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 Τροποιητικός Νόμος 11(Ι)2018 που προνοεί «Για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία , τις Υποχρεώσεις 

της Πολιτείας Απέναντι τους και τη  Δημιουργία Επιτροπής και Ταμείου για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία», 20/03/2018 
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1. Εισαγωγή  
Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (EΠANA) συστάθηκε το 1989 και η 
λειτουργία της καθορίζεται από τον Περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμο 117 του 
1989. Σκοπός της ΕΠΑΝΑ είναι η προώθηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑμεΝΑ 
στην Κύπρο μέσα από την εφαρμογή της εγχώριας 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).  
Ως εκ τούτου η αποστολή της ΕΠΑΝΑ 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. 
 

2. Σύνθεση, αρμοδιότητες και χρηματοδότηση λειτουργίας της ΕΠΑΝΑ 

Η ΕΠΑΝΑ 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 κρατικά μέλη και πέντε 
ιδιωτικά, μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία 
(ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ). Τα κρατικά μέλη προέρχονται από τα Υπουργεία Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), Παιδείας & Πολιτισμού, Υγείας και Οικονομικών. Η θητεία 
της παρούσας Επιτροπής έληξε στις 30/09/2017 και τα μέλη της επαναδιορίστηκαν από την 
Υπουργό όπως φαίνεται προηγουμένως. 

Το προσωπικό της Επιτροπής κατά την 1η  Ιανουαρίου 2017 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 (επιστημονικό προσωπικό) για στελέχωση της 
Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ). Η απασχόληση δύο εκ 
των Λειτουργών είναι αορίστου διάρκειας, ενώ ο τρίτος εργοδοτήθηκε με  συμβόλαιο 
καθορισμένης διάρκειας δύο ετών το οποίο  έληξε στις 31/01/2017. Στις 15/11/17 
προσλήφθηκε νέος Λειτουργός. Λεπτομέρειες για τη ΣΥΕΠΠ δίδονται στην Ενότητα 3.5. 
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 ανέλαβαν εκ τότε και ανά τρίμηνο  οι δύο Λειτουργοί. Κατά το 
έτος 2017 ανέλαβαν την εκτέλεση χρεών Προϊσταμένου ανά εξάμηνο. Μέσα στο 2017 
πραγματοποιήθηκαν εννέα κανονικές και μία έκτακτη συνεδρία κατά την οποία η Επιτροπή 
συνήλθε για την επιλογή του νέου λειτουργού, του οποίου η θέση είχε προκηρυχθεί στις 
18/08/2017. 
 
Οι κυριότερες αρμοδιότητες της ΕΠΑΝΑ, 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. 
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 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 – «+Χορηγία στην Επιτροπή 
Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (Πρώην 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 2017 ανερχόταν σε € 332.500, ενώ οι πραγματικές δαπάνες της ανήλθαν 
στις  €272.879 (Παράρτημα 1). 

3. Δραστηριότητες της Επιτροπής κατά το 2017 

 
3.1 Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δικαιωμάτων ΑμεΝΑ 
Η συνολική τροποποίηση του Νόμου 117/89, εκκρεμεί ακόμη2 και έχει συνδεθεί με τον 
καθορισμό νομικού πλαισίου που αφορά στην άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας, όπως 
επίσης και του εκσυγχρονισμού όλων των  νομοθεσιών που επηρεάζονται από τις πρόνοιες 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 
Κυρωτικός Νόμος 8(ΙΙΙ) 2011. Το έτος 2017 η Υπουργός ανάθεσε στο ΤΚΕΑΑ την ετοιμασία 
νομοσχεδίου για ρύθμιση της δικαιοπρακτικής ικανότητας για το οποίο ήδη ξεκίνησε η 
διαβούλευση με την ΚΥΣΟΑ. Η εμπλοκή της ΕΠΑΝΑ  θα επέλθει σε επόμενο στάδιο αφού 
υπάρξει συμφωνία με τις αρχές αλλά και τις πρόνοιες που θα διέπουν το νέο νομοσχέδιο το 
οποίο αφορά όλα τα άτομα με αναπηρίες. 
Η Επιτροπή σχετικά με το θέμα της άσκησης της Δικαιοπρακτικής Ικανότητας και μετά από 
παράπονο που δέχτηκε, για στέρηση των δικαιωμάτων ατόμου με νοητική αναπηρία για 
διαχείριση της περιουσίας του, προέβει σε αγορά υπηρεσιών για νομική γνωμάτευση. Ο 
νομικός σύμβουλος που επιλέγηκε τον Ιανουάριο του 2017 είχε προβεί σε εισηγήσεις που 
επισημαίνουν την αναγκαιότητα τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου ώστε να 
διασφαλίζονται τα δικαιώματα των ατόμων. Για το θέμα της δικαιοπρακτικής ικανότητας έγινε 

                                                 
2
 Η τροποποίηση  με το Νόμο 11(Ι)2018 αφορούσε  μόνο την ονομασία η οποία θεωρήθηκε αναχρονιστική και 

ξεπερασμένη  
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αναφορά και σε προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις και επίσης γίνεται αναφορά στο Σχέδιο 
Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020 του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (σημείο 21). 
 
3.2 Συνεργασίες, επισκέψεις, τεχνική βοήθεια και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Η Επιτροπή, μέσα από τις αρμοδιότητες που της παρέχει η σχετική νομοθεσία, δύναται 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 2017 λειτουργοί της Επιτροπής πραγματοποίησαν 81 συναντήσεις, επισκέψεις ή 
άλλου είδους συνεργασίες (π.χ. ενημερωτικό υλικό, διοργάνωση  ημερίδων/διαλέξεων, 
συλλογή στατιστικών στοιχείων μητρώου κ.ά.) με ιδρύματα, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, 
Συνδέσμους, Σπίτια Αυτόνομης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Μονάδες Ένταξης και Ειδικά 
Σχολεία. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στις συναντήσεις/επικοινωνίες ήταν τα 
προβλήματα βιωσιμότητας ορισμένων οργανώσεων, οι ανάγκες κατάρτισης και στήριξης του 
προσωπικού, τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για το 
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα κυρίως όσον αφορά τη μείωση του επιδόματος φροντίδας και 
των τροφείων, καθώς επίσης και των μεταφορικών, πάνων κ.ά.  Επίσης έγινε ενημέρωση για 
θέματα  εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 
κυρίως όσον αφορά την αυτόνομη διαβίωση αλλά και τη δημιουργία ομάδων αυτοσυνηγορίας. 
Παράλληλα συνεχίστηκε κατά το 2017 η παροχή πληροφόρησης/ενημέρωσης σε ερευνητές, 
φοιτητές, επαγγελματίες και φορείς για θέματα ΝΑ (παροχή στατιστικών στοιχείων, και 
δικαιώματα των ΑμεΝΑ, όπως αυτά καθορίζονται και από τη Σύμβαση του ΟΗΕ). 
 
3.3 Καταρτισμός και τήρηση Μητρώου Ατόμων με νοητική αναπηρία 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 117/89 η Επιτροπή καταρτίζει και τηρεί μητρώο για τα 
ΑμεΝΑ. Το μητρώο είναι αυστηρά εμπιστευτικό και χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς 
και για παροχή ωφελημάτων στα άτομα με νοητική αναπηρία. Εκτός από την Επιτροπή, που 
χρησιμοποιεί το μητρώο για να ασκήσει τις αρμοδιότητες που της καθορίζει ο Νόμος, 
πληροφορίες από το μητρώο παρέχονται στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή άλλες 
υπηρεσίες, (πχ Βουλή των Αντιπροσώπων,  εθελοντικές οργανώσεις κ.ά.), πάντοτε 
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 του ατόμου. Κύριος 
στόχος είναι η καταγραφή των αναγκών των ΑμεΝΑ και η προώθηση παρεμβάσεων για 
ικανοποίηση τους. Ο συνολικός αριθμός των ΑμεΝΑ που ήταν καταχωρημένα στο Μητρώο το 
Δεκέμβριο του 2017 ανερχόταν σε  2699 άτομα (ποσοστό 0,31% του συνολικού πληθυσμού 
βάσει στοιχείων της Επιτροπής) σε σχέση με 2686 άτομα που ήταν καταχωρημένα τον ίδιο 
μήνα του 2016. Δηλώθηκε επίσης ο θάνατος 64 ΑμεΝΑ τα οποία και διαγράφηκαν από το 
μητρώο. Οι νέες εγγραφές ήταν 80, ενώ 5 άτομα ζήτησαν να διαγραφούν από το μητρώο. 
Αναλυτικά στοιχεία για το Μητρώο για το έτος 2017 παρατίθενται στο Παράρτημα 2. 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 117/89, είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του γονιού ή 
του κηδεμόνα για συμπερίληψη ενός ατόμου στο Μητρώο της Επιτροπής. Όμως βάσει της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, άτομα άνω 
των 18 ετών δικαιούνται να υπογράφουν κατ’ ιδίαν.  
Στη διάρκεια του 2017 εκδόθηκαν 115 βεβαιώσεις εγγραφής στο  Μητρώο ΑμεΝΑ που 
διατηρεί η Επιτροπή με σκοπό την παροχή του "Ειδικού Τιμολογιακού Πακέτου" της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου σε οικογένειες των ΑμεΝΑ. 
Εκδόθηκαν επίσης 108 βεβαιώσεις για παραχώρηση κάρτας στάθμευσης από το ΤΚΕΑΑ και  
5 βεβαιώσεις για παροχή ΕΕΕ ή/και άλλα ωφελήματα. Επίσης εκδόθηκαν συνολικά 171 
βεβαιώσεις για παροχή κάρτας νοσηλείας στα δημόσια νοσηλευτήρια. Ο ολικός αριθμός 
βεβαιώσεων κατά το 2017 για όλες τις πιο πάνω κατηγορίες ανήλθε στις 399. 
Το 2017 ξεκίνησε προσπάθεια ολικής και συστηματικής επικαιροποίησης του μητρώου, παρά 
το γεγονός ότι η επικαιροποίηση γίνεται σε συνεχή βάση μέσα από την έκδοση βεβαιώσεων 
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για ωφελήματα, παράπονα και αιτήματα, ή όταν οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν με την 
Επιτροπή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Μέχρι τις 31/12/2017 είχαν επικαιροποιηθεί τα 
στοιχεία 718 ατόμων. Από την επικαιροποίηση διαπιστώθηκε πως 64 είχαν αποβιώσει. 
Επίσης 5 άτομα με απόφαση των οικείων τους διαγράφηκαν από το μητρώο. Η 
επικαιροποίηση γίνεται μόνο μέσω προσωπικής τηλεφωνικής επικοινωνίας ή με αποστολή 
επιστολών. 
Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο μπορεί να γίνει και μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής  
www.cpmental.com.cy. 

