σε χώρες της Ευρώπης. Η μελέτη βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα της Επιτροπής www.cpmental.com.cy. 

 

 

2. Άλλα Νομοθετήματα - Πολιτικές  

Λόγω της οικονομικής κρίσης και της υπογραφής του Μνημονίου Συναντίληψης με την 

Τρόϊκα για την οικονομική πολιτική, το κράτος θεώρησε  επιτακτική την ανάγκη 

εξορθολογισμού της χορηγίας που παρέχεται στις Εθελοντικές Οργανώσεις αλλά και 

την ενθάρρυνσης του εθελοντισμού.  

http://www.cpmental.com.cy/
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Πληροφοριακά αναφέρεται ότι στα πλαίσια  της δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους 

και του  Μνημονίου δεν αποφεύχθηκαν αποκοπές που αφορούν κοινωνικές παροχές σε 

άτομα με αναπηρίες και συγκεκριμένα την επιχορήγηση διακοπών και την οικονομική 

βοήθεια για την αγορά αναπηρικού αυτοκινήτου.κά.. 

 

Κατά το 2012 κατόπιν μακροχρόνιων προσπαθειών στις οποίες η Επιτροπή 

πρωτοστάτησε, η αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με νοητική αναπηρία που διαμένουν 

στο θάλαμο 14 του Νοσοκομείου Αθαλάσσας φαίνεται πως θα έχει θετική κατάληξη. 

Μετά από συμφωνία των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας 

και με την έγκριση πρότασης από το Υπουργικό Συμβούλιο, το Τμήμα Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ανέλαβε ως αναθέτουσα αρχή να διαμορφώσει 

έγγραφα δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της αποϊδρυματοποίησης με 

αγορά υπηρεσιών. Το πρώτο εξάμηνο του 2013 αναμένεται να προκηρυχθούν 

προσφορές για τη δημιουργία δύο προστατευόμενων χώρων στα οποία θα μεταφερθούν 

οκτώ άτομα του Θαλάμου 14. Στα άτομα θα προσφέρουν υπηρεσίες μια ομάδα από 

εξειδικευμένο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων αποτελούμενο από νοσηλευτές, 

εργοθεραπευτή, ψυχολόγο και ψυχίατρο των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, φροντιστές 

και υπεύθυνο των οικιών από τον ανάδοχο της δημόσιας σύμβασης, στη βάση ενός 

ειδικά διαμορφωμένου εξατομικευμένου προγράμματος, με υπεύθυνο του όλου έργου 

Ψυχολόγο – Λειτουργό Κοινωνικής Ενσωμάτωσης του ΤΚΕΑΑ. Το Υπουργείο 

Οικονομικών συμφώνησε να παραχωρήσει τις απαιτούμενες πιστώσεις ύψους περίπου 

€0,5 εκ. για τη λειτουργία των προστατευόμενων οικιών για δύο χρόνια. Σχετική είναι η 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 4/12/2012. 

 

Ένα άλλο από τα σοβαρότερα προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται είναι ο 

χειρισμός και η προσφορά υπηρεσιών σε άτομα  με νοητική αναπηρία, που θεωρούνται 

δύσκολες περιπτώσεις (πχ. επιθετική συμπεριφορά ή που χρήζουν εξειδικευμένης 

φροντίδας). Γι’ αυτά τα άτομα δυστυχώς υπάρχει ανεπάρκεια δομών που να 

προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι τα 

άτομα να βρίσκονται απομονωμένα και να επιβαρύνουν τις οικογένειες που σε πολλές 

περιπτώσεις βρίσκονται σε απόγνωση.  Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο τα 

άτομα αυτά, λογω κάποιου ανάλογου επεισοδίου ή κρίσης, να μη γίνονται αποδεκτά 

από διάφορες δομές ή ακόμη να απομακρύνονται από τη δομή στην οποία 

εξυπηρετούνταν.  Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για επίλυση του προβλήματος η 

Επιτροπή πρότεινε στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να συμπεριλάβουν στα 

επιχειρησιακά προγράμματα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων γιατη νέα 

προγραμματική περίοδο 2014-2020   προγράμματα και δομές ειδικά για αυτά τα άτομα 

(συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα). Αναφορά γίνεται και στο κεφ. 10 που αφορά 

την κυπριακή πραγματικότητα. 
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3. Συνεργασίες  

Το προσωπικό της Επιτροπής εξακολουθεί να βοηθά και να στηρίζει τις προσπάθειες 

των εθελοντικών οργανώσεων, ούτως ώστε να διεκπεραιώσουν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο το έργο της παροχής υπηρεσιών στα άτομα με νοητική αναπηρία. Επίσης 

συνέχισε να βοηθά και να στηρίζει τις προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού για καλύτερη ένταξη των μαθητών με νοητική αναπηρία στις διάφορες 

βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και στη δημιουργία δομών για προεπαγγελματική 

κατάρτιση των μαθητών των Λυκείων των Τεχνικών Σχολών και των Ειδικών 

Σχολείων. 

Μέλη του προσωπικού της Επιτροπής συμμετείχαν σε συζητήσεις που έγιναν στην 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας (31/5/2012, 14/6/2012, 21/6/2012) που αφορούσαν 

την τροποποίηση του Περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Νόμου του 2012. 

Επίσης στις 10/5/2012 συμμετείχαν σε συζήτηση με θέμα "Τα μέτρα που λαμβάνει το 

κράτος για την αποκατάσταση παιδιών με σοβαρές νευροαναπτυξιακές παθήσεις και 

ανάγκη δημιουργίας εξειδικευμένων κέντρων αποκατάστασης για τα παιδιά αυτά". Το 

προσωπικό της Επιτροπής ενημέρωσε ότι ήδη είχαν εντοπιστεί οι ελλείψεις που 

αφορούν τις γενικότερες ανάγκες παροχής υπηρεσιών Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης. 

Επίσης τονίστηκε η ανάγκη για άμεση δράση ώστε να καλυφθεί το κενό από τη βρεφική 

ηλικία μέχρι τα τρία χρόνια του παιδιού όπου η παροχή θεραπειών θεωρείται 

απαραίτητη. Παράλληλα εξηγήθηκε ότι η στήριξη και καθοδήγηση των γονιών 

παρέχεται από τη ΣΥΕΠΠ μόνο μετά από παραπομπή, συνεπώς η προώθηση 

πρωτοκόλλου για διαδικασία παραπομπών για τα παιδιά σε ηλικία ΕΠΠ απαιτείται 

ούτως ώστε να βοηθηθεί ανάλογα το παιδί και η οικογένεια.  

Συνεχίστηκε επίσης η έκδοση βεβαίωσης από το Μητρώο Ατόμων με Νοητική 

Αναπηρία που διατηρεί η Επιτροπή με σκοπό την παροχή του Ειδικού Τιμολογιακού 

Πακέτου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου σε οικογένειες των ατόμων με νοητική 

αναπηρία. Για το 2012 το πακέτο αυτό παραχωρήθηκε σε άλλες 74 οικογένειες.  

 

 

4. Μητρώο Ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

 

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων με νοητική αναπηρία που ήταν καταχωρημένα στο 

Μητρώο το Δεκέμβριο του 2012 ανερχόταν σε 2444 άτομα (ποσοστό 0.3% του 

συνολικού πληθυσμού βάσει στοιχείων της Επιτροπής) σε σχέση με 2414 άτομα που 

ήταν καταχωρημένα τον ίδιο μήνα του 2011.  Αναλυτικά στοιχεία για το Μητρώο για το 

έτος 2012 παρατίθενται στο Παράρτημα 2. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοεί ο Νόμος 117/89, άρθρο 7, είναι απαραίτητη η 

συγκατάθεση του γονιού ή κηδεμόνα για συμπερίληψη ενός ατόμου στο Μητρώο της 

Επιτροπής. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι, αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο μπορεί να 

γίνει και μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής www.cpmental.com.cy. 

 

 

http://www.cpmental.com.cy/
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5. Μητρώο Ιδρυμάτων 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 117/89 η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά 

Καθυστερημένων Ατόμων διατηρεί Μητρώο Ιδρυμάτων, Σωματείων, Οργανώσεων και 

Υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα ατόμων με νοητική  αναπηρία. Στο Μητρώο 

καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με το είδος των υπηρεσιών  που   παρέχονται, τα 

δημογραφικά στοιχεία των εξυπηρετουμένων καθώς και στοιχεία για το προσωπικό και 

τον προϋπολογισμό των σχετικών οργανώσεων. Οι πληροφορίες αυτές διευκολύνουν 

στην προώθηση αιτημάτων των οργανώσεων και των χρηστών καθώς και στη 

διαμόρφωση γνώμης σε θέματα γενικότερης πολιτικής όπως είναι η παραχώρηση 

Κρατικών Χορηγιών και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται. 

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ο Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων ή οποιαδήποτε 

άλλη αρμόδια αρχή δεν επιτρέπουν την ίδρυση 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 σχετικών καταστατικών. 

Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση που έγινε το 2012 στο Μητρώο Ιδρυμάτων 

βρίσκονταν καταχωρημένες 51 σχετικές εθελοντικές οργανώσεις και ένα κρατικό 

ίδρυμα οι οποίες προσφέρουν τουλάχιστο ένα από τα πιο κάτω προγράμματα: 

 

(ι) Συνεχή φροντίδα 

(ιι) Ημερήσια φροντίδα 

(ιιι) Απογευματινή φροντίδα 

(ιv) Ειδική αγωγή 

(v) Θεραπείες 

(vi) Σπίτι στην κοινότητα (συνεχή  διαμονή) 

(vii) Απασχόληση σε προστατευόμενα εργαστήρια 

(viii) Απασχόληση με στήριξη στην  ανοικτή αγορά εργασίας 

 

Σε σχέση με την προηγούμενη καταγραφή του Μητρώου Ιδρυμάτων παρατηρείται 

σημαντική αύξηση των εθελοντικών οργανώσεων όπως και αύξηση των επί μέρους 

προγραμμάτων που προσφέρονται. Συνολικά κατά το 2012 λειτουργούσαν 118  

προγράμματα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αναλυτική κατάσταση κατά είδος 

και αριθμό προγραμμάτων που λειτουργούν δίδεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. 

Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ιδρυμάτων της Επιτροπής μπορεί να γίνει και μέσω 

της ιστοσελίδας της. 
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Κατά το 2012 υποβλήθηκαν στην Επιτροπή για εξέταση έντεκα (11) νέες περιπτώσεις 

οργανώσεων. Από αυτές έγινε εγγραφή στο Μητρώο Ιδρυμάτων εννέα (9) καινούριων 

οργανώσεων. Στα πλαίσια των υποδείξεων της προς τον Έφορο Σωματείων και 

Ιδρυμάτων η Επιτροπή υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η δημιουργία νέων 

οργανώσεων νοουμένου ότι θα καλύψουν με τις υπηρεσίες τους πραγματικές ανάγκες 

που δεν μπορούν να προσφερθούν από τις ήδη υφιστάμενες οργανώσεις, αλλά και να 

είναι οικονομικά βιώσιμες. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες εκθέσεις, 

προβληματισμό προκαλεί στην Επιτροπή η σημαντική αύξηση των αιτήσεων για 

εγγραφή νέων εθελοντικών οργανώσεων στο μητρώο της, που θα ασχοληθούν κυρίως 

με χορό, πολιτιστικές δραστηριότητες και αθλητισμό. Σε μια περίοδο σοβαρής 

οικονομικής κρίσης εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσο αυτές οι οργανώσεις 

θα είναι βιώσιμες οικονομικά και αν θα είναι σε θέση να προσφέρουν ποιοτικές 

υπηρεσίες. Με τη δημιουργία νέων εθελοντικών οργανώσεων γίνεται προσπάθεια να 

καλυφθεί το κενό που υπάρχει από τη μη δημιουργία των απαραίτητων δομών και 

υπηρεσιών από το Κράτος. Αμφιβολίες υπάρχουν επίσης κατά πόσο αυτές οι 

οργανώσεις υλοποιούν προγράμματα αφού συχνά δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τα 

διοικητικά συμβούλια ούτως ώστε να ενημερωθούμε. 

