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1. Εισαγωγή  
 

Η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) συστάθηκε το 
1989 και η λειτουργία της καθορίζεται από τον Περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων 
Νόμο 117 του 1989. 
Σκοπός της ΕΠΝΚΑ είναι η προώθηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑμΝΑ στην 
Κύπρο, μέσα από την εφαρμογή της νομοθεσίας και των Διεθνών Συμβάσεων. 
Συγκεκριμένα, η αποστολή της ΕΠΝΚΑ είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
πραγματικής κατάστασης  των ΑμΝΑ και η προώθηση ολοκληρωμένων προτάσεων για 
προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, ικανοποίηση των αναγκών και της 
αξιοπρεπούς διαβίωσης τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που 
χαρακτηρίζουν τον καθένα αλλά και τις δικές τους απόψεις και επιλογές. 
 

Στη δεύτερη ενότητα πιο κάτω παρατίθενται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της 
Επιτροπής βάσει του νόμου, ενώ στην τρίτη ενότητα περιγράφονται ο κυριότερες 
δράσεις της κατά το 2014. Στην τέταρτη ενότητα, παρατίθεται η αξιολόγηση της 
κυπριακής πραγματικότητας μέσα από εκτιμήσεις, μελέτες, έρευνες αλλά και τη 
διερεύνηση παραπόνων και υποβολή εισηγήσεων για επίλυση διαφόρων ζητημάτων 
που αφορούν τα ΑμΝΑ. 
 

2. Σύνθεση, Αρμοδιότητες και Χρηματοδότηση Λειτουργίας της ΕΠΝΚΑ  

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

Το προσωπικό της Επιτροπής κατά την 1η  Ιανουαρίου 2014 απαρτιζόταν από δύο 
Λειτουργούς (Κλ. Α8-Α10-11), ένα Boηθό Γραμματειακό Λειτουργό (Κλ.Α2-Α5-Α7+2) και 
δύο Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς αορίστου διαρκείας (Κλ.Α2). Επίσης 
συνεχίστηκε η εργοδότηση τριών Λειτουργών Κλ.Α5 (προσοντούχο προσωπικό) για 
στελέχωση της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ). Η 
απασχόληση δύο εκ των Λειτουργών είναι αορίστου διάρκειας, ενώ ο τρίτος εργοδοτείται 
με συμβόλαιο καθορισμένης διάρκειας δύο χρόνων. Λεπτομέρειες για την 
προαναφερόμενη Υπηρεσία δίδονται στην Ενότητα 3.7. Από τον Οκτώβριο του 2011, 
μετά την παραίτηση της Προϊστάμενης Υπηρεσιών της Επιτροπής, η θέση παραμένει 
κενή, λόγω της παγοποίησης κενών θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και των 
μέτρων δημοσιονομικής περισυλλογής.  Το συντονισμό των δραστηριοτήτων της 
Επιτροπής αναλαμβάνουν  ανά τρίμηνο οι δύο Λειτουργοί. 
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Οι κυριότερες αρμοδιότητές της ΕΠΝΚΑ, όπως καθορίζονται από το άρθρο 6 του Νόμου 
117/89, είναι: 
 

 Η καταγραφή όλων των ΑμΝΑ 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 ΑμΝΑ 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 ΑμΝΑ 

 

 Ο καταρτισμός προγραμμάτων σε συνεργασία με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για 
την υλοποίηση των διακηρυχθέντων δικαιωμάτων των ΑμΝΑ 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 ΑμΝΑ. 
 

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

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

 Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα ΑμΝΑ και στις οικογένειές τους. 
 

 Η καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για παροχή υπηρεσιών σε ΑμΝΑ 
 

 Η τήρηση στατιστικών και άλλων πληροφοριών για τα ΑμΝΑ. 
 

 Ο καταρτισμός καταλόγου διαχειριστών και επιτρόπων περιουσιών ΑμΝΑ. 
 