 
3.4 Καταρτισμός και τήρηση Μητρώου Ιδρυμάτων, Σωματείων και Υπηρεσιών 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 των Νόμων 117/89 και 11(Ι)2018 η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων 
με Νοητική Αναπηρία, 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. Βάσει του ιδίου άρθρου η εγγραφή οποιουδήποτε 
σωματείου/ιδρύματος/οργάνωσης βάσει του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, 
χρειάζεται την έγκριση της Επιτροπής. Στο Μητρώο Ιδρυμάτων μέχρι το τέλος του 2017, ήταν  
καταχωρημένες 36 εθελοντικές οργανώσεις. Πολλές από αυτές λειτουργούν κέντρα 
ημερήσιας φροντίδας και ορισμένες κέντρα/ιδρύματα 24ωρης φροντίδας. Επίσης λειτουργούν 
συνολικά 20 σπίτια στην κοινότητα. 
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 
 

Τα δύο τελευταία χρόνια δεν υπήρξαν καινούργιες εγγραφές οργανώσεων στο Μητρώο 
Ιδρυμάτων της Επιτροπής. Η αλλαγή της νομοθεσίας και ο αυστηρότερος έλεγχος που 
προνοεί ίσως να επηρέασαν την ίδρυση και λειτουργία νέων οργανώσεων. Επίσης το 2017 οι 
Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμοι του 1972 και 1977 (Ν.57/1972) τροποποιήθηκαν και 
εκσυχρονίστηκαν στον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμο 
104(Ι)2017. 
Με τον νέο νόμο ασκείται περισσότερος διοικητικός και οικονομικός έλεγχος στις οργανώσεις 
που δημιουργούνται. Στόχος είναι να υπάρχουν οικονομικά και διοικητικά βιώσιμες 
οργανώσεις και όχι «οργανώσεις σφραγίδες». Με τη νέα νομοθεσία οι επαρχιακές διοικήσεις 
θα ενεργούν ως Έφοροι Σωματείων και Ιδρυμάτων, άρα το σύστημα θα είναι λιγότερο 
συγκεντρωτικό από προηγουμένως. 
Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ιδρυμάτων της Επιτροπής μπορεί να γίνει και μέσω της 
ιστοσελίδας της  www.cpmental.com.cy. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cpmental.com.cy/
http://www.cpmental.com.cy/
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3.5 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 αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, βάσει του άρθρου 6(γ). 
Οι υπηρεσίες ΕΠΠ απευθύνονται 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 δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων εξέλιξης του παιδιού 
με αναπτυξιακή διαταραχή ή/και νοητική αναπηρία. Συγκεκριμένα, οι ΛΕΠΠ 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 οι Λειτουργοί δεν παρέχουν θεραπείες αλλά προωθούν τις παραπάνω 
ενέργειες, αποτελώντας το συνδετικό κρίκο μεταξύ της οικογένειας/χρήστη και των φορέων 
παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν με διακριτικότητα και 
εμπιστευτικότητα. 
Τη ΣΥΕΠΠ στελεχώνουν 3 ψυχολόγοι, δύο αορίστου απασχόλησης και ένας με ετήσιο 
συμβόλαιο από 15/11/17 μέχρι 14/11/18. Γραφεία της ΣΥΕΠΠ βρίσκονται στο Δήμο Κάτω 
Πολεμιδιών για την επαρχία Λεμεσού και στο Δήμο Γεροσκήπου για την επαρχία Πάφου (στο 
Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου, σε εβδομαδιαία βάση). Επίσης γραφεία βρίσκονται και στο 
Δήμο Αραδίππου, για κάλυψη των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου.  
Ο γενικός συντονισμός και η καθοδήγηση γίνεται από λειτουργό της Επιτροπής. Επίσης 
στους Λειτουργούς παρέχεται εποπτεία από ιδιώτη Ειδικό Ψυχολόγο. Κατά το 2017, 
πραγματοποιήθηκαν 10 συναντήσεις συντονισμού και 20 συναντήσεις εποπτείας. 
 
Δράσεις της ΣΥΕΠΠ:  
Οι ενέργειες της ΣΥΕΠΠ για θεσμοθέτηση ενός ολιστικού μοντέλου έγκαιρης παιδικής 
παρέμβασης στην Κύπρο, βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής  
www.cpmental.com.cy.3  Μετά το «Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δράσης» τον Οκτώβριο του 2015 
δεν πραγματοποιήθηκαν άλλες προσπάθειες για προώθηση του «Οράματος». Στα πλαίσια 
της Πρώτης Εθνικής Στρατηγικής 2018-2028 γίνεται αναφορά στην έγκαιρη διάγνωση, 
πολυθεματική αξιολόγηση και παρέμβαση αλλά στο Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία, 2018-
2020 προβλέπεται η «Δημιουργία Κέντρου Πολυθεματικής Αξιολόγησης για τον Αυτισμό», 
(δράση 23). 
Κατά το 2017 οι Λειτουργοί συνέχισαν να ενημερώνουν για το έργο/αρμοδιότητες της 
υπηρεσίας, διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων κρατικές υπηρεσίες, συνδέσμους, 

                                                 
3
 -Υπηρεσία ΄Εγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Περιορισμοί – Προτάσεις (Οκτώβρης 2011)  

 «Όραμα για τη Θεσμοθέτηση και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην 
Κύπρο» (ετήσια έκθεση 2013). 
-Σχόλια της ΕΠΑΝΑ για το «Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δράσης» ημερ. 27/1/2015 (Ετήσια Έκθεση 2015) 

 
 

http://www.cpmental.com.cy/
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οργανώσεις, θεραπευτικά κέντρα, καθώς και παιδίατρους, λογοθεραπευτές, 
φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους κ.ά. Επίσης έλαβαν μέρος σε διάφορα 
σεμινάρια και συνέδρια παρουσιάζοντας θέματα σχετικά με το αντικείμενο της υπηρεσίας 
(βλέπε κεφάλαιο 3.9). 
Κατά το έτος 2017 παραπέμφθηκαν παγκύπρια 131 νέες περιπτώσεις παιδιών από 
διάφορους φορείς ή/και τους ίδιους τους γονείς (Παράρτημα 3, πίνακας 1) Από τον 
Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 παραπέμφθηκαν στην υπηρεσία 
συνολικά 1315 περιπτώσεις. Πέραν των νέων παραπομπών, συνεχίστηκε και η εξυπηρέτηση 
των οικογενειών  που παραπέμφθηκαν κατά τα προηγούμενα χρόνια και οι οποίες ακόμη 
χρειάζονται στήριξη ή έχουν νέα αιτήματα (σύνολο  119). 
Παράλληλα κατά το 2017 μετά από αίτημα των ιδίων των γονιών, διοργανώθηκε ομάδα 
στήριξης γονιών στην Επαρχία Λευκωσίας. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά όπως 
αναφέρουν οι ίδιοι οι γονείς σε αξιολόγηση που έγινε.  
Από τις νέες παραπομπές του 2017 (Παράρτημα 3, πίνακας 2) φαίνεται ότι είναι αυξημένες οι 
παραπομπές παιδιών με καθυστέρηση/απουσία λόγου (104 παιδιά), με μαθησιακές 
δυσκολίες (96 παιδιά), με προβλήματα συμπεριφοράς (74 παιδιά), επίσης αυξημένα ποσά 
παρουσιάζουν παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με/ή χωρίς υπερκινητικότητα και 
νοητικές δυσκολίες (58 παιδιά) αλλά και με αυτιστικά χαρακτηριστικά (55 παιδιά). Στις 
παραπομπές συνυπάρχουν περισσότερες από μία διαταραχές. 
Σχετικά με τις ηλικίες των παιδιών, παρατηρήθηκε και κατά το 2017 ότι ένας σημαντικός 
αριθμός παραπομπών (33%) αφορούσε παιδιά άνω 6-7 χρονών (Παράρτημα 3, πίνακας 4). 
Ο αριθμός αυτός σημειώνει διακυμάνσεις κάθε χρόνο αλλά αναδεικνύει την ανάγκη παροχής 
υπηρεσιών στήριξης και ενημέρωσης των οικογενειών με παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών.  
Επίσης, οι Λειτουργοί αναλαμβάνουν στις επαρχίες την αρχική διερεύνηση παραπόνων 
ατόμων με νοητική αναπηρία οποιασδήποτε ηλικίας τα οποία χειρίζονται σε συνεργασία με 
τους λειτουργούς της ΕΠΑΝΑ. 
Η αναλυτική κατάσταση και δημογραφικά στοιχεία όλων των παιδιών που εξυπηρετήθηκαν 
φαίνονται  στο Παράρτημα 3, όπως και η καταγραφή της συνολικής εργασίας που 
διεκπεραίωσαν.  
 