Για την επιχορήγηση των εθελοντικών οργανώσεων γίνεται αναφορά στο κεφ. IV(3). 

Ο νόμος που διέπει την ίδρυση σωματείων και οργανώσεων, τέθηκε  σε  εφαρμογή το 

1972 και αρκετές πρόνοιες του χρειάζονται αναθεώρηση/τροποποίηση για να συνάδουν 

με τη σημερινή πραγματικότητα. Μέσα στα πλαίσια άτυπης συζήτησης για το 

αναθεωρημένο νομοσχέδιο που παρουσίασε το Υπουργείο Εσωτερικών, η Επιτροπή 

εξέφρασε απόψεις  το 2011 που στοχεύουν στην καλύτερη εποπτεία των διοικητικών 

συμβουλίων, σωματείων που προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα με νοητική αναπηρία. 

Από ενημέρωση που είχε η Επιτροπή στο τέλος του 2012, δυστυχώς το νομοσχέδιο, για 

άγνωστο λόγο, δεν έχει ακόμα προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

 

6. Λειτουργία της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην 

Κύπρο για παιδιά με νοητική αναπηρία ηλικίας ως 6 -7 χρόνων  

 

Η Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ) συστάθηκε και 

λειτουργεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 31/10/01 και με αρ. 54.482, 

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 

κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού. Απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

μέχρι 6-7 χρόνων. Οι Λειτουργοί της ΣΥΕΠΠ δεν παρέχουν άμεσα θεραπείες στα 

παιδιά αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του παιδιού συντονίζουν τις υπηρεσίες και 

τους εμπλεκόμενους θεραπευτές ή φορείς. Οι υπηρεσίες της ΣΥΕΠΠ παρέχονται με 

διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα. 
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Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες: 

- η διερεύνηση των αναγκών της οικογένειας και του παιδιού, 

- η πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο δημόσιο, ιδιωτικό τομέα 

και από τις εθελοντικές οργανώσεις, 

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

οικογένεια, 

- η προώθηση των οικονομικών και άλλων δικαιωμάτων, 

- ο συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών προς όφελος του παιδιού, 

- η διευθέτηση συναντήσεων με ειδικούς για αξιολογήσεις ή αναπροσαρμογή των 

θεραπειών, 

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

οικογένειας, 

- η ενδυνάμωση των γονιών ώστε να αναλαμβάνουν κεντρικό ρόλο στη λήψη 

αποφάσεων προς όφελος του παιδιού. 

 

Τη ΣΥΕΠΠ, όπως προαναφέρθηκε στελεχώνουν 3 ψυχολόγοι εκ των οποίων δύο 

αορίστου απασχόλησης  (από το 2008 και από το 2012). Μια λειτουργός παραιτήθηκε 

τον Φεβρουάριο του 2012, ως εκ τούτου ο νέος λειτουργός έχει προσληφθεί από τον 

Νοέμβριο του 2012 με συμβόλαιο βάσει του νόμου «περί Διαδικασίας Πρόσληψης 

Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διαρκείας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα 

συναφή Θέματα του 2011». Η Επιτροπή ακολουθεί κατ’ αναλογία όσα ισχύουν στη 

Δημόσια Υπηρεσία γεγονός που σημαίνει ότι  δυστυχώς το συμβόλαιο του νέου 

λειτουργού θα ισχύσει μόνο μέχρι τον Νοέμβριο του 2014. Δύο Λειτουργοί στεγάζονται 

στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών της επαρχίας Λεμεσού και στο Δήμο Αραδίππου της 

επαρχίας Λάρνακας. Μετά από συνεννόηση με το Δήμο Γεροσκήπου παραχωρείται 

χώρος στο Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου σε εβδομαδιαία βάση όπου ο Λειτουργός 

παρακολουθεί περιστατικά της επαρχίας Πάφου. 

Ο γενικός συντονισμός και η καθοδήγηση των τριών Λειτουργών της ΣΥΕΠΠ γίνεται 

από λειτουργό της Επιτροπής σε τακτική βάση. Κατά το 2012 εκτός από την 

καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία για το χειρισμό περιστατικών και την ανταλλαγή 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, πραγματοποιήθηκαν 11 συναντήσεις συντονισμού.  

Στα πλαίσια συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 

συνεχίζουν να παρέχουν με επιτυχία υπηρεσίες εποπτείας στους Λειτουργούς της 

ΣΥΕΠΠ. Κατόπιν ολιγόμηνης διακοπής λόγω της πρόωρης αφυπηρέτησης της 

επόπτριας τον Οκτώβριο του 2011, ξεκίνησαν από τις 30/04/2012 οι συναντήσεις με νέα 

επόπτρια  των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας  του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Μέχρι 

το Δεκέμβριο του 2012 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 7 συναντήσεις. 

 

 

Οι Λειτουργοί πέραν των προαναφερθέντων αρμοδιοτήτων τους, διεκπεραιώνουν και 

επιστημονικό έργο αφού συμμετέχουν ενεργά στις μελέτες/έρευνες της Επιτροπής, 

διοργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις και διαλέξεις, ανάλογα με θέματα που 

προκύπτουν και μετά από αιτήματα επαγγελματιών και γονιών. Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι η ομάδα κατά το 2011 ολοκλήρωσε τη μελέτη με τίτλο: "Υπηρεσίες Έγκαιρης 
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Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο: Περιορισμοί - Προτάσεις", περίληψη της οποίας 

δημοσιεύτηκε στην Ετήσια Έκθεση του 2011. Η μελέτη αποστάληκε σε όλες τις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες, συνεργάτες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και 

παρουσιάστηκε σε διεθνή και τοπικά συνέδρια με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και 

την καταγραφή προτάσεων. Από τον Ιανουάριο 2012, μετά από παρότρυνση στης 

ΣΥΕΠΠ συστάθηκε η «Επιτροπή Μελέτης»  όπου  συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα 

τα εμπλεκόμενα υπουργεία (Υγείας, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας 

και Πολιτισμού). Η «Επιτροπή Μελέτης» συστάθηκε με στόχο την εξέταση των 

προτάσεων της ΣΥΕΠΠ και τον καθορισμό πολιτικής για τη δημιουργία ενός σωστά 

δομημένου και θεσμοθετημένου συστήματος Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης που 

αφορά μικρά παιδιά. Μέχρι το τέλος του 2012 έγιναν 8 συναντήσεις και πολλαπλές 

επικοινωνίες με τους εκπροσώπους των Υπουργείων. Παράλληλα υπήρξαν και επαφές 

με την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου για ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα 

συνεργασίας  και προώθησης μιας τόσο αναγκαίας δράσης. 

 

Στο Παράρτημα III υπάρχει σύνοψη των κυριότερων μέτρων που θα πρέπει να αναλάβει 

η πολιτεία για να διασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών ΕΠΠ σε μικρά παιδιά. 

Αναμένεται ότι κατά το έτος 2013 οι προτάσεις της Επιτροπής Μελέτης θα 

ολοκληρωθούν και θα αποσταλούν στα εμπλεκόμενα υπουργεία. Ευελπιστούμε ότι 

τουλάχιστον θα υλοποιηθούν οι προτάσεις που δεν έχουν ουσιαστικό οικονομικό 

κόστος αλλά που θα διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό στον εντοπισμό των παιδιών και 

στο συντονισμό των υπηρεσιών. 

 

Λόγω της δημιουργίας της «Επιτροπής Μελέτης», δεν έγιναν συναντήσεις με την 

Τεχνική Επιτροπή Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (ΤΕΕΠΠ) που στηρίζει τη ΣΥΕΠΠ. 

Στην εν λόγω επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά 

Καθυστερημένων Ατόμων, του Παγκυπρίου Συνδέσμου Γονέων Καθυστερημένων 

Ατόμων και των Υπουργείων: Υγείας (Iατροί του Νοσοκομείου Μακαρίου ΙΙΙ, 

Υπηρεσία Επισκεπτριών Υγείας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων), οι 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων), 

Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικής Εκπαίδευσης (του Υπ.  Παιδείας και 

Πολιτισμού). Όπως είναι γνωστό στόχοι της ΤΕΕΠΠ είναι: (ι) επιστημονική εποπτεία 

και αξιολόγηση του προτεινόμενου μηχανισμού (ιι) προώθηση εισηγήσεων για τη 

χάραξη και εφαρμογή σχετικής πολιτικής. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2012 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, επίσης ιδιώτες 

θεραπευτές όπως παιδίατρους, λογοπαθολόγους, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 

ψυχολόγους κ.ά.. Συνολικά κατά το 2012 πραγματοποιήθηκαν 78 ενημερωτικές επαφές 

(Παράρτημα ΙV πίνακας 1). 
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Το είδος των προβλημάτων/αιτημάτων των οικογενειών που χειρίστηκαν οι Λειτουργοί 

κατά το 2012 αφορούν κυρίως το ίδιο φάσμα προβλημάτων όπως κάθε χρόνο, με 

περισσότερη έμφαση όμως στην παροχή  οικονομικής βοήθειας λόγω των αποκοπών 

που έγιναν σε διάφορα επιδόματα (πχ. διακοπή δημοσίου βοηθήματος σε μονογονεικές 

οικογένειες και παροχή επιδόματος μονογονιού από το Υπ. Οικονομικών). Παράλληλα 

ο Ραδιομαραθώνιος μείωσε τον αριθμό δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης που 

αφορούν  παροχή  θεραπειών, όπως λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.ά. 

Άλλα προβλήματα είναι οι μεγάλες λίστες αναμονής για αξιολογήσεις των παιδιών στην 

ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και οι δυσκολίες στην παροχή κατ΄ οίκον 

φροντίδα ή/και την έλλειψη χώρων φύλαξης μικρών παιδιών μέχρι τριών χρόνων. Η 

πηγή των προβλημάτων εντοπίζεται στην έλλειψη ενός ολιστικού συντονισμένου 

προγράμματος έγκαιρης παιδικής παρέμβασης όπως επίσης και κέντρων 

αποκατάστασης για μικρά παιδιά ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία γονιών και 

παιδιών.  

Κατά το έτος 2012 παραπέμφθηκαν παγκύπρια 91 παραπομπές από κρατικές υπηρεσίες, 

άλλους φορείς ή/και τους ίδιους τους γονείς. Οι παραπομπές δυστυχώς μειώθηκαν 

αισθητά το έτος 2012, γιατί η θέση του λειτουργού της επαρχίας Λευκωσίας παρέμεινε 

κενή από το Φεβρουάριο μέχρι το Νοέμβριο του 2012, οπότε διορίστηκε νέος 

λειτουργός.  Η αναλυτική κατάσταση κατά επαρχία και τα δημογραφικά στοιχεία των 

παιδιών που εξυπηρετήθηκαν όπως και οι διαταραχές που παρουσιάζουν δίδονται στο 

Παράρτημα IV (πίνακας 2, 3, 4 και 5). 

Οι Λειτουργοί παράλληλα  διατηρούν επικοινωνία με αρκετές από  τις οικογένειες που 

εξυπηρετήθηκαν κατά τα προηγούμενα χρόνια  οι οποίες ακόμη χρειάζονται στήριξη ή 

έχουν νέα αιτήματα. Παράλληλα αναλαμβάνουν την αρχική διερεύνηση παραπόνων 

ατόμων που βρίσκονται στις επαρχίες και είναι ενήλικες (βλέπε πιο κάτω).  