Η Επιτροπή λειτουργεί με ετήσια κρατική χορηγία που καλύπτει όλες τις δαπάνες της, 
μέσω του Άρθρου 04088.2 – «+Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά 
Καθυστερημένων Ατόμων-Τακτικές Δαπάνες» του Κεφαλαίου 150600 - «Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες-Κεντρικά Γραφεία» του 
Προϋπολογισμού  του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η 
προβλεπόμενη χορηγία της  Επιτροπής για το 2014 ανερχόταν σε €300.000, ενώ οι 
πραγματικές δαπάνες της ανήλθαν στις €282.198 λόγω εξοικονομήσεων (Παράρτημα 1).  
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3. Δραστηριότητες της Επιτροπής κατά το 2014 

 
3.1 Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δικαιωμάτων ΑμΝΑ 
 
Συνεχίστηκε η προσπάθεια για τροποποίηση και εκσυγχρονισμό του Περί Προστασίας 
Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμου, Ν.117/89, η οποία ξεκίνησε πριν αρκετά 
χρόνια και μέχρι σήμερα δεν είχε επιτυχή κατάληξη. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των 
χρόνων, πολλά δεδομένα στον τομέα των δικαιωμάτων των ΑμεΑ έχουν διαφοροποιηθεί 
σημαντικά. Κυριότερη αλλαγή ήταν η κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία της 
Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ το 2011, 
Κυρωτικός Νόμος (Ν.8(ΙΙΙ)2011) που υπερισχύει της εθνικής νομοθεσίας. 
 
Μετά από πολλές συζητήσεις η προτεινόμενη από την Επιτροπή τροποποίηση που θα 
εκσυγχρόνιζε και θα καθιστούσε τον Νόμο 117/89 περισσότερο λειτουργικό και 
αποτελεσματικό εγκαταλείφθηκε. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 
(ΤΚΕΑΑ), έθεσε σε διαβούλευση καινούργιο νομοσχέδιο το 2013, βασισμένο στο 
πλαίσιο πολιτικής για τα δικαιώματα των ΑμΝΑ που εξήγγειλε. Σύμφωνα με αυτό το 
πλαίσιο πολιτικής, αναγνωριζόταν ο λόγος ύπαρξης ξεχωριστής νομοθεσίας για την 
κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ΑμΝΑ και ελαμβάνοντο υπόψη μια σειρά 
παράμετροι, όπως η δημιουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, αρμόδιων για την 
παρακολούθηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες  και διάφορες άλλες 
σχετικές νομοθεσίες. Ενώ μέχρι τότε με βάσει το νομοσχέδιο που αποσύρθηκε, η 
ΕΠΝΚΑ επρόκειτο να αναβαθμιστεί σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με 
διευρυμένες αρμοδιότητες, με το νομοσχέδιο του 2013 ο ρόλος της περιορίζετο σε 
καθαρά συμβουλευτικό, γιατί όπως τονίστηκε σε αντίθετη περίπτωση υπήρχε κίνδυνος 
επικάλυψης νομοθεσιών και σύγκρουσης αρμοδιοτήτων με τις Ανεξάρτητες Αρχές και 
άλλες κρατικές υπηρεσίες. 
 
Κατά τη διαβούλευση του νομοσχεδίου του 2013 υπήρξαν διαφωνίες οι οποίες 
προέκυψαν μεταξύ του ΠΑΣΥΓΟΚΑ και του ΤΚΕΑΑ όσον αφορά το νομικό καθεστώς της 
Επιτροπής. 
 
Από την πλευρά τους ο ΠΑΣΥΓΟΚΑ και η ΚΥΣΟΑ ζήτησαν προσωπική παρέμβαση της 
Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να βρεθεί μια 
συμβιβαστική λύση. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση το Δεκέμβριο του 
2014, ενώ το νομοσχέδιο βρισκόταν στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για 
νομοτεχνικό έλεγχο. 
 
3.2 Διαβούλευση για την τροποποίηση  άλλων νομοθεσιών 
 
Νόμος που προνοεί για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Γενικότερα Περί   
Κοινωνικών Παροχών του 2014 (Ν.109(Ι)2014 
 
Μέσα στο 2014 η Βουλή των Αντιπροσώπων μετά από πρόταση του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ψήφισε το Νόμο που προνοεί για το 
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Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών του 2014 
(Ν.109(Ι)2014).  
 