3.6 Εξέταση παραπόνων, αιτημάτων και παραλείψεων  

Βάσει των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής (άρθρο 6), εξετάζονται/διερευνώνται παράπονα και 
αιτήματα τα οποία υποβάλλουν άτομα, οικογένειες, οργανώσεις και άλλοι φορείς. Συνήθως οι 
λειτουργοί ενημερώνουν τους αιτητές για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, συχνά 
προωθούν διευθετήσεις και γενικά στηρίζουν και καθοδηγούν τους αιτητές όπου κρίνεται 
αναγκαίο.Κατά το 2017 λειτουργοί της Επιτροπής και της ΣΥΕΠΠ εξέτασαν  περισσότερα από 
118 παράπονα/αιτήματα. Τα παράπονα καταγράφονται ονομαστικά αλλά πολλές φορές ο 
αιτητής μπορεί να θέσει πέραν του ενός παραπόνου ή κατά τη διάρκεια του έτους  να 
επανέλθει με άλλα διαφορετικά παράπονα ή αιτήματα. 

Ένα μεγάλο μέρος των παραπόνων το 2017 αφορούσε την παροχή ημερήσιας φροντίδας, 
κυρίως κατ’ οίκον φροντίδας αλλά και μείωσης τροφείων ή άλλων επιδομάτων όπως 
μεταφορικών, πάνων κλπ. Επιπλέον υπήρξαν περιπτώσεις αιτήματος 24ωρης φροντίδας 
αλλά με ειδικευμένο προσωπικό, όπου το ποσό πλήρους φροντίδας δεν είναι αρκετό. Στις 
10.11.2017 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το περί των Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων (Ανάγκες για 
Κατ’ Οίκον Φροντίδα Ατόμων με Αναπηρίες) Διάταγμα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κ.Δ.Π. 365/2017. Μέσω του διατάγματος αυτού η αξιολόγηση των 
αναγκών θα γίνεται μέσω του ΤΚΕΑΑ και όχι μέσω των ΥΚΕ. 

Άλλα αφορούσαν τη λειτουργία προγραμμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα 
διοικητικά συμβούλια ορισμένων κέντρων διημερεύουσας φροντίδας/ιδρυμάτων. Ενώ 
συνεχίζουν αιτήματα για δημιουργία προγραμμάτων που να δέχονται άτομα με «δύσκολες 
συμπεριφορές». Αρκετά παράπονα αφορούσαν επίσης στη μη ανταπόκριση των λειτουργών 
της ΥΔΕΠ και των ΥΚΕ στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και επιπλέον για το γεγονός ότι οι 
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παραπονούμενοι δεν ενημερώνονταν για οποιαδήποτε αποκοπή/μείωση παρά εκ των 
υστέρων. Ορισμένα παράπονα, αφορούσαν την απόρριψη ατόμων με ελαφριά ή μέτρια 
νοητική αναπηρία από την παροχή του ΕΕΕ, η δε διαδικασία των ενστάσεων καμιά φορά 
έφερνε σε αδιέξοδο τους γονείς που ανέμεναν απάντηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 
Προβλήματα αναφέρθηκαν επίσης σχετικά με τα διατάγματα κηδεμονίας/διαχείρισης. Παρά το 
γεγονός ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με εγκύκλιο 
ημερομηνίας 25/09/15 και αρ. ΕΕΕ-12/2015, δεν απαιτεί τα διατάγματα διαχείρισης και 
προώθησε συγκεκριμένο έντυπο «Υπεύθυνης Δήλωσης», ακόμη ορισμένες 
υπηρεσίες/λειτουργοί και τραπεζικά ιδρύματα ενθαρρύνουν ή πιέζουν τους γονείς να εκδίδουν 
δικαστικά διατάγματα διαχείρισης.  Πέραν τούτου ορισμένα παράπονα αφορούσαν στην 
ελλιπή ενημέρωση γονιών, για την κατάθεση λογαριασμών ετησίως στον Πρωτοκολλητή της 
επαρχίας τους, γεγονός που τους δημιούργησε σύγχυση και άγχος. 

Κατάλογος με το είδος των παραπόνων που έχουν εξεταστεί από την Επιτροπή το 2017, 
βρίσκεται στο Παράρτημα 4. 

 
3.7  Παρακολούθηση προγραμμάτων Εργοδότησης 

Μέσα στα πλαίσια της παρακολούθησης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τα ΑμεΝΑ, οι 
λειτουργοί της Επιτροπής είναι σε επαφή και συνεργασία με τους καθοδηγητές εργασίας 
παγκύπρια και με το Σύνδεσμο Καθοδηγητών Εργασίας στη Λευκωσία (ο οποίος φιλοξενείται 
για τις εβδομαδιαίες συναντήσεις του στα γραφεία της ΕΠΑΝΑ). Το ΤΚΕΑΑ επιχορηγεί 
ετησίως με €13.500 το κάθε πρόγραμμα εργοδότησης με στήριξη. Ο θεσμός αυτός θεωρείται 
διεθνώς ο καλύτερος τρόπος ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία στην αγορά εργασίας. 
Οι καθοδηγητές έχουν ανάμεσα στις αρμοδιότητες τους όχι μόνο τη στήριξη και επίβλεψη του 
ατόμου αλλά και τη διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Κατά το 2017 συνέχισαν 
να εργοδοτούνται 284 άτομα στην ανοιχτή αγορά εργασίας, Γύρω στα 185 εργοδοτούνται με 
στήριξη και 99 άτομα χωρίς στήριξη. Στα προγράμματα εργοδοτούνται παγκύπρια 21 
καθοδηγητές εργασίας (παράρτημα ΙΙ, πίνακας 9).  

 
3.8 Συμμετοχή και διοργάνωση σεμιναρίων 
Μέλη του προσωπικού της Επιτροπής συμμετείχαν σε διάφορα σεμινάρια που διοργάνωσαν 
κρατικές υπηρεσίες ή άλλοι φορείς και αφορούσαν θέματα σχετικά με τα ΑμεΝΑ όπως και τη 
στήριξη των οικογενειών τους. 
 
Συνέδρια και σεμινάρια που διοργανώθηκαν από την Επιτροπή ή που συμμετείχαν 
λειτουργοί με παρουσιάσεις 
 

 13/2/17- Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Frederick με θέμα «Ο ρόλος της Επιτροπής 
Προστασίας των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία» και  «Ο Ρόλος και το Έργο της 
Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης»  

 25/4/17 - Διάλεξη στην Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού με θέμα «Πρόληψη σεξουαλικής 
κακοποίησης/παρενόχλησης ΑμεΑ αναπτυξιακές διαταραχές και μαθησιακές 
δυσκολίες» 

 19/6/17 - Παρουσίαση με  θέμα  «Τι είναι η Αυτοσυνηγορία» στο ίδρυμα Απόστολος 
Λουκάς στη Λεμεσό 

 23/6/17- Παρουσίαση με θέμα «Ο Ρόλος και το Έργο της Συντονιστικής Υπηρεσίας 
Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης» στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου 

 21/9/17 - Παρουσίαση με θέμα  «Τι είναι η Αυτοσυνηγορία», διοργάνωση από το 
ίδρυμα Απόστολος Λουκάς στη Λεμεσό για όλα τα κέντρα και τα άτομα της Επαρχίας 
Λεμεσού. 