Από τις νέες παραπομπές του 2012 φαίνεται ότι οι διαταραχές των παιδιών (Παράρτημα 

IV πίνακας 3) είναι πολλαπλές με αυξημένους αριθμούς στις μαθησιακές διαταραχές, 

στα κινητικά προβλήματα, στη ψυχοκινητική καθυστέρηση, προβλήματα συμπεριφοράς 

και σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με/χωρίς υπερκινητικότητα. Μεγάλος αριθμός 

παιδιών παρουσιάζει επίσης νοητική αναπηρία και αυτισμό, χωρίς να σημαίνει ότι στις 

προαναφερόμενες διαταραχές δεν παρουσιάζεται και η νοητική αναπηρία. Στον πίνακα 

4 του  ίδιου παραρτήματος όπου φαίνονται οι ηλικίες των παιδιών, παρατηρείται 

πάντοτε ένας σημαντικός αριθμός  (27%) πάνω από την ηλικία των 6-7 χρόνων. Ο 

αριθμός αυτός κυμαίνεται κάθε χρόνο αλλά αναδεικνύει την ανάγκη παροχής 

υπηρεσιών στήριξης και ενημέρωσης των οικογενειών με παιδιά σε μεγαλύτερες 

ηλικίες. Πολλοί γονείς μάλιστα διευκρινίζουν ότι χρειάζονται συνεχή ψυχολογική 

στήριξη και καθοδήγηση/ενημέρωση για το μέλλον των παιδιών τους. Ενδεικτικός είναι 

και ο διαχωρισμός των παιδιών σε φύλο όπου τα αγόρια παρουσιάζουν πάντοτε 

αυξημένα ποσοστά, όπως φαίνεται στον πίνακα  5 του ίδιου Παραρτήματος.  
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7. Εξέταση Παραπόνων/Aιτημάτων 

 

Μέσα στο 2012 οι Λειτουργοί της Επιτροπής και της ΣΥΕΠΠ ασχολήθηκαν με την 

εξέταση/επανεξέταση 96 προσωπικών παραπόνων/αιτημάτων από γονείς/κηδεμόνες 

ατόμων με νοητική αναπηρία, επαγγελματίες/φορείς ή και αυτεπάγγελτα. Σημειώνεται 

ότι παράπονα ή και αυτεπάγγελτα θέματα προς εξέταση προκύπτουν από τους 

μηχανισμούς παρακολούθησης του Μητρώου ατόμων με νοητική αναπηρία και του 

Μητρώου Ιδρυμάτων. 

Τα παράπονα γενικά αφορούν στην ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών (από κρατικές 

υπηρεσίες ή μη κυβερνητικές οργανώσεις), στην παροχή υπηρεσιών ημερήσιας 

φροντίδας ή  κατ’ οίκον φροντίδας, στις καθυστερήσεις παροχής επιδομάτων αλλά και 

στην έλλειψη στήριξης και καθοδήγησης των οικογενειών. Συγκριμένα έχουν 

διερευνηθεί παράπονα που αφορούσαν τα ακόλουθα θέματα:  

 

 

Οικονομικά προβλήματα 

 Ελλιπής πληροφόρηση γονιών/οικογενειών για δικαιώματα και παροχές στα   

    παιδιά και γενικότερα τα άτομα με νοητική αναπηρία από διάφορες υπηρεσίες 

 Δυσκολία κάλυψης οικονομικών και άλλων αναγκών λόγω ύπαρξης σοβαρών 

οικονομικών δυσχερειών, ιδιαίτερα λόγω ανεργίας των γονιών ή περιπτώσεων 

μονογονεϊκών οικογενειών. Οικονομικά προβλήματα λόγω 

αποκοπής/μείωσης/αναθεώρησης του δημοσίου βοηθήματος, του επιδόματος 

τέκνου, του επιδόματος μονογονεϊκών οικογενειών και του επιδόματος διακοπών 

 Θέματα διαχείρισης περιουσίας ατόμων με νοητική αναπηρία 

 Άρνηση παροχής δημοσίου βοηθήματος, αναπηρικών επιδομάτων και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε παιδιά μεταναστών (υπήκοοι τρίτων χωρών) 

με νοητική αναπηρία ή/και αναπτυξιακές διαταραχές.  

 Δυσκολία εξεύρεσης εργασίας για άτομα με νοητική αναπηρία στην ανοιχτή 

αγορά και αντιμετώπιση δυσμενών συνθηκών και όρων εργασίας σε περίπτωση 

εργοδότησης  

 Μείωση ή κατάργηση οικονομικής βοήθειας από το Ραδιομαραθώνιο προς τις 

Οργανώσεις που έχουν προγράμματα για τη νοητική αναπηρία 

 Διακοπή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω ενηλικίωσης ατόμου με νοητική 

αναπηρία 

 Υψηλό κόστος μη επιχορηγουμένων από το κράτος φαρμάκων και δυσκολίες 

στην επιχορήγησή τους από τις φαρμακευτικές υπηρεσίες 

 Υψηλό κόστος θεραπειών από ιδιώτες θεραπευτές  

 

Πρακτικά θέματα 

 Ανεπαρκής ή μη έγκαιρη παροχή συνοδών σε δημόσια σχολεία 

 Μη παροχή υπηρεσιών στήριξης (ειδική εκπαίδευση/λογοθεραπεία) σε ιδιωτικά   

    σχολεία 

 Ανεπάρκεια στήριξης  και παροχής ειδικής αγωγής σε παιδιά που φοιτούν σε   

    σχολεία συνηθισμένης φοίτησης 
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 Καθυστέρηση αξιολόγησης των αναγκών των παιδιών από την Υπηρεσία  

    Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και   

    Εκπαίδευσης  

 Ελλιπής πληροφόρηση για παροχή και εξασφάλιση θεραπευτικών υπηρεσιών από  

    υπηρεσίες υγείας και εκπαιδευτικά κέντρα 

 Δυσλειτουργία διοικητικών συμβουλίων οργανώσεων που λειτουργούν  

    προγράμματα κοινωνικής  αποκατάστασης 

 Ανεπαρκής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα  

 Θέματα κηδεμονίας και καταπάτησης δικαιωμάτων ατόμων με νοητική αναπηρία 

 Απουσία δομών για άτομα με νοητική αναπηρία και επιθετική συμπεριφορά  

    (εξατομικευμένα προγράμματα και εξειδικευμένοι συνοδοί) 

 Έλλειψη θεραπευτών/δομών σε απομακρυσμένες περιοχές 

 Θέματα στρατολογίας ατόμων με νοητική αναπηρία και εφεδρείας γονιών παιδιών 

με νοητική αναπηρία 

 Παραμέληση των θεραπευτικών και εκπαιδευτικών αναγκών ενηλίκων ατόμων με 

νοητική αναπηρία 

 Περιορισμένη δυνατότητα κοινωνικοποίησης και δημιουργικής απασχόλησης κατά 

τον ελεύθερο χρόνο των  ατόμων με νοητική αναπηρία 

 Έλλειψη προγραμμάτων κατάρτισης για απασχόληση ατόμων με νοητική αναπηρία 

 Ανεπαρκείς χειρισμοί και στήριξη οικογενειών από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας  

 Μη ικανοποιητικοί χειρισμοί από εκπαιδευτικούς και λοιπούς επαγγελματίες στο 

σχολικό περιβάλλον 

 Έλλειψη ενημέρωσης για τα δικαώματα των ΑμΝΑ. Έλλειψη δομών αυτόνομης 

διαβίωσης ατόμων με νοητική αναπηρία  

 

 

Ψυχολογική στήριξη/καθοδήγηση – ενημέρωση γονιών και ατόμων  

 Κακοποίηση, κακομεταχείρηση ή/και σεξουαλική εκμετάλλευση ατόμων με   

    νοητική αναπηρία 

 Καθοδήγηση γονιών ή φροντιστών/λειτουργών ιδρυμάτων για τον χειρισμό  

    ατόμων με νοητική αναπηρία και συνυπάρχουσα επιθετική συμπεριφορά  

 Προβληματισμός για το μέλλον των ατόμων με νοητική αναπηρία που  

    ενηλικιώνονται, ιδιαίτερη ανησυχία για τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην   

    αγορά εργασίας ή σε εναλλακτικές δομές   

 Παραβατικότητα ατόμων με νοητική αναπηρία και έλλειψη υπηρεσιών στήριξης  

 Ανάγκη ψυχολογικής στήριξης οικογενειών ατόμων με νοητική αναπηρία 

 Χειρισμός προβλημάτων επικοινωνίας μεταξύ των μελών των οικογενειών  

    ατόμων με νοητική αναπηρία 

 Ψυχοσυναισθηματική ένταξη και συμβουλευτική για χειρισμό  του αισθήματος  

    απόρριψης των ατόμων με νοητική αναπηρία 

 Έλλειψη συντονισμού ειδικών για δύσκολες και περίπλοκες περιπτώσεις ατόμων  

    με νοητική αναπηρία 
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 Απομόνωση και χαμηλή αυτοεκτίμηση των ατόμων με νοητική αναπηρία,  

    συμβουλευτική γονιών επί του θέματος 

 Συμβουλευτική γονέων και   καθοδήγηση για αποτελεσματικότερη επικοινωνία,  

    χειρισμό του ατόμου με νοητική αναπηρία και αποδοχή του προβλήματος 

 Ενίσχυση του ρόλου του ατόμου με νοητική αναπηρία ως γονιός 

 Πρόβλημα επικοινωνίας των γονιών και επίδραση στα παιδιά – ανήλικα ή ενήλικα  

    άτομα με νοητική αναπηρία 

 

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται τα παράπονα γενικά παραπέμπονται από 

την Επιτροπή στις αρμόδιες υπηρεσίες για χειρισμό/επίλυση, αλλά συνήθως λίγα απ’ 

αυτά επιλύονται. Η Επιτροπή προέβλεπε στην ψήφιση της τροποποίησης του Νόμου 

117/89 ώστε να έχει τη δυνατότητα για πιο αποτελεσματική παρέμβαση και για λήψη 

διορθωτικών μέτρων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Ανεξάρτητες Υπηρεσίες. Φυσικά 

για να γίνει αυτό θα πρέπει η Επιτροπη να έχει αυξημένες εκτελεστικές εξουσίες πέραν 

από την εποπτεία. 

 

 

8. Παρακολούθηση Εργοδότησης με Στήριξη 

 

Μέσα στα πλαίσια της παρακολούθησης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα 

με νοητική αναπηρία, Λειτουργοί της Επιτροπής επισκέπτονται και οργανώσεις που 

λειτουργούν προγράμματα εργοδότησης με στήριξη, τα οποία επιχορηγούνται από το 

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.  

 

Η εργοδότηση με στήριξη είναι ένας καταξιωμένος διεθνώς θεσμός, που μέσα από την 

εργασία βοηθά τα άτομα να ενταχθούν κοινωνικά. Το ατομικό μοντέλο στήριξης είναι 

αυτό που προτιμάται γιατί προσφέρει στα άτομα τα περισσότερα πλεονεκτήματα όσον 

αφορά την κοινωνική ένταξη. Δυστυχώς όμως σε περιόδους οικονομικής κρίσης αυτό 

το μοντέλο, υφίσταται και τις περισσότερες αρνητικές συνέπειες με αποτέλεσμα πολλά 

άτομα είτε να μην βρίσκουν εργασία είτε να απολύονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες το 2012 μικρός αριθμός 

ατόμων με νοητική ανπηρία απώλεσαν τις εργασίες τους. Όμως χάρη στις προσπάθειες 

των καθοδηγητών εργασίας εξευρέθηκαν καινούργιες θέσεις εργασίας, ούτως ώστε ο 

συνολικός αριθμος των ατόμων με νοητική αναπηρία που είναι ενταγμένα στα 

προγράμματα εργοδότησης με στήριξη να πραμένει περίπου στα ίδια με τα περσινά 

επίπεδα (γύρω στα 220 άτομα παγκύπρια). Τα ομαδικά μοντέλα στήριξης και κυρίως οι 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις, σε περιόδους κρίσης προφέρουν πολύ καλύτερες 

προοπτικές. Ιδιαίτερα αν οι επιχειρήσεις είναι σε τομείς που επηρεάζονται λιγότερο από 

την κρίση. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια και στην Κύπρο για δημιουργία αυτού του 

είδους των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. 