Ο Νόμος 109(Ι)2014 έχει σαν στόχο να καλύψει τις βασικές ανάγκες όλων των πολιτών 
που βρίσκονται σε ανέχεια παρέχοντας τους δίχτυ προστασίας και ήλθε να 
αντικαταστήσει τους Περί Δημοσίων Βοηθημάτων Νόμους που ήταν σε ισχύ. Ο νέος 
Νόμος παρά το γεγονός ότι στοχεύει να καλύψει και νέες ομάδες του πληθυσμού, όπως 
τους μακροχρόνια άνεργους, δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των ΑμεΑ. Ειδικά η 
πρόνοια στο άρθρο 2 που αναφέρεται σε σοβαρή ή ολική αναπηρία για να καταστεί 
κάποιος δικαιούχος, θα αποκλείσει πάρα πολλά ΑμεΑ  και ιδιαίτερα  τα άτομα με 
ελαφριά νοητική αναπηρία. Η ΕΠΝΚΑ απέστειλε στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον 
Ιούλιο 2014 τις ανησυχίες της για το θέμα με ειδική αναφορά στις μόνιμες ανάγκες των 
ΑμεΑ και στην ανάγκη υπολογισμού του πρόσθετου κόστους  της αναπηρίας.  
 
 Νομοσχέδιο που ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία του Οργανισμού   
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης ΑμεΑ Χρίστου Στέλιου Ιωάννου 
 
To YEΠΚΑ  λαμβάνοντας υπόψη πως οι προσφερόμενες από το κράτος υπηρεσίες 
επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης προς τα ΑμεΑ, μπορούσαν να 
βελτιωθούν, αποφάσισε να προτείνει νομοσχέδιο που θα ρύθμιζε την ίδρυση και 
λειτουργία του «Οργανισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης ΑμεΑ 
Χρίστου Στέλιου Ιωάννου». Στόχος του Οργανισμού ήταν η προσφορά ποιοτικών 
υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης για τα ΑμεΑ. 

 
Μετά από αντίδραση των ιδιωτικών μελών της Επιτροπής που υποστήριζαν πως το 
νομοσχέδιο προάγει την ιδρυματοποίηση των ΑμεΑ και πως η επαγγελματική κατάρτιση 
των ΑμεΑ πρέπει να γίνεται μέσα από γενικά σχέδια κατάρτισης, η Επιτροπή με 
προτροπή της Προέδρου δεν συμμετείχε στη διαβούλευση για το νομοσχέδιο.  

Το νομοσχέδιο αργότερα λόγω και της σύναψης συμφωνίας της κυπριακής Κυβέρνησης 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο επί του Μνημονίου Συν-αντίληψης (Memorandum of Understanding 
on specific Economic Policy Conditionality), που προνοούσε συγκεκριμένα μέτρα 
πολιτικής για τα οποία η κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να προωθήσει για τους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου, αποσύρθηκε. 

 

3.3 Μελέτες και Έρευνες 

Κατά το 2014 διεκπεραιώθηκαν οι  πιο κάτω  μελέτες/έρευνες 
 
Το προσωπικό της Επιτροπής διενήργησε έρευνα με στόχο τη διερεύνηση των 
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης ΑμΝΑ που έρχονται εις γνώση των 
επαγγελματιών, οι οποίοι εργοδοτούνται σε ιδρύματα, κέντρα ημέρας και θεραπευτικά 
κέντρα. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε όλα τα ιδρύματα/ συνδέσμους/ ΜΚΟ που είναι 
εγγεγραμμένα στο μητρώο ιδρυμάτων της ΕΠΝΚΑ και απευθυνόταν σε όλες τις 
βαθμίδες του προσωπικού. Η συλλογή στοιχείων έγινε από τον Ιούλιο  μέχρι τον 
Οκτώβριο του 2014. Παράλληλα για το θέμα  έγινε μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας. 
Τα στοιχεία της έρευνας παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο που διοργανώθηκε από τον 
Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού και την Επιτροπή στις 
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22/11/2014 στα πλαίσια  συνεργασίας για την «Εφαρμογή ενός πλαισίου πρόληψης της 
σεξουαλικής κακοποίησης και βίας και για ενδυνάμωση των νέων με νοητική αναπηρία». 
 