 12/10/17 - Παρουσίαση με θέμα «Τι είναι η Αυτοσυνηγορία» στο ίδρυμα Απόστολος 
Παύλος και  Σπίτια στην Κοινότητα στο Λιοπέτρι 
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 17/10/17 - Παρουσίαση με θέμα  «Τι είναι η Αυτοσυνηγορία» στο Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλιαχτίδα στη Λευκωσία 

 3/11/17 - Παρουσίαση με θέμα  «Τι είναι η Αυτοσυνηγορία» στο ίδρυμα Άγιος 
Λάζαρος και στο Σπίτι στην Κοινότητα στη Λάρνακα 

 27/11/17 - Παρουσίαση με θέμα  «Τι είναι η Αυτοσυνηγορία» στο Σωματείο 
Σκαπανέας στη Λευκωσία 

 14/12/17 - Παρουσίαση  με θέμα «Τι είναι η Αυτοσυνηγορία» στο ίδρυμα Μαργαρίτας 
Λιασίδου στην Πάφο 

 
4. Αξιολόγηση της κυπριακής πραγματικότητας και εισηγήσεις της Επιτροπής 

4.1 Εφαρμογή της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες, Κυρωτικός Νόμος 8(ΙΙΙ)2011 (ΣΔΑΑ) 

Το έτος 2017 ήταν αρκετά σημαντικό σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν στα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες γενικότερα, αλλά και των ατόμων με νοητική αναπηρία  

Στις 08/05/2017 η «Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες» του ΟΗΕ, έχει 
δημοσιεύσει τις «Καταληκτικές Παρατηρήσεις σχετικά με την Αρχική Έκθεση της Κύπρου»4 
για τα θέματα αναπηρίας. Οι «Καταληκτικές Παρατηρήσεις» ετοιμάσθηκαν λαμβάνοντας 
υπόψη την Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας (CRPD/C/CYP/1), τις απαντήσεις στον 
Κατάλογο Ερωτημάτων (List of Issues (LOI))5 που είχαν τεθεί από τον ΟΗΕ και την 
«Παράλληλη Έκθεση»6, την οποία είχε ετοιμάσει το 2016 η Παγκύπρια Συμμαχία για την 
Αναπηρία, η οποία συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 20157. Επίσης και η Επίτροπος Διοικήσεως 
απέστειλε στις 22/12/16 και τα δικά της σχόλια. Όλα τα αναφερόμενα έγγραφα βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ  http://www.ohchr.org. 
Η Επιτροπή του ΟΗΕ ανάμεσα στις ανησυχίες και εισηγήσεις της καλεί το κράτος να 
εφαρμόσει τη δικαιωματική προσέγγιση στα θέματα αναπηρίας και όπως διαμορφώσει 
ανάλογα όλες τις υφιστάμενες νομοθεσίες, σε συνεργασία με τις οργανώσεις των ατόμων με 
αναπηρίες. Ιδιαίτερη σημασία δίνει στην υποστήριξη για την ίδρυση αντιπροσωπευτικής 
οργάνωσης ατόμων με ΝΑ (σημεία 5-10). Επίσης η Επιτροπή του ΟΗΕ προτείνει  όπως η 
κυβέρνηση καταργήσει επειγόντως νομοθεσίες, διατάξεις και πολιτικές πρακτικές που 
επιτρέπουν την κηδεμονία των ΑμεΑ και την υποκατάσταση της λήψης αποφάσεών τους. 
Καλεί επίσης την κυβέρνηση να υιοθετήσει σε νέα νομοθεσία τα πρότυπα του Γενικού 
Σχολίου (Αρ. 1) που εξέδωσε η Επιτροπή του ΟΗΕ, για την ίση αναγνώριση ενώπιον του 
νόμου και το δικαίωμα σε δικαιοπραξία (σημεία  33-36). Ειδική αναφορά γίνεται επίσης στην 
ανεξάρτητη διαβίωση και ενσωμάτωση των ατόμων στην κοινότητα, με πρόταση 
ανακατανομής των πόρων που διατίθενται σε ιδρυματικές δομές και όπως το κράτος 
ανακατανέμει και αυξήσει τους πόρους για υπηρεσίες στην κοινότητα, προωθώντας την 
αποϊδρυματοποίηση. 

Αξιοσημείωτη  ήταν και η «Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία, 2018-2028» η οποία 
εγκρίθηκε μαζί με το «Δεύτερο Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020», από το 
Υπουργικό Συμβούλιο στις 19/12/2017 και ετοιμάσθηκε από το ΥΕΠΚΑ. Οι στρατηγικές 
επιδιώξεις και στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής περιλαμβάνουν μέτρα για όλους τους τομείς 
της ζωής από την παιδική ηλικία μέχρι την τρίτη ηλικία. Το Σχέδιο Δράσης 2018-20 προβλέπει 
δράσεις για όλα τα υπουργεία που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων για την 
αναπηρία. 

                                                 
4
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fCYP%2fCO%2f1&Lang

=en  
5
 “List of Issues in relation to the initial report of Cyprus” – Committee on the Rights of Persons with Disabilities 

(CRPD/C/CYP/Q/1), 19/09/16. 
6
 “Alternative Report”- First Civil Society Report on the Implementation of the United Nations 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities,   August 2016,  Pancyprian Alliance for Disability 
7
 Συμμετέχουν η ΚΥΣΟΑ και άλλες ΜΚΟ/Σύνδεσμοι, http://www.kysoa.org.cy 

 

http://www.ohchr.org/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fCYP%2fCO%2f1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fCYP%2fCO%2f1&Lang=en
http://www.kysoa.org.cy/
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Για τα άτομα με νοητική αναπηρία διαπιστώνεται ότι χρειάζεται αναδιαμόρφωση πολλών 
προγραμμάτων και προγραμματισμός δράσεων ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ένταξη τους 
στην κοινότητα και η αποδοχή τους ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας.  

Πιο κάτω γίνεται αναφορά σε ορισμένα βασικά δικαιώματα των ΑμεΝΑ όπως αυτά 
διασφαλίζονται με τη Σύμβαση του ΟΗΕ. 

 

4.2  Ανάγκη θεσμοθέτησης ενός ολοκληρωμένου μοντέλου έγκαιρης παιδικής 
παρέμβασης (άρθρο 7,  ΣΔΑΑ) 

Για αποφυγή της ταλαιπωρίας των γονιών και των παιδιών χρειάζεται ένα σύστημα έγκαιρης 
διάγνωσης και πολυθεματικής παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο για θεραπείες και αξιολόγηση 
των παιδιών πριν την ένταξη στα σχολεία. Η συνεχή στήριξη των γονιών και η επαρκή 
οικονομική ενίσχυση  είναι προϋπόθεση για ένα πετυχημένο μοντέλο. 

 

4.3 Ίση αναγνώριση ενώπιον του Νόμου και Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη. (άρθρο 12 και 
13, ΣΔΑΑ) 

Εκτός από την προσπάθεια που γίνεται από το ΤΚΕΑΑ για το σχεδιασμό ενός νομοθετήματος 
για την άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας, χρειάζεται η εναρμόνιση ή/και κατάργηση 
πολλών νόμων που άμεσα ή έμμεσα αφαιρούν αυτό το δικαίωμα. Παράλληλα η ΕΠΑΝΑ εκτός 
της τροποποίησης του νόμου της θα συνεχίσει την προσπάθεια για την οργάνωση της 
ομάδας των «Αυτοσυνηγόρων Κύπρου» αλλά θα χρειαστεί και η αλλαγή νοοτροπίας από 
υπηρεσίες/ΜΚΟ και οικογένειες. Η άποψη των ατόμων πρέπει να εισακούεται και αυτό μόνο 
με επίμονες προσπάθειες μπορεί να γίνει και με τη στήριξη επαγγελματιών που θα έχουν 
καταρτιστεί. Πέραν τούτου η ενημέρωση/πληροφόρηση πρέπει να γίνεται σε εύκολη μορφή 
“easy to read” για να είναι κατανοητή. 

 

4.4  Εκπαίδευση  (άρθρο 24, ΣΔΑΑ) 

Βάσει των Συστάσεων της Επιτροπής του ΟΗΕ και του Γενικό Σχόλιο 4 για εφαρμογή του 
άρθρου 24 (ημερ. 26/8/2016) θα πρέπει να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες φοίτησης στο 
"γενικό σύστημα ενιαίας εκπαίδευσης" με την ανάλογη στήριξη για την αποφυγή του 
διαχωρισμού, αυτό προϋποθέτει αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου συστήματος και 
παράλληλη τροποποίηση της νομοθεσίας 113(Ι)1999. 