 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει επίσης να δοθεί στην προεπαγγελματική κατάρτιση των 

ατόμων με νοητική αναπηρία που φοιτούν στις διάφορες δομές της εκπαίδευσης και 
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στην ομαλή μετάβαση τους από την εκπαίδευση στην εργοδότηση, ούτως ώστε τα 

άτομα αυτά να φτάνουν στην αγορά εργασίας με όσον γίνεται περισσότερα εφόδια. 

 

 

9. Τεχνική βοήθεια/Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών   

Μια από τις κύριες δραστηριότητες της Επιτροπής είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας 

και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις άμεσα ενδιαφερόμενες οργανώσεις/φορείς 

αλλά και σε άτομα. Για το σκοπό αυτό, Λειτουργοί της Υπηρεσίας πραγματοποίησαν 17 

συναντήσεις/ επισκέψεις σε Ιδρύματα, Κέντρα  Ημέρας, Συνδέσμους, Σπίτια στην 

Κοινότητα και Θεραπευτικά Κέντρα. Η βιωσιμότητα των οργανώσεων, η κατάρτιση του 

προσωπικού τους και ο χειρισμός των ατόμων που εξυπηρετούνται αποτελούν τα κύρια 

θέματα για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

 

Μέσα στα πλαίσια της επισκόπησης της πολιτικής για την παροχή ειδικής εκπαίδευσης, 

το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής επισκέφθηκε, μετά από συνεννόηση, 

σχολεία Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης στα οποία λειτουργούν μονάδες 

για φοίτηση παιδιών με νοητική υστέρηση. Παρόμοιες επισκέψεις έγιναν στα ειδικά 

σχολεία. Συνολικά μέσα στο 2012 έγιναν 10 επισκέψεις σε σχολεία και ειδικά σχολεία. 

 

Μέσα στο 2012 έγιναν 4 ενημερωτικές συναντήσεις με οργανωμένους γονείς για 

θέματα νοητικής αναπηρίας και άλλες 6 συναντήσεις με φοιτητές και ερευνητές. 

Παράλληλα έγιναν 3 συναντήσεις για τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας νέων 

δομών για σοβαρά περιστατικά όπου συμμετείχαν το Υπουργείο Παιδείας & 

Πολιτισμού, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και η Επιτροπή. 

 

 

  10. Διαφώτιση/Εκδόσεις 

Έγινε αναπαραγωγή των υφιστάμενων ενημερωτικών εντύπων τα οποία δίδονται στις 

ενδιαφερόμενες οικογένειες αλλά και σε διάφορες υπηρεσίες/φορείς κατά τη διάρκεια 

επισκέψεων ενημέρωσης ή διοργάνωσης σεμιναρίων.  

 

 

11. Συμμετοχή σε συνέδρια/σεμινάρια/άλλες δράσεις εντός/εκτός Κύπρου 

 

Μέλη του προσωπικού της Επιτροπής συμμετείχαν σε διάφορα σεμινάρια που 

διοργανώνουν κρατικές υπηρεσίες ή άλλοι φορείς και αφορούσαν θέματα των ατόμων 

με νοητική αναπηρία.όπως: την έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη παρέμβαση σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, την ένταξη και συμμετοχή των παιδιών στην κοινωνία, τις 

κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των διακρίσεων, τους μηχανισμούς προώθησης 

της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και στην επαγγελματική 

εκπαίδευση κ.ά.  

Αξιοσημείωτο ήταν το συνέδριο με θέμα : “New Work Opportunities for People with 

Intellectual Disabilities”, που διοργανώθηκε από την Inclusion Europe και ANAMH-
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NVHVG Βελγίου, στις Βρυξέλες  από τις 30/05 μέχρι τις 02/06/12. Στο συνέδριο έγινε 

αναφορά στην κατάρτιση και ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων με αναπηρίες. 

Παρουσιάστηκαν διάφορά μοντέλα εργοδότησης όπως εργοδότηση με στήριξη, 

προστατευόμενα εργαστήρια, συνεταιριστικές και κοινωνικές επιχειρήσεις ατόμων με 

αναπηρίες. Επίσης παρουσιάστηκαν παραδείγματα καλών πρακτικών από διάφορες 

χώρες ενώ εργοδοτούμενοι μίλησαν για τη δική τους εμπειρία. 

 

Εξ’ ίσου σημαντικό ήταν το 7
ο
 Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού  

από τις 13-14  Νοεμβρίου 2012 στις Βρυξέλες, το οποίο διοργανώθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Θέμα του Φόρουμ ήταν 

«Στηρίζοντας τα Συστήματα Προστασίας (ΣΠΠ) του Παιδιού μέσω της εφαρμογής της 

Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τα Δικαιώματα του Παιδιού». Στο Φόρουμ τονίστηκε η 

ανάγκη ολιστικής αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες 

ομάδες των παιδιών, διασφαλίζοντας τη συλλογική αποτελεσματικότητα των 

υπηρεσιών. Επίσης θίκτηκε η ανάγκη τα ΣΠΠ να είναι πολυθεματικά και 

πολυτμηματικά όπως και η αναγκαιότητα καθορισμού συστήματος καταγραφής 

στοιχείων / πληροφοριών αλλά και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών 

κράτη μέλη της ΕΕ, των Ανεξάρτητων Αρχών, Διεθνών Οργανισμών και ΜΚΟ.   

 

Άλλο σεμινάριο που έγινε στις 3/10/2012 με θέμα "Εθελοντισμός – Κοινωνικός 

Αποκλεισμός" με οργανωτή το Παγκύπριο Συμβούλιο Εθελοντισμού, ανέδειξε τη 

συμβολή του εθελοντισμού στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού για τα 

ηλικιωμένα και ανάπηρα άτομα. 

 

 

Συνέδρια/σεμινάρια και παρουσιάσεις που διοργανώθηκαν  από  την  Επιτροπή: 

 

1/3/2012 

Εργαστήρι με θέμα "Η Επικοινωνία σε Οικογένειες με παιδιά που έχουν Ειδικές 

Ανάγκες",  διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 

"Μικροί Αγγέλοι" στη Λάρνακα 

 

2/4/2012 

Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων της ΣΥΕΠΠ, στους φοιτητές παιδαγωγικών του 

Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστήμιου Κύπρου, Λευκωσία 

 

4/4/2012 

Ομιλία με θέμα "Η Παιδική Ζήλεια και Τρόποι Αντιμετώπισης με Ειδική Αναφορά 

σε Οικογένειες με Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες", σε συνεργασία με το Δημαρχείο 

Αραδίππου 
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25/4/2012 

Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων της ΣΥΕΠΠ στο Τμήμα Παιδιών & Εφήβων 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου Πάφου. 

 

11/10/2012 

Παρουσίαση των υπηρεσιών που παρέχει η ΣΥΕΠΠ και της μελέτης "Το μέλλον της 

Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο-Περιορισμοί/Προτάσεις", 

Οκτώβριος 2011 στην Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, Λευκωσία. 

 

31/10/12  Εργαστήρι με θέμα: "Ο ορισμός της νοητικής αναπηρίας στην Κύπρο, η 

ερμηνεία του και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική 

αναπηρία", στη Δημοσιογραφική Εστία, Λευκωσία.  

 

13/11/2012 

Διάλεξη με θέμα "Ο Ρόλος της Οικογένειας στη Στήριξη Ατόμων με 

Εγκεφαλοπάθειες" και παρουσίαση της ΣΥΕΠΠ σε συνεργασία με τον Παγκύπριο 

Σύνδεσμο για άτομα με Επιληψία στη Λάρνακα. 

 

19/12/2012 

Διάλεξη με θέμα "Ψυχοκινητική Προσαρμογή Παιδιών με Νοητική Υστέρηση και 

Σύνδρομο Down" συνδιοργάνωση της  ΣΥΕΠΠ και του  Δήμου Αραδίππου στη 

Λάρνακα. 

 

 

IV. Αξιολόγηση της Κυπριακής Πραγματικότητας /Εισηγήσεις  

 

1.Τροποποίηση Νόμου117/89 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η τροποποίηση του Νόμου 117/89 κρίνεται 

απαραίτητη ώστε να εκσυγχρονίσει τη ρύθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων με 

νοητική αναπηρία στα πλαίσια της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων 

με Αναπηρίες (Κυρωτικός Νόμος 8(ΙΙΙ)2011), καθώς και το ρόλο της Επιτροπής και του 

προσωπικού της που προωθεί τα δικαιώματα αυτά. 

 

Σύμφωνα με το το Πλαίσιο Πολιτικής που επεξεργάστηκε το Υπουργείο Εργασίας & 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το ΤΚΕΑΑ για τα δικαιώματα των ατόμων με νοητική 

αναπηρία, ο ρόλος της Επιτροπής θα πρέπει να είναι συμβουλευτικός, ενώ εισάγεται ο 

θεσμός της συνηγορίας που θα εφαρμόζεται παράλληλα με την κηδεμονία και τη 

διαχείριση της περιουσίας.  

Για το συγκεκριμένο Πολιτικό Πλαίσιο έγιναν συναντήσεις με την Υπουργό (06/02/12 

και 17/09/12) αλλά προέκυψαν διαφωνίες από τους εκπροσώπους του Παγκύπριου 

Συνδέσμου Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων, οι οποίοι θεωρούν ότι η Επιτροπή εκ 

των πραγμάτων έχει διεκπεραιώσει/υιοθετήσει αρμοδιότητες νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου και ότι η λειτουργία της ως συμβουλευτικό σώμα θα την 

υποβαθμίσει.  
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Στα πλαίσια αυτά και το προσωπικό έχει ανάλογες αμφιβολίες που αφορούν κυρίως στο 

έργο που επιτελέστηκε μέχρι σήμερα αλλά και στις μελλοντικές προοπτικές και το 

νομικό καθεστώς εργοδότησης τους. Τους επόμενους μήνες αναμένεται ότι η 

διαβούλευση θα ολοκληρωθεί και με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ώστε το 

τροποποιητικό νομοσχέδιο να προωθηθεί για νομοτεχνική επεξεργασία στη Νομική 

Υπηρεσία, στη συνέχεια για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και για  ψήφιση από 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

2.Οικονομικά προβλήματα  λόγω οικονομικής κρίσης 

Το κράτος συνεχίζει την παροχή, μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, 

δημοσίου βοηθήματος σε άτομα με νοητική αναπηρία για κάλυψη των βασικών και 

ειδικών αναγκών. Σε ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν κυρίως μικρά παιδιά η 

οικονομική βοήθεια διεκόπη θεωρώντας ότι για παράδειγμα η ελαφριά νοητική 

αναπηρία, ή η επιληψία και ο αυτισμός, δεν εμπίπτουν πια στις πρόνοιες του  νόμου για 

δημόσιο βοήθημα.  

Μέσα στο 2012 οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας παρουσίασαν τροποποιημένο 

νομοσχέδιο για το δημόσιο βοήθημα και μια σειρά σχεδίων, ένα για κάθε ευπαθή ομάδα 

του πληθυσμού ξεχωριστά. Το νομοσχέδιο και τα άλλα σχέδια έχουν τεθεί σε 

διαβούλευση και ήδη υπάρχουν αντιδράσεις, από τις Οργανώσεις Γονέων και την 

ΚΥΣΟΑ, γιατί εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια και μειώνονται αισθητά οι παροχές. 

Μέσα στο 2012 αποφεύχθηκε μείωση κατά 9% των επιδομάτων  βαριάς κινητικής 

αναπηρίας και χορηγίας τυφλών του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες, αλλά δεν αποφεύχθηκε η κατάργηση του σχεδίου επιχορήγησης διακοπών 

ατόμων με αναπηρίες, ούτε η μείωση του σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας για 

την αγορά αναπηρικού αυτοκινήτουΕπίσης περικοπές πραγματοποιήθηκαν στο επίδομα 

θέρμανσης και στα στεγαστικά σχέδια. Εξελίξεις αναμένονται μέσα στο 2013 που 

πιθανότατα θα είναι αρνητικές καθότι προβλέπεται εμβάθυνση της οικονομικής κρίσης.  