Η Επιτροπή σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου προγραμμάτισε 
έρευνα που θα απευθύνεται σε ΑμΝΑ. Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή των 
αναγκών των ατόμων σε θέματα όπως ανάπτυξης δεξιοτήτων  για την καθημερινότητα 
αλλά για την πιθανή απασχόληση τους. Κατά τη διάρκεια του χρόνου επιλέγηκε το 
δείγμα ατόμων για καταγραφή των αναγκών του, με απώτερο στόχο το σχεδιασμό 
προγραμμάτων εκπαίδευσης – κατάρτισης. Επιλέχτηκαν άτομα μεταξύ της ηλικίας των 
18  και  30 ετών παγκύπρια. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στα ίδια τα άτομα και θα 
περιέχει ερωτήσεις ανοιχτού και ποσοτικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που το άτομο δε 
μπορεί να απαντήσει το ερωτηματολόγιο θα απαντάται από γονέα ή κηδεμόνα. Οι 
ανοιχτές ερωτήσεις αφορούν κυρίως τα θέλω και τις προσδοκίες τους από τη ζωή τους. 
 
3.4 Συνεργασίες, τεχνική βοήθεια και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Μια από τις κύριες δραστηριότητες της Επιτροπής είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας, 
ενημέρωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις άμεσα ενδιαφερόμενες 
οργανώσεις/φορείς/επαγγελματίες αλλά και σε άτομα. Για το σκοπό αυτό οι Λειτουργοί 
της Υπηρεσίας πραγματοποίησαν 44 συναντήσεις/επισκέψεις σε Ιδρύματα, Κέντρα 
Ημέρας, Συνδέσμους, Σπίτια στην Κοινότητα, Θεραπευτικά Κέντρα και Ειδικά Σχολεία. 
Τα κύρια θέματα που εξετάστηκαν κατά τις συναντήσεις αυτές ήταν η βιωσιμότητα των 
οργανώσεων, οι ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού, τα προβλήματα χειρισμού 
δύσκολων περιστατικών, τα προβλήματα που προέκυψαν με την εφαρμογή του Νόμου 
για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και προβλήματα Εφαρμογής της Σύμβασης του 
ΟΗΕ για τα Δικαιώματα  των  ΑμεΑ. 

Στα πλαίσια εφαρμογής της νομοθεσίας για την παροχή ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης, το επιστημονικό προσωπικό της επιτροπής επισκέφθηκε σχολεία 
Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα οποία λειτουργούν ειδικές μονάδες 
που φοιτούν μαθητές με νοητική αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες. Παρόμοιες 
επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν και σε ειδικά σχολεία. Στις συναντήσεις με τους 
εκπαιδευτικούς/πολυθεματικές ομάδες και άλλους ειδικούς εξετάστηκαν θέματα παροχής 
ποιοτικής εκπαίδευσης, διασφάλισης δικαιωμάτων καθώς και διασύνδεσης της 
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Τα εργαστήρια στήριξης και κατάρτισης γονέων 
του Ειδικού Σχολείου Ευαγγελισμός που ξεκίνησαν το 2013 σε συνεργασία με το 
Σύνδεσμο Γονέων συνεχίστηκαν και το 2014. Για την καταγραφή των προβλημάτων και 
ενδυνάμωση των γονέων πραγματοποιήθηκαν 3 συναντήσεις με γονείς παιδιών από 3-
12 και 12-21 χρονών.  