 

4.5 Αυτόνομη διαβίωση – αποϊδρυματοποίηση (άρθρο 19, ΣΔΑΑ) 

Εκτός από τα άτομα που απέμειναν στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας και έχουν ανάγκη εύρεσης 
κατάλληλου χώρου για διαμονή, υπάρχουν πολλά άτομα που διαμένουν σε ιδρυματικές 
μορφές διαβίωσης αλλά και ιδρύματα ηλικιωμένων. Η αυτόνομη διαβίωση είναι δικαίωμα το 
οποίο θα πρέπει να διασφαλίζεται για τα άτομα με ΝΑ, υποστηριζόμενη ή μη. Η καλύτερη 
μορφή διαβίωσης για άτομα με ΝΑ είναι τα σπίτια στην κοινότητα, υποστηριζόμενα από 
κατάλληλα προγράμματα σε τοπικό επίπεδο και όχι ιδρυματοποιημένα. Ο θεσμός του 
προσωπικού συνοδού θα πρέπει να μελετηθεί για επαρκή στήριξη των ατόμων για 
αυτονομία. Επίσης για δύσκολες συμπεριφορές ατόμων χρειάζεται εξειδικευμένη στήριξη (ο 
θεσμός της κατ’ οίκον φροντίδας δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες των ατόμων με ΝΑ, αυτισμό 
ή/και άλλες δύσκολες συμπεριφορές).    
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4.6 Υγεία (άρθρο 25, ΣΔΑΑ ) 

Τα άτομα με ΝΑ αντιμετωπίζουν διακρίσεις σε θέματα υγείας, αρχικά γιατί δεν έχουν απλή και 
προσβάσιμη ενημέρωση και επιπλέον για σκοπούς νοσηλείας συχνά απαιτείται η παρουσία 
κάποιου οικείου ανεξάρτητα εάν τα άτομα διαμένουν σε ίδρυμα ή άλλη δομή. Πέραν τούτου η 
ενημέρωση για θέματα σεξουαλικότητας και αναπαραγωγικής υγείας είναι σχεδόν ανύπαρκτη 
αλλά αναγκαία και μέσα από την εκπαίδευση (ΥΠΠ) από μικρές ηλικίες. Η σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση είναι ο καλύτερος τρόπος πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλικής 
βίας/κακοποίησης. Το άρθρο 25 της Σύμβασης όπως και άλλα συναφή θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη από το Υπ. Υγείας για εναρμόνιση του ΓΕΣΥ. 

 

4.7  Επαγγελματική αποκατάσταση  (άρθρο 27, ΣΔΑΑ)  

Τα άτομα με ΝΑ είναι αυτά που λιγότερο εργοδοτούνται στην ανοιχτή αγορά εργασίας (με 
πολύ μικρό ποσοστό στις γυναίκες - Παράρτημα 2, γράφημα 9), η προετοιμασία/κατάρτιση 
των ΑμεΝΑ πρέπει να είναι συνεχή και δια βίου για να μπορούν να αντεπεξέλθουν. Θα 
πρέπει να μελετηθούν ειδικά προγράμματα για την απασχόληση τους συνδεδεμένα με την 
προετοιμασία από τη μέση εκπαίδευση και με περιθώρια ανώτερων σπουδών (ήδη στην 
Κύπρο έχουμε άτομα που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια ή κολλέγια). 

 

4.8 Συμμετοχή στην πολιτική/δημόσια ζωή -Ελεύθερος χρόνος – ψυχαγωγία (άρθρο 30, 
ΣΔΑΑ) 

Τα άτομα με ΝΑ είναι συχνά «εγκλωβισμένα» σε δραστηριότητες είτε οικογενειακές 
είτε οργανωμένες από κέντρα ημέρας/ιδρύματα. Δε συμμετέχουν στα κοινά και κυρίως 
δεν έχουν τρόπους πρόσβασης (πληροφόρηση, μεταφορά κ.ά.) σε δραστηριότητες 
είτε πολιτικές, είτε πολιτιστικές. Μια μέθοδος εξατομικευμένης στήριξης των ατόμων 
για την κοινωνική τους ένταξη είναι ο θεσμός του «ατομικού συνοδού», όπως 
αναφέρθηκε και προηγουμένως. Στόχος είναι η σταδιακή ένταξη του ατόμου στα κοινά  
και η απαραίτητη ενδυνάμωσή του. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες (πολυδιάστατη 
συνοδεία) απαλύνει επίσης το άγχος των γονιών και τους αποφορτίζει από την 
καθημερινή ένταση και υποχρεώσεις.  
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Παράρτημα 1 
 

Πίνακας Πραγματικών Δαπανών 2017 και Εγκριθείσων Δαπανών 2018 
 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
2017*  

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
2018 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

  
  € € 

Αποδοχές Προσωπικού                                             
Θέσεις: 241,769 269,000 

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 241,769 269,000 

΄Εξοδα Παραστάσεως και Αμοιβή Μελών ΕΠΑΝΑ 8,879 9,000 

΄Αλλες Δαπάνες     

΄Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου 

  ΄Εξοδα κινήσεως 1,820 2,500 

  Επιδόματα εκτός έδρας 0 100 

  Ταχυδρομικά Τέλη 31 400 

  Τηλέφωνα, Φαξ, Internet  3,512 3,700 

  Φωτισμός-Θέρμανση 2,607 4,000 

  Καθαριότητα Γραφείου 4,572 6,100 

  Τέλη & Τέλη ΄Υδατος 0 100 

  Βιβλιοθήκη/Εφημερίδες/Περιοδικά 0 0 

  Δημοσιεύσεις 422 200 

  Εκδόσεις–Δημοσιότητα–Διαφώτιση 0 0 

  Φωτοτυπικά Υλικά 691 900 

  Γραφική ΄Υλη 153 500 

Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανογραφικού/ 
Λογισμικού και άλλου εξοπλισμού 

697 6,000 

Συντήρηση κτιρίου  4,411 1,500 

Μελέτες/΄Ερευνες     

Μητρώο Ατόμων με Νοητική Αναπηρία/Μητρώο 
Ιδρυμάτων/΄Αλλες Ερευνες-Μελέτες 

0 0 

Αγορά υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου ή άλλων ειδικών 2,076 3,600 

Σχέδια/Προγράμματα      

  Αποϊδρυματοποίηση ομάδας ατόμων με ν.α. 
 
 
 
 

0 0 
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Συνέδρια εσωτερικού/εξωτερικού     

  Ναύλα και άλλα έξοδα για συμμετοχή σε συνέδρια 
στο εξωτερικό 

0 1,000 

  Συνέδρια-Σεμινάρια κ.ά. γεγονότα στην Κύπρο 0 1,000 

  ΄Εξοδα Φιλοξενίας 293 400 

Επιμόρφωση Προσωπικού Ε.Π.Α.Ν.Α.  100 1,000 
Επιμόρφ.Επαγγελμ.Προσωπ.εθελοντικών 
οργανώσεων  0 600 

Υπηρεσίες Κλητήρα  36 100 

Διάφορα 145 800 

      

ΣΥΝΟΛΟ Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου 21,566 34,500 

΄Επιπλα & Εξοπλισμός     

  Αγορά Επίπλων 286 400 

  Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού/λογισμικού  379 1,100 

ΣΥΝΟΛΟ ΄Αλλων Δαπανών 22,231 36,000 

      

ΣΥΝΟΛΟ Αποδοχών Προσωπικού 241,769 269,000 

΄Εξοδα Παραστάσεως και αμοιβή μελών ΕΠΑΝΑ 8,879 9,000 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 272,879 314,000 

Εγκριθείσα δαπάνη 2017 – 332.500 ευρώ 
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Παράρτημα 2 

 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΩΝ  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ  ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 

 ΜΗΤΡΩΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΗΡΙΑ   
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

 
Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανομή φύλου 

Φύλο Αρ. Ατόμων % 

Άντρες  1540  57 

Γυναίκες 1159  43 

Σύνολο 2699 100 

 
 

Γράφημα 1: Ποσοστιαία κατανομή φύλου /ανά χρονολογία  

 
Τα τελευταία χρόνια δεν παρατηρείται καμία ουσιαστική διαφορά στην κατανομή  
φύλου.   
 

Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανομή ηλικίας  

Ηλικία Αρ. Ατόμων % 

0 - 20   639  23 

21 - 40   937  35 

41 + 1123  42 

Σύνολο 2699 100 

 
Δεν παρατηρείται καμιά ουσιαστική διαφορά σε σχέση με το έτος 2016 
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Γράφημα 2: Ποσοστιαία κατανομή φύλου /ηλικία 
 

 
Στο πιο πάνω διάγραμμα παρατηρείται ότι στις νεαρές ηλικίες υπερισχύουν οι άντρες 
κατά 20% και στις μεγαλύτερες ηλικίες υπερισχύουν οι γυναίκες  κατά 2%.   
 
 

 
Πίνακας 3: Ποσοστιαία κατανομή αναπηρίας  

Βαθμός νοητικής 
αναπηρίας 

Αρ. Ατόμων % 

Ελαφριά  919 34 

Μέτρια 1033 38 

Σοβαρή   587 22 

Δεν έχει διαγνωστεί   160   6 

Σύνολο 2699 100 

 
Η κατηγορία «δεν έχει διαγνωστεί» περιλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες οι ειδικοί 
γιατροί δεν έδωσαν ξεκάθαρη ή πλήρη διάγνωση.  Συγκριτικά με το 2016 δεν 
παρατηρείται καμιά αλλαγή όσον αφορά το βαθμό αναπηρίας. 
 