 

Από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες συνεχίστηκαν οι 

πρόσθετες κοινωνικές παροχές, όπως επιδόματα κινητικής αναπηρίας για άτομα με 

νοητική αναπηρία, οικονομική βοήθεια για την αγορά τροχοκαθισμάτων, τεχνικών 

μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α. Το  νέο Σχέδιο που διαμόρφωσε το Τμήμα για 

την  Επιχορήγηση Κοινωνικών Συνοδών λειτούργησε προσφέροντας συνοδεία 

ενήλικων ατόμων με σοβαρές αναπηρίες μετά από αιτήματα που προώθησαν  οι 

ενδιαφερόμενες οργανώσεις, περιλαμβανομένων οργανώσεων που εξυπηρετούν άτομα 

με νοητική αναπηρία ή άτομα με αυτισμό. 

 

 

3. Παροχή υπηρεσιών – έλλειψη εξειδικευμένων δομών/Θεσμοθέτηση πλαισίου για 

επιχορήγηση – δημιουργία  προγραμμάτων  

 

Μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει θέσει επανειλημμένες φορές την ανάγκη προώθησης 

εναλλακτικών δομών διαβίωσης όπως είναι τα σπίτια στην κοινότητα όπου 

διασφαλίζεται η αυτονομία και ο σεβασμός των ατόμων με νοητική αναπηρία, χωρίς 
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όμως δυστυχώς αυτό να επιτευχθεί αφού στις περισσότερες περιπτώσεις τα άτομα με 

νοητική αναπηρία διαμένουν  με τους γονείς τους μέχρι αυτοί να αρρωστήσουν ή να 

απεβιώσουν. Στη ουσία όμως οι εναλλακτικές δομές διαβίωσης θα πρέπει να είναι 

επιλογή των ατόμων με νοητική αναπηρία και όχι λύση έκτακτης ανάγκης.  Σχετικό 

είναι και το άρθρο 19 της Σύμβασης των Η.Ε για Ανεξάρτητη Διαβίωση και 

Ενσωμάτωση στην κοινότητα, όπως και το άρθρο 22 για Σεβασμό της Ιδιωτικής Ζωής. 

 

Εισήγηση: Για το λόγο αυτό υπάρχει η ανάγκη καταγραφής στοιχείων για ανεξάρτητη  

διαβίωση όπως και η δημιουργία προγραμμάτων συνοδευτικών υπηρεσιών ώστε να 

διευκολύνονται οι οικογένειες και τα άτομα στην κοινωνική τους ένταξη.  

Ασφαλώς οι εναλλακτικές δομές όπως είναι τα σπίτια στην κοινότητα πρέπει να 

διέπονται από ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δεν μπορεί να έχει σχέση με ιδρυματικές 

δομές ή κέντρα ημέρας.  Τα σπίτια στην κοινότητα θα πρέπει να θεωρούνται σπίτια 

κανονικά όπως για οποιονδήποτε άλλο πολίτη διασφαλίζοντας μόνο βασικά μέτρα 

ασφάλειας και προσβασιμότητας, διαφορετικά θα δημιουργούνται μικρά ιδρύματα. 

 

Κατ οίκον φροντίδα 

Παράλληλα έχει τεθεί η ανάγκη δημιουργίας ενός εκσυγχρονισμένου θεσμού κατ΄ οίκον 

φροντιστών με εξειδίκευση για τη  φροντίδα ατόμων με νοητική αναπηρία  ώστε να  

διευκολύνουν τους ίδιους όταν είναι ενήλικες αλλά και  το γονιό από τις παρατεταμένες 

ευθύνες και ενδεχομένως να ενθαρρύνουν τις  νεαρές  μητέρες  για ανεξαρτητοποίηση 

και εργασία. 

  

Δομές για φιλοξενία ατόμων με ΝΑ και προβλήματα συμπεριφοράς:  

Η Επιτροπή έχει ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές τη δημιουργία δομών όπου θα 

φιλοξενούνται  δύσκολα περιστατικά (νοητική αναπηρία με δύσκολη/ επιθετική 

συμπεριφορά ή πολλαπλά προβλήματα). Μέσα στο 2012 υποβλήθηκε πρόταση 

συμπερίληψης  της δημιουργίας των δομών αυτών στα συγχρηματοδοτούμενα 

ευρωπαϊκά προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 θέτοντας το 

θέμα επίσης για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και ιδίως του πλαισίου χρηματοδότησης 

των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).   

 

Λειτουργία ΜΚΟ 

Αυτή τη στιγμή όλες οι δομές που ασχολούνται με τη νοητική αναπηρία επιχορηγούνται 

μέσω του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 

(κάλυψη 30-40% της συνολικής δαπάνης) με αποτέλεσμα οι σύνδεσμοι και οι ΜΚΟ 

που λειτουργούν αυτές τις δομές να έχουν συνεχή οικονομικά προβλήματα, με αρνητικά 

συνεπακόλουθα στις προσφερόμενες υπηρεσίες.  

 

Η κατάσταση μέσα στο 2012 λόγω της οικονομικής κρίσης έχει επιδεινωθεί ακόμα 

περισσότερο. Οργανώσεις ήδη άρχισαν να περικόπτουν προγράμματα και να απολύουν 

προσωπικό, ενώ άλλες βρίσκονται στα πρόθυρα να αναστείλουν τη λειτουργία τους. 

Παράλληλα πολλοί γονείς αρνούνται να στέλνουν τα παιδιά τους για αποφυγή 

πληρωμής των τροφείων ή δεν τα πληρώνουνκαθόλου. 
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Σημειώνεται επίσης ότι δεν υπάρχουν ποιοτικά κριτήρια  όσον αφορά την υλοποίηση 

προγραμμάτων και προσφορά θεραπειών, που παρέχουν οι σύνδεσμοι και οι ΜΚΟ 

γεγονός που μπορεί να εκθέτει τα άτομα με νοητική αναπηρία σε ανεπαρκή ή 

ακατάλληλη φροντίδα και θεραπεία. 

 

Εισήγηση :  Απαιτείται  η επίλυση του θέματος των κρατικών χορηγιών οι οποίες θα 

πρέπει να δίνονται με βάση ποιοτική αξιολόγηση και μελέτη των αναγκών, κάτι που θα 

πρέπει να γίνεται σε τοπικό επίπεδο και βάσει ενός ολιστικού προγράμματος 

παρεμβάσεων, με την εμπλοκή και της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των 

εμπλεκομένων Υπουργείων. Παράλληλα θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η εποπτεία για 

διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών σε όλες τις δομές που ασχολούνται με νοητική 

αναπηρία. 

 

 

4.Εκπαίδευση –μείωση προσωπικού – επιστροφή στα ειδικά σχολεία – προβλήματα 

στην ένταξη/απασχόληση 

Στον τομέα της εκπαίδευσης εντοπίζονται ακόμη προβλήματα που αφορούν στην 

καθυστέρηση των αξιολογήσεων και αναγκαίων παρεμβάσεων για τα παιδιά. 

Συγκεκριμένα υπάρχουν παράπονα για λιγοστές ώρες παροχής θεραπειών που συνήθως 

δικαιολογούνται με την έλλειψη προσωπικού λόγω των δημοσιονομικών μέτρων. Η 

αύξηση των μαθητών στα ειδικά σχολεία είναι κατακόρυφη και προκαλεί 

προβληματισμό. Ενώ η ένταξη στα ειδικά σχολεια, βάσει και της φιλοσοφίας του περί 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Νόμου 113(Ι)1999, θα έπρεπε να είναι η εξαίρεση, 

τείνει να γίνει ο κανόνας, διότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για ένταξη στον 

ενιαίο κορμό της εκπαίδευσης ούτε ο απαραίτητος εξοπλισμός και θεραπείες. 

Στη Μέση Εκπαίδευση τα προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης που 

λειτουργούν παρά τα θετικά αποτελέσματα, παραμένουν σε εμβρυακή κατάσταση.  

 

Εισήγηση:  
Όσον αφορά τη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση) θεωρούμε ότι ο 

εμπλουτισμός των προγραμμάτων για ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών με την 

εισαγωγή υπηρεσιών εργοθεραπείας και άλλων, θα βοηθήσει στην καλύτερη ανάπτυξη 

και μετάβαση τους στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά τα προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης θα πρέπει να επεκταθούν και να 

εμπλουτιστούν ούτως ώστε να καλύπτουν όσο γίνεται περισσότερους τομείς της 

οικονομικής δραστηριότητας. Καλύτερα καταρτισμένοι επαγγελματικά μαθητές 

μπορούν να ενταχθούν ευκολότερα στην αγορά εργασίας. Ακόμα και οι νέοι που 

αποφοιτούν από Λύκεια ή Τεχνικές Σχολές βρίσκονται αντιμέτωποι με την έλλειψη 

ενός θεσμικού πλαισίου για αποκατάστασή τους. Αυτό προϋποθέτει και πάλι την 

προώθηση εξατομικευμένων προγραμμάτων βάσει των ικανοτήτων/δεξιοτήτων του 

κάθε ατόμου.  
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5. Προβλήματα στην εργοδότηση με/ή χωρίς στήριξη  

Όπως προαναφέρθηκε, η εργοδότηση των ατόμων με αναπηρία γενικότερα έχει 

επηρεαστεί επίσης από την οικονομική κρίση και θα πρέπει να μελετηθούν 

εναλλακτικοί τρόποι απασχόλησής τους όπως αυτοεργοδότηση,  συνεταιριστικές και 

κοινωνικές επιχειρήσεις κ.ά. Όπως είναι γνωστό ιδιαίτερα η εργοδότηση με στήριξη, 

που είναι ένας αξιόπιστος και επιτυχημένος θεσμός, παρά την οικονομική κρίση, θα 

πρέπει όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά και να αναπτυχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  

 

Εισήγηση: Η αναβάθμιση του θεσμού για εργοδότηση στην ανοικτή αγορά εργασίας 

δίνει νέες προοπτικές στα άτομα με νοητική αναπηρία και βοηθά στην οικονομική τους 

απεξάρτηση και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Επίσης οι προοπτικές που 

διανοίγονται μέσω του Νόμου 146(Ι)/2009 για την ποσόστωση στις προσλήψεις στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία  δημιουργούν 

μεσοπρόθεσμα προοπτικές για την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης των ατόμων με 

νοητική αναπηρία. Παράλληλα η δημιουργία συνεταιριστικών και κοινωνικών 

επιχειρήσεων  από τα ίδια τα  άτομα με την ανάλογη στήριξη των οργανώσεων τους και 

του ΥΕΚΑ/ ΤΚΕΑΑμπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα. 

 

 

6. Συμπερίληψη της νοητική αναπηρίας σε δομές του Υπ. Υγείας / 

Συντονισμός Υπηρεσιών για τα ΑμΝΑ 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες παραγράφους οι υπηρεσίες που παρέχονται 

στον τομέα της υγείας θα πρέπει να προσαρμοστούν και στις ανάγκες των ατόμων και 

παιδιών με νοητική αναπηρία. Από τη μια υπάρχει έλλειψη ενός θεσμικού  πλαισίου για 

πρόληψη/περιορισμό της έκτασης της αναπηρίας ειδικά στα μικρά παιδιά και από την 

άλλη η παροχή δωρεάν θεραπειών αποκατάστασης ώστε να μειώνεται στο μέγιστο 

βαθμό η διάσταση της αναπηρίας.  

Πέραν τούτου όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στα άτομα με νοητική αναπηρία 

ανεξαρτήτου ηλικίας και δομής (ιδρύματα, κέντρα μέρας, ειδικά σχολεία, μονάδες) 

αφορούν κυρίως θεραπείες που έπρεπε να παρέχει το Υπουργείο Υγείας, όπως είναι η 

εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία κ.α  Αυτές οι υπηρεσίες δεν παρέχονται 

από το Υπουργείο Υγείας και  κάτ΄ επέκταση δεν εποπτεύονται από κανένα, γιατί ούτε 

οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ούτε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

διαθέτους ειδικούς για την εποπτεία των πιο πάνω.  