Οι συναντήσεις και η συνεργασία της Επιτροπής με τις αρμόδιες υπηρεσίες για το 
μέλλον των παιδιών με αυτισμό, που παρακολουθούνται από το Σύνδεσμο Ατόμων με 
Αυτισμό  συνεχίστηκαν και το 2014. Επειδή οι αρμόδιες υπηρεσίες προέρχονται από 
διαφορετικά υπουργεία, εξακολούθησε η προσπάθεια συντονισμού τους, υπό την αιγίδα 
των ΥΚΕ και τη συμμετοχή του Επιτρόπου για τον Εθελοντισμό. Οι θέσεις της ΕΠΝΚΑ 
για το θέμα του αυτισμού βρίσκονται στο Παράρτημα 2. 

Συνεχίστηκε και το 2014 η παροχή πληροφόρησης/ενημέρωσης σε φοιτητές και 
ερευνητές, για θέματα νοητικής αναπηρίας, κατά κύριο λόγο όσον αφορά την κυπριακή 
πραγματικότητα. Η πληροφόρηση/ ενημέρωση αφορούσε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για 
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τα Δικαιώματα των ΑμεΑ. Δόθηκε πληροφόρηση/ενημέρωση σε 7 ερευνητές και 
φοιτητές. 

Κατά το 2014 πραγματοποιήθηκαν 4 συναντήσεις για τον προγραμματισμό  
εκπαιδεύσεων στα πλαίσια του προγράμματος «Keep me safe». Το πρόγραμμα 
ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, 
με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ, το οποίο διεξάγεται σε 
διάφορες χώρες σε όλη την Ευρώπη. Από το 2014 η Επιτροπή ξεκίνησε συνεργασία με 
το Σύνδεσμο και υπέγραψε σχετική συμφωνία. Στόχος του προγράμματος ήταν η 
διαμόρφωση προγραμμάτων παρέμβασης και πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης 
και βίας κατά των νέων με μαθησιακές δυσκολίες και νοητική αναπηρία από 10 έως 25 
χρονών. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε γονείς, επαγγελματίες που εργάζονται με 
νέους με μαθησιακές δυσκολίες και τους ίδιους τους νέους. Αρχικά, έγινε επιμόρφωση 
ομάδας επαγγελματιών οι οποίοι στη συνέχεια ανέλαβαν και θα συνεχίσουν να 
εκπαιδεύουν τις ομάδες στις οποίες απευθυνόταν το πρόγραμμα. 
 
Στα πλαίσια συνεργασίας με την Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, τέθηκαν οι βάσεις για εξυπηρέτηση των αναγκών οικογενειών 
με σοβαρά οικονομικά προβλήματα στην Επαρχία Λάρνακας. Το πρόγραμμα θα 
υλοποιηθεί το 2015 σε συνεργασία με το Δήμο Αραδίππου, όπου η ΣΥΕΠΠ θα 
παραπέμπει παιδιά που χρειάζονται υπηρεσίες λογοθεραπείας και δε μπορούν να 
ανταποκριθούν οικονομικά. 
 
3.5 Καταρτισμός και τήρηση Μητρώου Ατόμων με νοητική αναπηρία 
 
Η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 117/89 καταρτίζει και τηρεί μητρώο 
ΑμΝΑ. Το μητρώο είναι αυστηρά εμπιστευτικό και χρησιμοποιείται για στατιστικούς 
σκοπούς και για παροχή ωφελημάτων στα άτομα με νοητική αναπηρία. Πέραν από την 
Επιτροπή, πληροφορίες από το μητρώο χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και από τις εθελοντικές οργανώσεις, για 
εξακρίβωση αναγκών και επίλυση διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν 
τηρουμένων των προνοιών του Νόμου Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 
 
Στο μητρώο καταγράφονται στοιχεία για τα ΑμΝΑ που περιλαμβάνουν το είδος και το 
βαθμό της αναπηρίας του ατόμου, δημογραφικά στοιχεία και αν το άτομο λαμβάνει 
υπηρεσίες. Καταγράφονται επίσης δημογραφικά στοιχεία των γονέων ή κηδεμόνων το 
ατόμου. Κύριος στόχος είναι η καταγραφή των αναγκών των ΑμΝΑ και η προώθηση 
παρεμβάσεων για ικανοποίηση τους. 
 