 
 
Γράφημα 3: Ποσοστιαία κατανομή βαθμού αναπηρίας/ανά χρονολογία 

 
Τα τελευταία χρόνια δεν παρατηρείται καμία ουσιαστική διαφορά στην κατανομή της 
αναπηρίας.   
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Γράφημα 4: Ποσοστιαία κατανομή βαθμού νοητικής αναπηρίας/φύλου 

 
Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η κατανομή του βαθμού νοητικής αναπηρίας  
είναι περίπου ίδια στα δύο φύλα. Υπερισχύει η κατηγορία «Μέτρια». 
 
 
 
Γράφημα 5: Ποσοστιαία κατανομή βαθμός νοητικής αναπηρίας /ηλικία 

 
Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η σοβαρή νοητική αναπηρία είναι περίπου η ίδια 
σε όλες τις ηλικίες. 
 
 
 

Πίνακας 4: Ποσοστιαία κατανομή νοητικής αναπηρίας /επαρχία 

Επαρχία  Αρ. Ατόμων % 

Λευκωσία  1036 38 

Λεμεσός  725 27 

Λάρνακα  498 18 

Αμμόχωστος 205   8 

Πάφος  235   9 

Σύνολο  2699                100 

 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2016, παρατηρείται ποσοστιαία  μείωση κατά 1% στην 
επαρχία Λευκωσίας και παράλληλη αύξηση  στην επαρχία Αμμοχώστου . 
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Γράφημα 6: Ποσοστιαία κατανομή Νοητικής αναπηρίας  /επαρχία 

 
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   788  29 

Όχι 1800  67 

Δεν έχει διαγνωστεί *   111   4 

Σύνολο  2699 100 

 
 
 
 
 

Πίνακας 6: Ποσοστιαία κατανομή ανά είδος συνδρόμου  

Σύνδρομο Αρ. Ατόμων % 

Down    343  46 

Αυτισμός    244  29 

Άλλο   166 21 

Δεν έχει διαγνωστεί ακόμα *     35   4 

Σύνολο    788 100 

 
* Δεν έχει διαγνωστεί ακόμα σημαίνει ότι το σύνδρομο είναι υπό διερεύνηση ή είναι 
άγνωστο.   
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Γράφημα 7: Ποσοστιαία κατανομή συνδρόμου /φύλο 

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

Πίνακας 7: Ποσοστιαία κατανομή άλλων αναπηριών  

Παρουσία άλλης 
σωματικής αναπηρίας*  

Αρ. Ατόμων % 

Ναι  1634 61 

Όχι    1029 38 

Δεν έχει διαγνωστεί        36   1 

Σύνολο     2699 100 

 
*Εννοείται σωματική, κινητική ή άλλη ασθένεια  
 
 
 
 
 

Πίνακας 8: Ποσοστιαία κατανομή φοίτησης παιδιών από 3-21 χρ. 

Φοιτούν  
 

Αρ. Ατόμων % 

Κανονικά σχολεία    371  54 

Ειδικά σχολεία  161   24 

Δεν φοιτούν  152   22 

Σύνολο  684 100 

 
Τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της 
ΕΠΑΝΑ γι’ αυτό και διαφέρουν από τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού.  
 
Τα 152 άτομα που φαίνεται πως δεν φοιτούν πιθανόν να είναι παιδιά 3-5 χρονών, τα 
οποία  δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στην εκπαίδευση, είτε είναι άνω των 15 ή άνω των 
18 χρονών.  Η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Κύπρο είναι εννεαετής, άρα υπό 
κανονικές συνθήκες στα 15 τους χρόνια οι μαθητές μπορούν να διακόψουν τη 
φοίτησή τους.  Επίσης μπορεί να είναι άτομα  άνω των 18 χρονών που τερμάτισαν τη 
φοίτησή τους και δεν αιτήθηκαν παράταση μέχρι τα 21. 
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Γράφημα 8: Ποσοστιαία κατανομή φοίτησης σε σχολεία /επαρχία 

Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα σ’ όλες τις επαρχίες υπερτερεί το ποσοστό των 
παιδιών που φοιτούν σε  σχολεία τυπικής εκπαίδευσης. 
 
 

Πίνακας 9: Ποσοστιαία κατανομή εργοδότησης  

Άτομα που 
Εργοδοτούνται  στην ανοιχτή αγορά 

Αρ. Ατόμων 
% 

Ηλικία 
 20 -65 

Με στήριξη καθοδηγητή εργασίας 185 10 

Χωρίς στήριξη  99   5 

Σύνολο  284 15 

 
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 (24%), η Λάρνακα (18%), η 
Αμμόχωστος (6%) και τέλος η Πάφος  (2%). 

 
 

Γράφημα 9: Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που εργοδοτούνται 
στην ανοικτή αγορά /φύλο 

 

 
Στο διάγραμμα  φαίνεται ότι το ποσοστό των γυναικών  που εργάζονται στην ανοικτή 
αγορά χωρίς στήριξη έχει μειωθεί κατά 2% και έχει φθάσει στο  15%. Παρόλα αυτά 
εξακολουθεί να είναι μικρότερο, σε αντίθεση με το 43% των ανδρών.  Τα ποσοστά 
αυτά αφορούν τον αριθμό των 284 ατόμων που περιγράφονται στον πίνακα 9.  
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Πίνακας 10: Ποσοστιαία κατανομή οικογενειακής κατάστασης  

Οικογενειακή 
κατάσταση  

Αρ. Ατόμων  % 

Έγγαμος: Ναι  43    2 

                        Όχι  2656  98 

Σύνολο  2699 100 

 
Από τους 43 έγγαμους οι 13 είναι και γονείς εκ των οποίων σε δύο περιπτώσεις το 
παιδί δόθηκε για υιοθεσία. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις έχουν τα παιδιά μαζί τους και 
τα φροντίζουν  μόνοι τους ή και με βοήθεια. Από τους 13 γονείς, οι 8 περιπτώσεις 
έχουν περισσότερα από 2 παιδιά.  Υπάρχουν και δύο περιπτώσεις που είναι 
διαζευγμένοι και δεν φαίνονται στον πιο πάνω πίνα 

 
Πίνακας 11: Ποσοστιαία κατανομή υπηρεσιών που λαμβάνουν  

Λαμβάνουν υπηρεσίες  Αρ. Ατόμων  % 

Ιδρύματα   344 13 

Κέντρα Ημέρας   489 18 

Νοσοκομείο Αθαλάσσας     11   0 

Στέγη Ηλικιωμένων     84   3 

Άλλα προγράμματα   194   7 

Σύνολο  1122 41 

 
Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες συγκριτικά με το 2016 μειώθηκε 
κατά 2%.  
Από τα 11 άτομα που εξυπηρετούνται στο νοσοκομείο Αθαλάσσας, ορισμένα 
φιλοξενούνται κατά διαστήματα και άλλα σε μόνιμη βάση εν αναμονή δομών για την 
αποϊδρυματοποίηση τους. 
 

 
Γράφημα 10: Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες 

παγκύπρια  
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Πίνακας 12: Ποσοστιαία κατανομή διαμονής των ατόμων 

Διαμονή   Αρ. Ατόμων  % 

Διαμένει με την 
οικογένεια  

2309   86 

Διαμένει σε ίδρυμα *   227     8 

Διαμένει σε σπίτι στη 
κοινότητα  

   96     4 

Ζει μόνος **    65     2 

Διαμένουν αλλού ***      2     0 

Σύνολο  2699 100 

 
*Διαμένει σε ίδρυμα: περιλαμβάνει διαμονή 24ωρης βάσης 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. 

 
 
 
 

Πίνακας 13: Ποσοστιαία κατανομή επάγγελμα πατέρα 

Επάγγελμα  Αρ. Ατόμων    % 

Διοικητικοί /προσοντούχοι   153      6 

Υπάλληλοι υπηρεσιών   159      6 

Γραφείς /πωλητές   261     10 

Τεχνίτες /χειριστές 
μηχανών 

  472     17 

Ανειδίκευτοι    210      8 

Γεωργοί       66      2 

Συνταξιούχοι     489    18 

Απεβίωσαν     639   24 

Άλλοι /άνεργοι     250    9 

Σύνολο              2699 100 

 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2016 δεν παρατηρείται καμιά ουσιαστική αλλαγή στα 
πιο πάνω δημογραφικά στοιχεία.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 42% του 
συγκεκριμένου πληθυσμού είναι συνταξιούχοι ή έχουν αποβιώσει.   
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Γράφημα 11: Επάγγελμα πατέρα 
 

 
 

Πίνακας 14: Ποσοστιαία κατανομή επάγγελμα μητέρας 

Επάγγελμα  Αρ. Ατόμων  % 

Διοικητικοί /προσοντούχες 101   4 

Υπάλληλοι υπηρεσιών    61   2 

Γραφείς /πωλήτριες  232   9 

Τεχνίτες /χειρίστριες  
μηχανών 

  32   1 

Ανειδίκευτες  185   7 

Γεωργοί      1   0 

Συνταξιούχοι  517 19 

Απεβίωσαν   400 15 

Οικοκυρές 1057 39 

Άλλοι /άνεργες   113   4 

Σύνολο 2699                100 

 
Σημαντικότερο ποσοστό (39%) 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 έχουν παραιτηθεί από τη δουλειά τους για να τα φροντίζουν.  