 

Εισήγηση: Είναι πολύ σημαντικό σε όλα τα επίπεδα η εποπτεία να γίνεται από 

προσωπικό της ειδικότητας που αρμόζει, κατ’επέκταση η συνεργασία μεταξύ των 

υπουργείων είναι απαραίτητη.  

 

 

7. Διαφώτιση/Στάσεις σε σχέση με τη Νοητική Αναπηρία 

Παρόλο που η Επιτροπή έχει εστιάσει την προσοχή της διαχρονικά σε θέματα 

διαφώτισης του κοινού και της διαμόρφωσης των σωστών στάσεων σε σχέση με την 

αναπηρία και τη νοητική αναπηρία, ορισμένα μέσα μαζικής επικοινωνίας προβάλλουν 
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άρθρα/θέματα για σεξουαλική παρενόχληση με μοναδικο στόχο να εντυπωσιάσουν. Η 

παρουσίαση των ατόμων με νοητική αναπηρία σε αυτό το πλαίσιο είναι απαράδεχτη και 

ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο να τεθούν, πέραν της διαφώτισης, ασφαλιστικές 

δικλίδες χωρίς όμως να επηρεάζεται η ελευθερία έκφρασης αλλά και το δικαίωμα στην 

πληροφόρηση.  

 

Εισήγηση: Συνέχιση της ευαισθητοποίσησης του προσωπικού των ΜΜΕ και 

γενικότερα του κοινού σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών και την Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης για αποφυγή της δημόσιας έκθεσης των ατόμων με ΝΑ. 

 

 

8. Στήριξη ατόμων με Νοητική Αναπηρία και οικογενειών τους  

Μέχρι σήμερα τα άτομα με νοητική αναπηρία και οι οικογένειές τους αναφέρουν ότι 

δεν λαμβάνουν ικανοποιητική εξειδικευμένη στήριξη και συμβουλευτική για τα θέματα 

που τους απασχολούν. Τόσο οι λειτουργοί της  ΕΠΝΚΑ όσοι και οι λειτουργοί της 

ΣΥΕΠΠ, οι οποίοι εξυπηρετούν ανάγκες σε τοπικό/επαρχιακό επίπεδο, προσπαθούν να 

καλύψουν το μεγάλο κενό της άμεσης στήριξης και παρέμβασης. Τα ανήλικα άτομα με 

νοητική αναπηρία βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την οικογένειά τους, η οποία 

παρουσιάζει ιδιαίτερες συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες που συχνά 

παραμελούνται λόγω του άγχους που προκύπτει από την πρόσφατη συνήθως 

ανακοίνωση της αναπηρίας. Εντούτοις, η οικογένεια αποτελεί κεντρικό σημείο και των 

ενηλίκων με νοητική αναπηρία καθώς είναι σαφώς μια ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού 

που χρήζει επιπλέον στήριξης συγκριτικά με τα άτομα χωρίς νοητική ή άλλη αναπηρία. 

Στόχος της στήριξης προς τα άτομα με νοητική αναπηρία και τις οικογένειές τους είναι 

η αποδοχή του προβλήματος, η ενίσχυση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων με 

στόχο την κοινωνική ένταξη του ατόμου με νοητική αναπηρία. Με την παροχή στήριξης 

από την ΕΠΝΚΑ – ΣΥΕΠΠ οι λειτουργοί έρχονται συχνά αντιμέτωποι και με άλλα 

σοβαρά ζητήματα όπως κακοποίηση, παραμέληση, κτλ, τα οποία παραπέμπονται 

αναλόγως στις αρμόδιες υπηρεσίες. Πολλές φορές και στο παρελθόν οι γονείς ζήτησαν 

συναντήσεις με πιο πολλή συχνότητα από τους λειτουργούς αλλά και κοινές 

συναντήσεις με γονείς που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, όπως και διαλέξεις 

για επιμέρους θέματα που τους αφορούν.  

 

Εισήγηση: Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να παραπέμπουν στην ΕΠΝΚΑ όλες 

τις οικογένειες που τα παιδιά τους ανεξαρτήτως ηλικίας παρουσιάζουν νοητική 

αναπηρία έτσι ώστε οι λειτουργοί να επιλαμβάνονται των προβλημάτων τους και να 

παραπέμπουν ανάλογ 

 

9. Ανάγκη Συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών  

Η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των τριών υπουργείων Υγείας,  Παιδείας & Πολιτισμού,  

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων για καθορισμό ενός ολιστικού συστήματος 

υπηρεσιών Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (ΕΠΠ) είναι άκρως απαραίτητη. Η 

συνεργασία των τριών υπουργείων για την παροχή θεραπειών σε άτομα με νοητική 

αναπηρία σε ένα σωστά δομημένο και ολιστικό πρόγραμμα είναι αναγκαίο. Πέραν 
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τούτου  η καταγραφή των αναγκών πρέπει να γίνει από κοινού σε μια προσπάθεια 

προώθησης ενός κοινού πολιτικού πλαισίου παρέμβασης. Όσο καθυστερεί η 

ολοκλήρωση ενός πολιτικού πλαισίου τόσο καθυστερεί και η εφαρμογή και ο σεβασμός 

των δικαιωμάτων  των ατόμων με νοητική αναπηρία βάσει της πρόσφατα κυρωμένης 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Εισήγηση: καλούνται τα εμπλεκόμενα υπουργεία σε συνεργασία για καθορισμό ενός 

θεσμικού πλαισίου όπου να καταγράφονται οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα και να 

θεσμοθετούνται οι κατάλληλες διαδικασίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Πορίσματα Εργαστηρίου 

 

 

Εργαστήρι με θέμα:  

«Ο ορισμός της Νοητικής Αναπηρίας στην Κύπρο, η ερμηνεία του και η 

διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με Νοητική Αναπηρία» 

Δημοσιογραφική Εστία  

31/10/12  

 

Στόχος Εργαστηρίου:  

Κύριος στόχος της εργαστηρίου ήταν ο καθορισμός ενός νέου ορισμού για τη  νοητική 

αναπηρία (ΝΑ) και η τροποποίηση του υφιστάμενου που περιλαμβάνεται στο Νόμο 

117/89,  βάσει των νέων  τάσεων ερμηνείας σε χώρες της Ευρώπης, Διεθνείς 

Οργανισμούς και Οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα.  

Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, ο σεβασμός της 

οντότητας των ατόμων με ΝΑ (ΑμΝΑ) και η προώθηση όλων των αναγκαίων παροχών 

στήριξης, στα πλαίσια εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ που κυρώθηκε στην  Κύπρο 

το 2011. 

Οι παρουσιάσεις που έγιναν αφορούσαν : 

 Εισαγωγή στο θέμα και προβληματισμό για ένα νέο ορισμό που να καθορίζει σε 

γενικές γραμμές τη βάση για αναγνώριση των ατόμων με ΝΑ ως ισότιμα μέλη 

της κοινωνίας και ικανά να ασκήσουν τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα. Η 

υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων εκεί που είναι αναγκαία περιλαμβάνεται στις 

υποχρεώσεις της πολιτείας (Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών για τα Ανάπηρα Άτομα, 

2006), καταργώντας το μέχρι σήμερα «προστατευτικό» μοντέλο το οποίο θέτει τα 

άτομα σε μειονεκτική θέση θεωρώντας τα  ανίκανα να ενεργούν.  

 Αναφορές σε εργαλεία αξιολόγησης και ερμηνείας της νοητικής αναπηρίας όπου 

είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η λειτουργική αλληλεπίδραση ανάμεσα 

στο άτομο και το περιβάλλον, αναδεικνύοντας πρωτίστως ως καθοριστικό 

στοιχείο τον βαθμό ανάγκης «υποστήριξης» του ατόμου. Η νοητική αναπηρία δεν 

είναι ασθένεια ούτε μορφή ψυχοπάθειας και απαιτείται πολυεπίπεδη και 

εξατομικευμένη παρέμβαση για βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων του 

ατόμου, απαραίτητο στοιχείο για την ένταξη του. 

 Τα αιτήματα των ατόμων από την ομάδα συνηγορίας του Ιδρύματος Χρίστου 

Στέλιου Ιωάννου (ΙΣΧΙ) η οποία έθεσε ανοιχτά το αίσθημα αδιεξόδου που 

νιώθουν τα άτομα όταν καλούνται να εκφέρουν άποψη αλλά στη συνέχεια να μην 

εισακούονται και να μην λαμβάνονται υπόψη  («μιλάμε για τα προβλήματα μας 

αλλά τίποτα δεν αλλάζει»). Έντονα επίσης τοποθετήθηκαν για την ανάγκη 
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ισότιμης μεταχείρισης όπου ανέφεραν «είμαστε κανονικοί άνθρωποι» και στο 

αρνητικό συναίσθημα που τους προκαλεί η έννοια της ελεημοσύνης.  Επίσης 

ανέφεραν ότι σαν άνθρωποι όχι μόνο μπορούν να δέχονται βοήθεια αλλά και να 

προσφέρουν («και εμείς μπορούμε να βοηθούμε»). 

 Τη σημασία του καθορισμού σε ποια φάση βρισκόμαστε ως κοινωνία σε σχέση 

με τα άτομα με ΝΑ. Την αναγκαιότητα να πρέπει να αποφασίσουμε ποια είναι τα 

ζητούμενα για να υλοποιηθεί το όραμα που θέτουμε για τα άτομα με ΝΑ, το 

οποίο όμως πρέπει τα ίδια να καθορίσουν. Η προϋπόθεση για ένταξη στην 

κοινότητα συνεπάγεται αναπροσαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

άλλων παροχών ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες για τη ζωή του καθενός. 

Ένταξη δε σημαίνει μόνο στο σχολείο αλλά στην κοινωνία και ιδιαίτερης 

σημασίας είναι ο αυτοκαθορισμός των αναγκών του κάθε ατόμου 

 

Στο τέλος των παρουσιάσεων έμειναν πέραν των 30 ατόμων που χωριστήκαν σε  3 

ομάδες και συζητήθηκε  η ερμηνεία και τα περιεχόμενο ενός προοδευτικού ορισμού. 

 

Προτάσεις από τις ομάδες εργαστηρίου: 

Ομάδα 1 

Συντονίστρια Μαρία Ιωάννου (ΤΚΕΑΑ). 

Η έννοια του ορισμού πρέπει να είναι πιο ήπια όπως: «νοητική δυσχέρεια» ή  «νοητικός 

περιορισμός»  όπου η έννοια της ανικανότητας να αποκλείεται ώστε να μην γίνεται 

διάκριση (αποφυγή στιγματισμού).  

Εννοείται ότι θα διευκρινίζει ότι τα άτομα έχουν περιορισμένη γνωστική και 

προσαρμοστική ικανότητα  σε σχέση με το μέσο όρο των ατόμων της ηλικίας τους. 

Τα άτομα πρέπει να έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον που να βοηθά στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων στο μέγιστο δυνατό βαθμό για υπερπήδηση των εμποδίων. 

Θα πρέπει να διαφαίνεται ότι η κατάσταση των ΑμΝΑ είναι εξελίξιμη, να τους 

παρέχεται στήριξη για ένταξη και ίσες ευκαιρίες. Να διασφαλίζεται το δικαίωμα τους 

για παροχή υπηρεσιών, πρόσβασης, φροντίδας, συνηγορίας και αυτοσυνηγορίας αλλά 

όχι απλά παροχή υπηρεσιών προστασίας/φροντίδας  όπως συνηθίζεται. Υπάρχει επίσης 

ανάγκη καθορισμού ποιους εξυπηρετεί ο ορισμός (δηλαδή ποιοι εμπίπτουν στην ΝΑ). 
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Ομάδα 2  

Μάρω Κακουρή (Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας) 

Πρέπει να υπάρξει εξοικείωση με τον όρο νοητική αναπηρία, για παράδειγμα σε χώρες 

όπως η Αγγλία πέρασε από πολλά στάδια ερμηνείας και μετατροπής: retardation –

handicap- disability – difficulty – learning difficulty κ.ά.. 