Ο συνολικός αριθμός των ΑμΝΑ που ήταν καταχωρημένα στο Μητρώο το Δεκέμβριο του 
2014 ανερχόταν σε 2532 άτομα (ποσοστό 0,308% του συνολικού πληθυσμού βάσει 
στοιχείων της Επιτροπής) σε σχέση με 2474 άτομα που ήταν καταχωρημένα τον ίδιο 
μήνα του 2013, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση 58 ατόμων. Αναλυτικά στοιχεία για το 
Μητρώο για το έτος 2014 παρατίθενται στο Παράρτημα 3. 
 

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοεί το άρθρο 7 του Νόμου 117/89, είναι απαραίτητη 
η συγκατάθεση του γονιού ή του κηδεμόνα για συμπερίληψη ενός ατόμου στο Μητρώο 
της Επιτροπής. Ενδεχομένως στο μητρώο της ΕΠΝΚΑ δεν είναι εγγεγραμμένα όλα τα 
άτομα με ΝΑ παγκύπρια.  
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Πληροφοριακά αναφέρεται ότι η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο μπορεί να γίνει και 
μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής  www.cpmental.com.cy. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ΑμεΑ, που αναγνωρίζει τη δικαιοπρακτική ικανότητα των ΑμΝΑ η έγκριση από γονείς θα 
πρέπει να αφορά μόνο τα ανήλικα άτομα έως 18 χρονών.  

Συνεχίστηκε επίσης η έκδοση βεβαίωσης από το Μητρώο ΑμΝΑ 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 2014 
το πακέτο αυτό παραχωρήθηκε σε 71 νέες οικογένειες.  
 
3.6 Καταρτισμός και τήρηση Μητρώου Ιδρυμάτων, Σωματείων και Υπηρεσιών 

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

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

Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του 2014, στο Μητρώο Ιδρυμάτων είναι 
καταχωρημένες 53 εθελοντικές οργανώσεις και ένα κρατικό ίδρυμα, η Στέγη Νέα 
Ελεούσα  το οποίο, όπως ήταν προγραμματισμένο, έκλεισε στο τέλος του 2014. Τα 
τελευταία άτομα που διέμεναν στη Στέγη μεταφέρθηκαν στις δομές που λειτουργούν 
στον Άγιο Χριστόφορο. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Νέας Ελεούσας, μετά την 
ανακαίνιση τους, προγραμματίζεται να δημιουργηθεί Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών με 
διάφορες ειδικότητες που θα απευθύνεται στους πρώην εξυπηρετούμενους του 
ιδρύματος, και σε μικρό αριθμό ατόμων με πανομοιότυπες με αυτούς ανάγκες. Ο 
αριθμός των εξυπηρετούμενων και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα τύχουν αξιολόγησης 
σε χρόνο που θα οριστεί προκειμένου να γίνουν ανάλογες ενέργειες/διαφοροποιήσεις. 
Άποψη της Επιτροπής είναι ότι πρέπει να εξυπηρετούνται όλα τα ΑμεΑ. 
 

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 

http://www.cpmental.com.cy/
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(v) Θεραπείες 

(vi) Σπίτι στην κοινότητα (συνεχή διαμονή) 

(vii) Απασχόληση σε προστατευόμενα εργαστήρια 

(viii) Απασχόληση με στήριξη στην ανοικτή αγορά εργασίας 

 
Μέσα στο 2014 εγγράφηκε 1 καινούργια Οργάνωση στο Μητρώο Ιδρυμάτων της 
Επιτροπής, ενώ τα προγράμματα που λειτουργούσαν όλες οι εγγεγραμμένες 
Οργανώσεις ανέρχονταν σε 121. Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ιδρυμάτων της 
Επιτροπής μπορεί να γίνει και μέσω της ιστοσελίδας της  www.cpmental.com.cy. 
 