 
 

 
Γράφημα 12: Επάγγελμα μητέρας 
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Πίνακας 15: Ποσοστιαία κατανομή ατόμων με διαζευγμένους γονείς /επαρχίας 

Επαρχία % 

Λευκωσία   8 

Λεμεσός   10 

Λάρνακα 11 

Αμμόχωστος   5 

Πάφος   9 

 
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το σύνολο 237 ατόμων που έχουν διαζευγμένους 
γονείς ή 9% παγκύπρια.  
 
 

Γράφημα 13: Απεβίωσαν και οι δύο γονείς  
 

 
Έχουν χάσει και τους δύο γονείς 346 άτομα παγκύπρια (13%). 
 
Mητρώο Ατόμων-Στοιχεία 2017 
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Παράρτημα 3 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2017 

 
 
Πίνακας 1: Αριθμός οικογενειών που εξυπηρετήθηκαν από τη ΣΥΕΠΠ κατά επαρχία   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Έναρξη προγράμματος Σεπτέμβριος 2006  
Από τον Ιανουάριο 2017 μέχρι το Δεκέμβριο 2017 οι Λειτουργοί χειριστήκαν 131 νέα περιστατικά ή ποσοστό 13% περισσότερα  σε 
σχέση με το 2016. 
Από τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 παραπέμφθηκαν συνολικά 1315 περιπτώσεις.  
Η μείωση παραπομπής περιστατικών παρατηρείται κατά τις περιόδους όπου η υπηρεσία αναγκαζόταν να επαναπροκηρύξει τις 
θέσεις λόγω παραίτησης του λειτουργού είτε λόγω λήξης του συμβολαίου.  Τα κενά που δημιουργούνταν (7-8 μήνες) είχαν πάντα 
αρνητικές επιπτώσεις στις παραπομπές περιστατικών και στην εξυπηρέτηση των υφιστάμενων οικογενειών που είχαν αποταθεί 
στην υπηρεσία.   

Επαρχία 
Παραπομπές 

 Σύνολο 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Λευκωσία 16 48 30 23 47 41 15 26 36 42 36 36 396 

Λάρνακα/ 
Αμμόχωστος 

 
16 

 
57 48 48 57 39 42 52 40 40 50 69 558 

Λεμεσός/ 
Πάφος 

4 42 53 33 40 29 34 25 16 29 30 26 361 

ΣΥΝΟΛΟ 36 147 131 104 144 109 91 103 92 111 116 131 1315 
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Γράφημα 1: Ποσοστιαία κατανομή επαρχία / χρονολογία 
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Πίνακας 2: Κατάλογος  διαταραχών  που παραπέμφθηκαν στη ΣΥΕΠΠ 

ανά επαρχία 

Είδος Αναπηρίας Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
Λεμεσός/ 

Πάφος 
Σύνολο 

Νοητικές Δυσκολίες 13 14 14 41 

Σύνδρομα (Down, Williams, Prader  
Willi, etc) 

2 5 1 8 

Αυτισμός/ αυτιστικά χαρακτηριστικά/ 
Asperges  

16 25 14 55 

Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής & 
Υπερκινητικότητας   

15 35 8 58 

Εγκεφαλική Παράλυση 2 3 - 5 

Μαθησιακές Διαταραχές 22 55 19 96 

Προβλήματα Συμπεριφοράς 20 39 15 74 

Ψυχοκινητική Καθυστέρηση  11 28 17 56 

Επιληψία 2 3 2 7 

Κινητικά Προβλήματα 14 12 11 37 

Παραπληγία - - - - 

Ημιπληγία 2 1 - 3 

Τετραπληγία - 1 - 1 

Ιατρικά Προβλήματα 8 10 9 27 

Καθυστέρηση/ Απουσία Λόγου 32 47 25 104 

Μικρό/ Μεγαλοκεφαλία  1 2 2 5 

Εγκεφαλοπάθεια/ Εγκεφαλική 
Δυσλειτουργία   

2 3 1 6 

 
Οι διαταραχές των παιδιών που έλαβαν υπηρεσίες από τη ΣΥΕΠΠ κατά το 2017 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 3: Κατανομή ηλικίας  παιδιών που εξυπηρετούνται από τη 
ΣΥΕΠΠ  κατά επαρχία  

Ηλικία Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
Λεμεσός/ 

Πάφος 
Σύνολο 

0 - 1  -  3  1  4 

1 - 2  1  7  -  8 

2 - 3 6 15  1 22 

3 - 4  9  7  3 19 

4 - 5  4 12 11 27 

5 - 6  3  3  2  8 

6 - 7  1  6  4 11 

7 - 8  1  -  -  1 

8 + 11 16  4 31 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

36 69 26 131 

 
Αναφορικά με  τις ηλικίες των παιδιών που έλαβαν υπηρεσίες από τη ΣΥΕΠΠ 
κατά το 2017  όπως φαίνονται και στον πίνακα, 43 παιδιά ή ποσοστό 33% 
ξεπερνούν το όριο ηλικίας των 6 ετών.  Αυτό επιβεβαιώνει την απουσία 
υπηρεσιών στήριξης και ενημέρωσης των γονιών που έχουν παιδιά 
μεγαλύτερης ηλικίας. 
 
Στα 11 χρόνια λειτουργίας της ΣΕΕΠΠ έχουν εξυπηρετηθεί  συνολικά 376 
παιδιά που ξεπερνούν την ηλικία των 6 ετών. Αυτό δείχνει την ανάγκη 
επέκτασης των υπηρεσιών και σε οικογένειες με παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών  
 
Πίνακας 4: Συγκεντρωτικοί αριθμοί παιδιών που εξυπηρετήθηκαν 

 στα  χρόνια λειτουργίας της ΣΥΕΠΠ  
 

Χρονολογία 
Παιδιά μέχρι 
6 ετών (> 6) 

Παιδιά άνω των 
6 ετών (< 6) 

Σύνολο 

2006   30    (83%)     6    (17%)     36 

2007 106    (72%)   41    (28%)   147 

2008   91    (69%)   40    (31%)   131 

2009   80    (77%)   24    (23%)   104 

2010   84    (58%)   60    (42%)   144 

2011   79    (72%)   30    (28%)   109 

2012   66    (73%)   25    (27%)     91 

2013   75    (73%)   28    (27%)   103 

2014   71    (77%)   21    (23%)     92 

2015   86    (77%)   25    (23%)   111 

2016   83    (72%)   33    (28%)   116 

2017   88    (67%)   43    (33%)   131 

Σύνολο 939    (71%) 376    ( 29%) 1315 
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Γράφημα  2: : Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που εξυπηρετήθηκαν  στα  
10 χρονιά της ΣΥΕΠΠ Παγκύπρια     

 
 

 
 

Πίνακας 6: Κατανομή φύλου κατά επαρχία 
 

Φύλο Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
Λεμεσός/ 

Πάφος 
Σύνολο 

Κορίτσια 12 17  7 36 (28%) 

Αγόρια 24 52 19 95 (72%) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
36 69 26 

131 
(100%) 

 
Ενδεικτικός είναι και ο διαχωρισμός των παιδιών σε φύλο όπου τα αγόρια 
αποτελούν  το 72% του συνόλου των περιστατικών παγκύπρια. 
 
 
 

Γράφημα 4: Ποσοστιαία κατανομή φύλου / επαρχία 
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Παράρτημα 4 

Τα πιο κάτω παράπονα/αιτήματα έτυχαν διερεύνησης  

από το προσωπικό της Επιτροπής και παρατίθεται  

συνοπτικά το είδος παραπόνου ανά θεματική ενότητα 

Οικονομικά θέματα 

Άρνηση ή αποκοπή παροχής ΕΕΕ λόγω καταθέσεων/ ή λόγω «ήπιας» 
νοητικής αναπηρίας 

Μείωση ΕΕΕ λόγω συνυπολογισμού επιδομάτων τέκνου και μονογονιού  

Μη αποπληρωμή αναδρομικών ποσών ΕΕΕ  

Προβλήματα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για άνοιγμα λογαριασμών 
σε άτομα με Ν.Α.   