Ο όρος αναπηρία και καθυστέρηση έχουν αρνητική χρεία στη Κύπρο – αφαιρούν 

ικανότητες-δεξιότητες και δυνατότητες από τα ΑμΝΑ 

Γίνεται εισήγηση ο ορισμός να μην εστιάζει στα αρνητικά αλλά στις 

δυνατότητες/δεξιότητες  και δυσκολίες σε σχέση με τα γνωστικά ελλείμματα και την 

προσαρμοστικότητα. 

Όραμα (των ατόμων και των επαγγελματιών)  

- Ίσες ευκαιρίες 

- Κοινωνική ένταξη  

- Δικαιώματα   

Να καθορίζεται ανάλογα με το άτομο ο βαθμός στήριξης-προστασίας- φροντίδας. 

Ο καθορισμός στήριξης και προστασίας προϋποθέτει επίσης να καθοριστούν οι αρχές 

και οι αξίες, όπως σεβασμός στην ατομικότητα,  ιδιωτικότητα κά. 

Δικαιοσύνη δε σημαίνει το ίδιο για όλους – αλλά ισότητα με βάση τη διαφορετικότητα 

– διεκδίκηση δικαιωμάτων συνεπάγεται και ευθύνη στις υποχρεώσεις.  

 

Ομάδα 3 

Ντίνα Μουστερή (Εγγ. Κλινική Ψυχολόγος –Ψυχοθεραπεύτρια) 

Συζητήθηκε εάν πρέπει ή δεν πρέπει να παραμείνει ο ορισμός νοητική καθυστέρηση, 

όπως και το θέμα της ανάπτυξης και διαφοροποίησης των ατόμων με ΝΑ. 

Εκφράστηκε το δίλημμα ανάμεσα στην ισότιμη αποδοχή τους ως ατόμων και τον 

έγκαιρο, εξατομικευμένο και αποτελεσματικό τρόπο στήριξης τους. 

Εισήγηση ορισμού: άτομο με απόκλιση ως προς την τυπική ανάπτυξη των διανοητικών 

δυνατοτήτων, όπως αποτυπώνεται στον μέσο όρο του γενικού πληθυσμού.  

Ο πιο πάνω ορισμός βοηθά στον εντοπισμό της διαφοράς στην ανάπτυξη των 

αναμενόμενων προσαρμοστικών ικανοτήτων του ατόμου, ώστε να  μπορούμε να 

απαντούμε στις ανάγκες του χωρίς το στιγματισμό της μόνιμης ανικανότητας ή 

αναπηρίας.  

Ο ορισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάγκη ανάπτυξης κουλτούρας σε σχέση με 

τη διαφορετικότητα. Μιας κουλτούρας που να προάγει την συνυπευθυνότητα σε κάθε 
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φάση της ζωής. Τα άτομα με νοητική απόκλιση να έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν  για 

τον εαυτό τους και τις ανάγκες τους από νωρίς και να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν 

τις ικανότητες τους. Μέσω του συνεχούς διαλόγου στα πλαίσια της οικογένειας και 

άλλων κοινωνικών θεσμών χρειάζεται να μάθουμε πώς να διαπραγματευόμαστε μαζί 

τους, τους τρόπους που θα λαμβάνουν την εξατομικευμένη στήριξη αλλά και θα 

προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο ανάλογα με τις επιθυμίες και τις γνώσεις τους και 

με βάση τις αξίες του αλληλοσεβασμού και της αμοιβαιότητας.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΩΝ  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ  ΝΟΗΤΙΚΗ  ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

 ΜΗΤΡΩΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΝΟΗΤΙΚΑ  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ  ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

 

 

Φύλο Αρ. Ατόμων % 

Άντρες  1371 56 

Γυναίκες   1073 44 

Σύνολο  2444 100 

 

Η ποσοστιαία αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν έχει αλλάξει από το 2011 

 

Ηλικία Αρ. Ατόμων % 

 0 - 20  644 26 

21 - 40  831 34 

                      41 +     969 40 

Σύνολο 2444 100 

 

Παρατηρείται μικρή μείωση του αριθμού των ατόμων ηλικίας 0 – 20 και αύξηση των ατόμων 41 - + σε 

σχέση  με το έτος 2011 (1%). 

 

 

Ποσοστιαία κατανομή φύλου /ηλικία 

 
 

Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση στο πιο πάνω διάγραμμα ότι στις νεαρές ηλικίες υπερισχύουν οι 

άντρες.  Αυτή η παρατήρηση επιβεβαιώνεται και με τον εντοπισμό νέων περιπτώσεων μέσω της 

Συντονιστικής Υπηρεσίας  Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης. 
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Βαθμός νοητικής 

υστέρησης 
Αρ. Ατόμων % 

Ελαφριά   850 35 

Μέτρια   965 39 

Σοβαρή   507 21 

Δεν έχει διαγνωστεί   122 5 

Σύνολο 2444 100 

 

Η κατηγορία «δεν έχει διαγνωστεί» περιλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες οι ειδικοί γιατροί δεν 

έδωσαν ξεκάθαρη ή πλήρη διάγνωση. Γενικά η κατανομή των ατόμων ως προς το βαθμό νοητικής 

υστέρησης δεν έχει καμιά ουσιαστική αλλαγή  συγκριτικά με το 2011. 

 

 

 

Ποσοστιαία κατανομή βαθμού νοητικής υστέρησης /φύλου 

  
 

Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η κατανομή του βαθμού νοητικής υστέρησης είναι περίπου ίδια 

στα δύο φύλα. Υπερισχύει η κατηγορία «Μέτρια». 
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Ποσοστιαία κατανομή βαθμός νοητικής υστέρησης /ηλικία 

 
Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η ελαφριά νοητική υστέρηση μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία  

ενώ η μέτρια νοητική υστέρηση αυξάνεται.  Το γεγονός αυτό υποστηρίζει την ανάγκη για λήψη 

δυναμικών μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σε ηλικίες στην κατηγορία 0 -20 χρ. 

 

 

Ποσοστιαία κατανομή νοητικής υστέρησης /επαρχίας 

Επαρχία  Αρ. Ατόμων % 

Λευκωσία   953  39 

Λεμεσός   664  27 

Λάρνακα   426  17 

Αμμόχωστος  181   8 

Πάφος   220   9 

Σύνολο  2444 100 

 

Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2011, παρατηρείται ποσοστιαία μείωση στην επαρχία Λευκωσία ( 1% 

μείωση), με παράλληλη ποσοστιαία  στην επαρχία Αμμοχώστου.  
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Ποσοστιαία κατανομή επάγγελμα πατέρα 

Επάγγελμα πατέρα Αρ. Ατόμων  % 

Διοικητικοί /προσοντούχοι   131     5 

Υπάλληλοι υπηρεσιών    175     7 

Γραφείς /πωλητές   188    8 

Τεχνίτες /χειριστές μηχανών  454  19 

Ανειδίκευτοι    213    3 

Γεωργοί    72     9 

Συνταξιούχοι /απεβίωσαν 1038   42 

Άλλοι /άνεργοι    173     7 

Σύνολο 2444 100 

Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2011 δεν παρατηρείται καμιά ουσιαστική αλλαγή στα πιο πάνω 

δημογραφικά στοιχεία.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 42% των γονιών του συγκεκριμένου 

πληθυσμού είναι συνταξιούχοι ή έχουν αποθάνει.  

 

 

 

 
 

 

 

Παρουσία συνδρόμου Αρ. Ατόμων % 

Ναι   635 26 

Όχι 1709 70 

Δεν έχει διαγνωστεί   100 4 

Σύνολο  2444 100 
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Ποσοστιαία κατανομή συνδρόμου /φύλου 

 
Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η κατανομή του συνδρόμου είναι περίπου ίδια στα δύο φύλα. 

 

 

Παρουσία άλλης 

σωματικής αναπηρίας  
Αρ. Ατόμων % 

Ναι 1502 62 

Όχι   912 37 

Δεν έχει διαγνωστεί     30 1 

Σύνολο  2444 100 

 

 

 

Φοιτούν σε κανονικό 

σχολείο 
Αρ. Ατόμων % 

Δημόσια και Ιδιωτικά  392 64 

Δεν φοιτούν  225 36 

Σύνολο  617 100 

 

Παρόλο ότι  υπάρχει ποσοστιαία  αύξηση περίπου 1% στον αριθμό των παιδιών που φοιτούν σε 

κανονικά σχολεία, σε σύγκριση με το 2011 ο αριθμός των παιδιών μειώθηκε. 

Ο πίνακας αναφέρεται σε ηλικίες που φοιτούν σε σχολεία (3-21). Ο όρος ιδιωτικά σχολεία 

περιλαμβάνει κυρίως νηπιαγωγεία.   
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Ποσοστιαία κατανομή φοίτησης σε σχολεία /επαρχία 

 
 

Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα σ’ όλες τις επαρχίες υπερτερεί το ποσοστό των παιδιών που 

φοιτούν σε κανονικά σχολεία. 

 

 

Άτομα που 

Εργοδοτούνται  στην ανοιχτή αγορά 
Αρ. Ατόμων 

% 

ηλικία 20 - 63 

Με στήριξη καθοδηγητή εργασίας 155 10 

Χωρίς στήριξη 111  7 

Σύνολο  266 17 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν άτομα που δεν επιθυμούν να  είναι  καταγραμμένα στο Μητρώο 

της Επιτροπής και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στην πιο πάνω ανάλυση.  Αναλυτικά  κατά 

επαρχία, το μεγαλύτερο ποσοστό εργοδότησης με στήριξη σημειώνεται στη Λευκωσία (46%), 

ακολουθεί η Λεμεσός (29%), η Λάρνακα (14%), η Αμμόχωστος (7%) και τέλος η Πάφος  (4%). 

 

Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που εργοδοτούνται 

Στην ανοικτή αγορά /φύλο 

 

  
Στο διάγραμμα  φαίνεται ότι οι περισσότερες γυναίκες εργάζονται σε προγράμματα  «με στήριξη» σε 

σχέση με του άντρες που προτιμούν  να  εργάζονται χωρίς στήριξη.   
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Οικογενειακή κατάσταση  Αρ. Ατόμων  % 

Έγγαμος: Ναι    46 2 

                             Όχι  2398 98 

Σύνολο  2444 100 

 

Λαμβάνουν υπηρεσίες  Αρ. Ατόμων  % 

Ιδρύματα    446 18 

Ειδικά Σχολεία    187  8 

Κέντρα Ημέρας    264 11 

Νοσοκομείο Αθαλάσσας     28  1 

Στέγη Ηλικιωμένων     80  3 

Άλλα προγράμματα    177  7 

Σύνολο  1182 48 

 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τα παιδιά που φοιτούν 

στα Ειδικά Σχολεία, είναι περισσότερα.  Να σημειωθεί ότι και σε αυτή την περίπτωση οι γονείς δεν 

επιθυμούν να καταγράψουν τα παιδιά τους στο Μητρώο της Επιτροπής.  

Σύμφωνα με την πιο πάνω εικόνα 52% του συνόλου των ατόμων δεν λαμβάνει καμία από τις πιο πάνω 

υπηρεσίες.  Το 94% των ατόμων λαμβάνει δημόσιο (αναπηρικό) βοήθημα. 