Η Επιτροπή διαχρονικά υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η δημιουργία νέων 
οργανώσεων, νοουμένου ότι θα καλύπτουν με τις υπηρεσίες τους πραγματικές ανάγκες 
που δεν μπορούν να προσφερθούν από τις υφιστάμενες οργανώσεις και ότι θα είναι 
οικονομικά βιώσιμες. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ποιοτική αναβάθμιση των 
προσφερομένων υπηρεσιών, γεγονός όμως που σχετίζεται και με την οικονομική 
βιωσιμότητα και ευρωστία των οργανώσεων. Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού 
πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των εθελοντικών οργανώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2015 με την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 

3.7 Λειτουργία της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης 

Η Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ) συστάθηκε και 
λειτουργεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 54.482 και ημερ. 
31/10/2001, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Επιτροπής, βάσει του άρθρου 6(γ). 
 
Οι υπηρεσίες έγκαιρης παιδικής παρέμβασης αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης του σώματος, της κίνησης, του λόγου, της αντίληψης, των συναισθημάτων 
και των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού.  
 
Η Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης απευθύνεται σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας μέχρι 6-7 χρόνων με νοητική αναπηρία ή/και αναπτυξιακές 
διαταραχές. Βασική της αρμοδιότητα 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. Πιο συγκεκριμένα, οι Λειτουργοί της ΣΥΕΠΠ μεριμνούν για:  
 

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

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

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

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

παιδί και την οικογένεια, 

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

Οι Λειτουργοί της ΣΥΕΠΠ δεν παρέχουν θεραπείες στα παιδιά αλλά, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες του παιδιού, προωθούν τις παραπάνω ενέργειες, αποτελώντας 
ουσιαστικά το συνδετικό κρίκο μεταξύ της οικογένειας/χρήστη και των φορέων παροχής 
υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες της ΣΥΕΠΠ παρέχονται δωρεάν με διακριτικότητα και 
εμπιστευτικότητα. 
 
Επί του παρόντος, τη ΣΥΕΠΠ στελεχώνουν 3 ψυχολόγοι, εκ των οποίων δύο αορίστου 
απασχόλησης και ένας με συμβόλαιο καθορισμένης διάρκειας. Τα συμβόλαια 
καθορισμένης διάρκειας δημιουργούν προβλήματα στη διεκπεραίωση των καθηκόντων 
της Υπηρεσίας αφού κάθε 2 χρόνια πρέπει να επαναπροκηρύσσεται η θέση, ενώ οι 
ανάγκες προϋποθέτουν την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Αυτή τη στιγμή οι δύο 
Λειτουργοί στεγάζονται στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών της επαρχίας Λεμεσού, για 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Επαρχίας Λεμεσού και Πάφου, και στο Δήμο Αραδίππου 
για εξυπηρέτηση της επαρχίας Λάρνακας. Επίσης ο Δήμος Γεροσκήπου παραχωρεί 
χώρο στο Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου όπου ο Λειτουργός παρακολουθεί περιστατικά 
της επαρχίας Πάφου σε εβδομαδιαία βάση. 
 
Ο γενικός συντονισμός και η καθοδήγηση των τριών Λειτουργών της ΣΥΕΠΠ γίνεται από 
λειτουργό της Επιτροπής. Κατά το 2014 εκτός από την καθημερινή τηλεφωνική 
επικοινωνία για το χειρισμό περιστατικών και την ανταλλαγή επικοινωνίας μέσω 
διαδικτύου, πραγματοποιήθηκαν  7 συναντήσεις συντονισμού.  
 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής Μελέτης για την Έγκαιρη Παιδική 
Παρέμβαση, η οποία είχε ξεκινήσει τις εργασίες της τον Ιανουάριο του 2012, με 
συντονισμό της ΣΥΕΠΠ και με συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα εμπλεκόμενα 
υπουργεία (Υγείας, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και 
Πολιτισμού) η ΕΠΝΚΑ προχώρησε στην παρουσίαση της πρότασης που ολοκληρώθηκε 
με τίτλο: «Όραμα για τη Θεσμοθέτηση και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Έγκαιρης 
Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο». Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε στις 31/01/14 
στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών και στις 
05/03/14 στα τρία αρμόδια Υπουργεία. Στη συνάντηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι των 
οργανώσεων για άτομα με αναπηρίες αλλά και εκπρόσωποι, της Παιδιατρικής Εταιρείας 
Κύπρου και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (η πρόταση βρίσκεται στα παραρτήματα 
της Ετήσιας Έκθεσης του 2013 στην ιστοσελίδα www.cpmental.com.cy). Περιεκτικά οι 
στόχοι του αναφερόμενου «Οράματος» είναι οι ακόλουθοι: 