Προβλήματα με  ΥΚΕ που απαιτούν την έκδοση διατάγματος διαχείρισης 
περιουσίας για άνοιγμα λογαριασμού, (παρόλο ότι υπάρχει σχετική 
εγκύκλιος του ΥΕΠΚΑ, βλέπε και Θέματα Δικαιοπρακτικής Ικανότητας)  

Αποκοπή ΕΕΕ & ΔΒ λόγω εισοδημάτων από εργοδότηση ενώ ο νόμος 
προβλέπει το μη υπολογισμό των πρώτων €512  

Προβλήματα εργοδότησης ατόμων 

Μείωση επιδομάτων: μεταφορικών, πάνες, τροφεία, μέτρα κοινωνικής 
συνοχής 

Οικονομικά προβλήματα οικογενειών -  δυσκολίες στην εργοδότηση και 
διαχείριση χρόνου  

 

Προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας: 

Αποκοπή  ή μη έγκριση υπηρεσιών φροντίδας 

Δραστική μείωση ποσού για παροχή υπηρεσιών φροντίδας 

Έγκριση ελάχιστων ωρών φροντίδας  

Μεγάλο κόστος ανά ώρα φροντίδας (€10-15) 

Αποκοπή επιδόματος φροντίδας σε  συγγενείς που παρέχουν 24ωρη 
φροντίδα (μετά από ενστάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις λύθηκε το θέμα) 

Μη ικανοποιητικός αριθμός φροντιστών  

Ανάγκη εξειδικευμένων φροντιστών για άτομα με Ν.Α. ή/και αυτισμό 

Ανάγκη 2 ή περισσοτέρων φροντιστών για δύσκολα περιστατικά  

Μειωμένα τροφεία για παροχή ιδρυματικής φροντίδας εικοσιτετραώρου 
βάσεως 
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Θέματα Καταπάτησης Δικαιωμάτων 

Παραμέληση ατόμων από γονείς ή συγγενείς (παράληψη 
καθαριότητας/περιποίησης/άρνηση φοίτησης τους σε κέντρα 
διημερεύουσας φροντίδας/ ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης κά.) 

Διακρίσεις σε βάρος ΑμεΝΑ και μη αποδοχή τους – Δυσμενής διάκριση 
λόγω αναπηρίας, προσβλητικές συμπεριφορές  

Παράβαση δικαιωμάτων παιδιών λόγω καταγωγής (μη πρόσβαση σε 
θεραπείες /σχέδια επιδοτήσεων/ κά) 

Αδιάφορη συμπεριφορά από Λειτουργούς (ΥΚΕ,ΤΚΕΑΑ,ΥΔΕΠ) σε 
οικογένειες ατόμων με Ν.Α. 

Υπόνοιες Κακοποίησης/παρενόχλησης ατόμων εκτός οικογένειας 

Παράπονα για ελλιπή εξυπηρέτηση από κρατικούς λειτουργούς – 
Παράπονα εναντίον κυβερνητικών τμημάτων ιδιαίτερα για μη ενημέρωση  

Ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης ατόμων με ΝΑ (και νεαρών) σε 
ιδρύματα και γηροκομεία λόγω έλλειψης άλλων δομών 

Παραβίαση δικαιωμάτων ΑμεΝΑ που απορρέουν από τη Σύμβαση του 
ΟΗΕ  

 

Θέματα Δικαιοπρακτικής Ικανότητας 

Συνέχιση έκδοσης διαταγμάτων διαχείρισης περιουσίας ή ΕΕΕ  και 
απαίτηση Τραπεζών για έκδοση διαταγμάτων  

Μη τήρηση εγκύκλιου του ΥΕΠΚΑ για «υπεύθυνη δήλωση» αντί διορισμού 
διαχειριστή για «ανίκανα άτομα» στα πλαίσια του Νόμου ΕΕΕ  

Γενικότερα προβλήματα που δημιουργούνται από την έκδοση 
διαταγμάτων κηδεμονίας (το διάταγμα αφορά πλήρη ανικανότητα) 

Παράπονα σε σχέση με διατάγματα κηδεμονίας και τη διαδικασία 
υποβολής αποδεικτικών στοιχείων ετησίως  

Μη παροχή  νομικής αρωγής σε άτομα με ΝΑ που έχει εκδοθεί διάταγμα 
κηδεμονίας εις βάρος τους  

Αποκλεισμός ΑμεΝΑ από την πρόσβαση στη δικαιοσύνη 

Πρόθεση προσφυγών στο Ανώτατο Δικαστήριο λόγω στέρησης 
περιουσιακών στοιχείων σε ΑμεΝΑ 

Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων ΑμεΝΑ, από οικογενειακό  
περιβάλλον ή άλλους 

Διάταγμα καταναγκαστικής νοσηλείας στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας λόγω 
έλλειψης άλλων εναλλακτικών δομών 

Δυσκολίες για απόκτηση περιουσίας από άτομα με ΝΑ και ανησυχίες 
γονιών για μεταβιβάσεις  

Καθυστέρηση στην τροποποίηση των νόμων που καθορίζουν τα άτομα ως 
«ανίκανα»  
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Άρνηση παροχής κυπριακής υπηκοότητας λόγω νοητικής αναπηρίας του 
ατόμου  

Μη συμμετοχή των ίδιων των ατόμων στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε 
σωματεία/οργανώσεις/δομές που τα εκπροσωπούν  

 

Θέματα Υγείας 

Ευθύνη ιδρυμάτων για περίθαλψη ατόμων σε νοσοκομειακές δομές 
(αφορά και το θέμα της δικαιοπρακτικής ικανότητας) 
Απαίτηση για επίβλεψη από συγγενείς σε περιπτώσεις νοσηλείας 
Διαμαρτυρία για χρεώσεις στη δημόσια υγεία 
Έλλειψη υπηρεσιών για σοβαρά περιστατικά που χρήζουν 24ωρης 
φροντίδας 
Παραμονή ατόμων με ΝΑ και δύσκολη συμπεριφορά στο Νοσοκομείο 
Αθαλάσσας 
Υπέρογκες χρεώσεις γονιών για παροχή θεραπειών στα παιδιά στον 
ιδιωτικό τομέα (εργοθεραπεία/λογοθεραπεία/φυσιοθεραπεία, ABA κλπ) 
Ανάγκη πρωτοκόλλου για παρουσία νοσηλευτών στα ειδικά σχολεία  
Άρνηση παροχής υπηρεσιών καθετηριασμού σε ειδικό σχολείο 
 
Θέματα εκπαίδευσης 
Άρνηση ένταξης παιδιών στο γενικό πλαίσιο εκπαίδευσης  
Άρνηση παροχής ατομικού συνοδού σε παιδιά με πολλαπλές ανάγκες 
Μη έγκριση συνοδών σε νηπιαγωγεία  
Παράπονα για ελλιπή στήριξη παιδιών (1 φορά την βδομάδα 
λογοθεραπεία για 20-25 λεπτά, 1 φορά ειδική εκπαίδευση  κά ),  
Απειλή εκδίωξης ατόμου από σχολείο λόγω προβληματικής 
συμπεριφοράς 
Καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής 
Ψυχολογίας ή/και αποφάσεις από Επαρχιακές Επιτροπές 
Προβλήματα για μειωμένο αριθμό συνοδών και πολλαπλές ανάγκες 
παιδιών 
Εκφοβισμός μαθητών με νοητική αναπηρία από συμμαθητές τους 
 
Διάφορα /Αιτήματα 
Παράπονο εναντίον της ΕΠΝΚΑ για χρησιμοποίηση της ορολογίας 
«καθυστερημένων ατόμων» στο όνομα της Επιτροπής και του Νόμου 
Αιτήματα για υποστηριζόμενη διαβίωση  
Αιτήματα για εργοδότηση  με στήριξη 
Έλλειψη προγραμμάτων απασχόλησης  για απόφοιτους σχολείων (μετά 
τα 18-21) 
Έλλειψη δομών για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες ή/και δύσκολες 
συμπεριφορές 
Σύνδεση εκπαίδευσης με κατάρτιση και εργοδότηση  
Παράπονα για δυσλειτουργία οργανώσεων/υπηρεσιών, προβλήματα στη 
διαχείριση των κέντρων/διαμάχες μεταξύ μελών διοικητικών συμβουλίων  
Έλλειψη κανονισμών λειτουργίας κέντρων και λειτουργίας διοικητικών 
συμβουλίων (για όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με ΝΑ)  
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Ελλιπής προσφορά προγραμμάτων από οργανώσεις/υπηρεσίες 
(ορισμένες προσφέρουν μόνο απασχόληση κατά τη διάρκεια της μέρας) 
Έλλειψη μεταφορικού μέσου από ορισμένα κέντρα 
Διαμαρτυρίες για κόστος μεταφορικών ή/και χρονοβόρων διαδρομών 
Ανάγκη παροχής εξειδικευμένης φροντίδας σε άτομα με αυτισμό και άλλες 
αναπτυξιακές διαταραχές  
Ανάγκη Νομοθετικής ρύθμισης λειτουργίας σπιτιών στην κοινότητα  
και καταγραφή αιτημάτων για νέα σπίτια στην κοινότητα 
Προβλήματα λειτουργίας σπιτιών στην κοινότητα 
Προβλήματα λειτουργίας των Ειδικών Ολυμπιακών (μη παροχή 
προπονητών), αποκλεισμός ατόμων που δεν φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή 
ιδρύματα 

Συμβουλευτική σε άτομα και οικογένειες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