 

 

 

Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες παγκύπρια  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ  

 

Μελέτη με θέμα «Το μέλλον της Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο-

Περιορισμοί/Προτάσεις, Οκτώβριος 2011» 

 

13/03/2012 

 

Σύνοψη προτάσεων για κάλυψη των αναγκών έγκαιρης παιδικής παρέμβασης: 

 

Υπ. ΥΓΕΙΑΣ 

 Να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική κάλυψη παροχών και υπηρεσιών υγείας  από το 

κράτος προς όλα τα παιδιά  

 Να καθοριστεί θεσμικά η διαδικασία του «Well visit» ( 3-6-9—12-15-18- 24 

μηνών) για όλα τα παιδιά μέχρι 2 χρόνων (να γίνεται  sponsor από το κράτος). Ο 

κάθε γιατρός εκτός από τα εμβόλια πρέπει να εξετάζει τα στάδια ανάπτυξης του 

παιδιού και σε περίπτωση  προβλημάτων να ξέρει που να παραπέμψει. Θα είναι 

υποχρεωμένος για την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης όπου θα περιγράφεται η 

εικόνα του παιδιού. Παράλληλα να καθοριστεί διαδικασία παραπομπής από 

όλους τους παιδίατρους (ιδιωτικοί και δημόσιοι) προς τις αναγκαίες ειδικότητες 

για καθορισμό των παρεμβάσεων αλλά συνάμα και στους λειτουργούς της  

ΣΥΕΠΠ για την αναγκαία στήριξη και καθοδήγηση των γονιών.. 

 Ανά επαρχία να υπάρχουν κέντρα με τις απαραίτητες ειδικότητες (Κέντρα 

Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης). Εκεί θα γίνεται η αξιολόγηση των παιδιών από 

πολυθεματική/διεπιστημονική ομάδα, θα παρέχεται συμβουλευτική προς τους 

γονείς και επισκέψεις στο σπίτι και θα υπάρχουν δομημένες θεραπείες. Η αύξηση 

των λειτουργών της ΣΥΕΠΠ και η αναβάθμιση του ρόλου τους θα ήταν αναγκαίο 

για σταθερή στήριξη των γονιών και συντονισμό των παροχών. Τα κέντρα αυτά 

μπορούν να λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με την τοπική 

αυτοδιοίκηση και τα εμπλεκόμενα υπουργεία αφού καταγραφούν οι πραγματικές 

ανάγκες ανά γεωγραφική περιοχή. 

 Αναγκαία είναι η αποκέντρωση των υπηρεσιών (απόσπαση θεραπευτών όπου 

υπάρχουν) και η δημιουργία Κέντρων Αποκατάστασης για παιδιά στις επαρχίες 

(η συνεργασία κράτους και ΜΚΟ μπορεί να υπάρξει αφού το κράτος εντοπίσει 

προηγούμενα τις πραγματικές ανάγκες και θέσει ποιοτικά κριτήρια παροχών). 

 Χρειάζεται η αναβάθμιση του ρόλου των επισκεπτριών υγείας και η επέκταση 

του θεσμού για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (π.χ τακτικές επισκέψεις για 6 -

12 μήνες) για παρακολούθηση όλων των νεογέννητων παγκύπρια. 

 Να καθοριστεί άμεσα πρόγραμμα καταγραφής στατιστικών στοιχείων (από τον 

ιδιωτικό και κρατικό τομέα). 
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    ΥΚΕ/ΥΓΕΙΑΣ/ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 Η επέκταση του μοντέλου Portage παγκύπρια σε όλα τα μικρά παιδιά (0-6) (αφού 

γίνουν ανάλογες μεταρρυθμίσεις) θα βοηθούσε σημαντικά  στη ανάπτυξη τους σε 

συνδυασμό με τις θεραπείες. Η παροχή και άλλων εξειδικευμένων παρεμβάσεων 

(θεραπευτικών, εκπαιδευτικών κλπ) θα μπορούσε να γίνεται κατ΄ οίκον εκεί που 

θα κρίνεται ότι είναι προς το συμφέρον του παιδιού 

 

ΥΚΕ/ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 Η δημιουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας ή η οργανωμένη ένταξη σε 

νηπιαγωγεία, για παιδιά σε ηλικία ΕΠΠ (0-5) επιβάλλεται για θέματα 

κοινωνικοποίησης και για τη σωστή τους προετοιμασία για το σχολείο. Τα παιδιά 

πριν την εισδοχή τους στα σχολεία θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί και το 

πρόγραμμα κάλυψης των μαθησιακών τους δυσκολιών θα  πρέπει να ετοιμάζεται 

εκ των προτέρων. 

 

ΥΚΕ 

 Η δημιουργία ομάδας εξειδικευμένων φροντιστών είναι απαραίτητη για 

κατ΄οίκον φροντίδα παιδιών σε μικρή ηλικία που οι γονείς τους εργάζονται ή και 

είναι πολύτεκνοι. Οι αλλοδαπές φροντίστριες δεν αποκλείονται εάν μιλούν τη 

γλώσσα και λαμβάνουν ειδική κατάρτιση. (Για το θέμα της κατ’ οίκον φροντίδας 

οι ΥΚΕ είχαν ετοιμάσει νομοσχέδιο αλλά αφορούσε τους ηλικιωμένους το 2006). 

 

ΥΚΕ/ΥΓΕΙΑΣ/ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 Για παιδιά με σοβαρές αναπηρίες (δύσκολες περιπτώσεις) συστήνονται μικρές 

δομές για ημερήσια φροντίδα ή και διανυκτέρευση (εκεί όπου υπάρχει αδυναμία 

των γονιών να τα κρατήσουν), οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες με περιφερειακά 

κέντρα αποκατάστασης για παροχή θεραπειών. Όπου χρειάζεται, επιβάλλεται η 

παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού. 

 Να οργανωθεί αποτελεσματικά η μεταφορά των παιδιών έγκαιρης παιδικής 

παρέμβασης από και προς τα θεραπευτικά κέντρα και τα κέντρα απασχόλησης ή 

τα σχολεία. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 Σε αυτά τα πλαίσια και εάν όλες οι παροχές είναι δωρεάν (που θα έπρεπε) τότε 

μπορεί να γίνει αναθεώρηση του ΔΒ. 

 Χρειάζεται άμεσο «σιγύρισμα» των χορηγιών και τροποποίηση των Σχεδίων 

Κρατικών Χορηγιών (Υγείας και ΥΚΕ) ώστε να δίδονται ικανοποιητικά 

κονδύλια (70-80% ή όλο το ποσό) εκεί όπου διασαφηνίζεται ότι η ΜΚΟ 

προσφέρει  αναγκαίες υπηρεσίες τις οποίες το κράτος αδυνατεί να παρέχει. 
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 Καθορισμός κανονισμών λειτουργίας των πιο πάνω κέντρων περιλαμβανομένης 

και της εποπτείας των λειτουργών και των προγραμμάτων, αλλά καθορισμός και 

εξωτερικών εποπτικών οργάνων (πχ ΕΠΝΚΑ ή Επίτροποι) για εποπτεία των 

υπηρεσιών (καθορισμό κριτηρίων ποιότητας των παροχών) 

 Προετοιμασία πρωτόκολλου για παιδίατρους με καθορισμένες διαδικασίες 

παραπομπής και τήρησης μητρώου 

 Προετοιμασία διαδικασιών παραπομπής περιστατικών προς τη ΣΥΕΠΠ από 

όλους τους επαγγελματίες που έχουν επαφή με παιδιά με αναπτυξιακές 

διαταραχές. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

 Σημαντική είναι η από κοινού κατάρτιση των λειτουργών που ασχολούνται με 

ΕΠΠ από διαφορετικούς τομείς, για απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων σχετικά 

με το θέμα. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ η κατάρτιση για ΕΠΠ θεωρείται 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση (συνεργασία με πανεπιστήμια) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ μέχρι 31/12/2012 

 

Πίνακας 1 

 

Κατάλογος ειδικών που έχουν ενημερωθεί για την υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης 

 

Επαρχία 

Παιδίατροι 

/Ιδιώτες 

Θεραπευτές  

Νηπιαγωγοί  
Ιδρύματα/Κέντρα/Σύνδεσμοι 

/Άλλοι Φορείς   
Σύνολο 

Λευκωσία * 2 0 9   11 

Λάρνακα 

/Αμμόχωστος 
20 11 14 45   

Λεμεσός 

/Πάφος 
4 4  14  22 

ΣΥΝΟΛΟ 26 15 37 78 

 

 

Πίνακας 2 

 

Αριθμός οικογενειών που εξυπηρετήθηκαν από τη Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής 

Παρέμβασης κατά επαρχία   

 

 

Επαρχία  
Παραπομπές 

1/12-12/12 

Λευκωσία * 

 
15 

Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 

 

42 

Λεμεσός/ 

Πάφος 

 

34 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

91 

 

Από τον Ιανουάριο 2012 μέχρι το Δεκέμβριο 2012 οι Λειτουργοί χειρίστηκαν 91 νέα περιστατικά ή 

ποσοστό 16% λιγότερα  σε σχέση με το 2011. 

Το σύνολο των περιπτώσεων που παραπέμφθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο 

του 2012 είναι 758.  

 

*Το θέμα της μείωσης του αριθμού παραπομπών αλλά και ενημέρωσης των ειδικών,  σε σχέση με τον 

προηγούμενο  χρόνο, οφείλεται στην παραίτηση του λειτουργού Λευκωσίας από τον Φεβρουάριο 2012 

και στη επαναπρόσληψη νέου το Νοέμβριο 2012. 
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Πίνακας 3 

 

Κατάλογος  διαταραχών ανά επαρχία   

 

Είδος Αναπηρίας 
Λευκωσί

α 

Λάρνακα/ 

Αμμόχωστο

ς 

Λεμεσός/ 

Πάφος 
Σύνολο 

Νοητικές Δυσκολίες 4  5 9 18 

Σύνδρομα (Down, Williams, Prader  Willi, 

etc) 
- 3 1  4 

Αυτισμός/ αυτιστικά χαρακτηριστικά/ 

Aspergers  
8   12 9 29 

Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής & 

Υπερκινητικότητας   
 5 25 17 47 

Εγκεφαλική Παράλυση 2 3 1  6 

Μαθησιακές Διαταραχές 11 34 21 66 

Προβλήματα Συμπεριφοράς 13 33 27 73 

Ψυχοκινητική Καθυστέρηση   6 13 7 26 

Επιληψία 1  4 6 11 

Κινητικά Προβλήματα 12 6 10 28 

Παραπληγία - - - - 

Ημιπληγία 14 42 34 90 

Τετραπληγία - - 1   1 

Ιατρικά Προβλήματα 4 4 13 21 

Καθυστέρηση/ Απουσία Λόγου  14 31 26 71 

Μικρό/ Μεγαλοκεφαλία  1 3 2  6 

Εγκεφαλοπάθεια/ Εγκεφαλική 

Δυσλειτουργία   
1 3 -  4 

 

Οι διαταραχές των παιδιών που έλαβαν υπηρεσίες από τη ΣΥΕΠΠ κατά το 2012 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 κατά Επαρχία  

 

Ηλικία Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 

Λεμεσός/ 

Πάφος 
Σύνολο 

0 - 1 - 2 1  3 

1 - 2 2 2 4 8 

2 - 3 5 7 1 13 

3 - 4 2 9 7 18 

4 - 5 3 7 5 15 

5 - 6 2 3 4 9 

6 - 7 1 5 2 8 

7 - 8 - - 2 2 

8 + - 7 8 15 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

15 42 34 

 

91 

Όσον αφορά τις ηλικίες των παιδιών όπως φαίνονται και στον πίνακα, 25 παιδιά ή ποσοστό 27% 

ξεπερνούν το όριο ηλικίας των 6 στο οποίο απευθύνεται η ΣΥΕΠΠ. Αυτό επιβεβαιώνει την απουσία 

υπηρεσιών στήριξης και ενημέρωσης των γονιών ακόμη και σε μεγαλύτερες ηλικίες. 

 

 

Πίνακας 5 

 

Κατανομή φύλου κατά επαρχία 

 

Φύλο Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 

Λεμεσός/ 

Πάφος 
Σύνολο 

Κορίτσια 2 9 5   16   (18%) 

Αγόρια 13 33 29  75   (82%) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

15 42 34  91    (100%) 

 

Ενδεικτικός είναι και ο διαχωρισμός των παιδιών σε φύλο όπου τα αγόρια αποτελούν  το 82% του 

συνόλου των περιστατικών παγκύπρια . 
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