1. Η ανάγκη διαχρονικής ανίχνευσης και εντοπισμού του ευάλωτου πληθυσμού που 
χρήζει έγκαιρης παιδικής παρέμβασης, 

2. Η εξασφάλιση ίσης και κατάλληλης παροχής ποιοτικών και  απαραίτητων 
υπηρεσιών προς όλο τον πληθυσμό, 

3. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων και των αναγκών των παιδιών και των 
οικογενειών τους.  

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
συστάθηκε Ομάδα Εργασίας για προώθηση των στόχων του «Οράματος» η οποία 
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συνεδρίασε δύο (2)φορές κατά το 2014 με στόχο να καταγραφούν προτάσεις για την 
εφαρμογή ενός ολιστικού μοντέλου έγκαιρης παιδικής παρέμβασης.  
 
Κατά το 2014, οι Λειτουργοί της ΣΥΕΠΠ συνέχισαν να ενημερώνουν για το έργο και τις 
αρμοδιότητες της υπηρεσίας διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων κρατικές υπηρεσίες, 
συνδέσμους, οργανώσεις και θεραπευτικά κέντρα, καθώς και παιδίατρους, 
λογοπαθολόγους, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους κ.ά. Από τον 
Σεπτέμβριο του 2013 ξεκίνησε ενημέρωση στα δημόσια νηπιαγωγεία σε όλη την Κύπρο  
και συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του 2014, με πολύ καλή ανταπόκριση από το 
προσωπικό. 
 
Συνολικά, κατά το 2014 πραγματοποιήθηκαν 167 ενημερωτικές επαφές/επισκέψεις  των 
ΛΕΠΠ (Παράρτημα 4 πίνακας 1). 
 
Κατά το έτος 2014 παραπέμφθηκαν παγκύπρια 92 νέες περιπτώσεις παιδιών από 
κρατικές υπηρεσίες, άλλους φορείς ή/και τους ίδιους τους γονείς (ποσοστό 11% λιγότερα 
σε σχέση με το 2013) όπως φαίνεται στο Παράρτημα 4 πίνακας 2. Από τον Σεπτέμβριο 
του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 παραπέμφθηκαν συνολικά 953 περιπτώσεις.  
 
Πέραν των νέων παραπομπών, συνεχίστηκε η εξυπηρέτηση των οικογενειών με παιδιά 
έως 7 χρονών που παραπέμφθηκαν κατά τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίες ακόμη 
χρειάζονται στήριξη ή έχουν συχνά νέα αιτήματα. 
 
Από τις νέες παραπομπές του 2014 (Παράρτημα 4 πίνακας 3) φαίνεται ότι οι διαταραχές 
των παιδιών παραμένουν αυξημένες, στην καθυστέρηση λόγου (75), τις μαθησιακές 
διαταραχές (57), τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με/χωρίς υπερκινητικότητα (32) 
και τις νοητικές δυσκολίες (30). Επίσης μεγάλος αριθμός παιδιών παρουσιάζει αυτιστικά 
χαρακτηριστικά (39). Σε αρκετές περιπτώσεις, η νοητική αναπηρία συνυπάρχει με πέραν 
της μιας εκ των προαναφερόμενων διαταραχών. Τα παιδιά, λόγω της μικρής τους 
ηλικίας, δεν εγγράφονται όλα στο μητρώο εκτός εάν είναι ρητά διαγνωσμένα με νοητική 
αναπηρία.  
Όσον αφορά τις ηλικίες των παιδιών, παρατηρείται πάντοτε ένας σημαντικός αριθμός  
(24%) πάνω από την ηλικία των 6-7 χρονών (πίνακας 4 του ίδιου Παραρτήματος). Ο 
αριθμός αυτός σημειώνει διακυμάνσεις 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. Στα  
πλαίσια αυτής της στήριξης οι Λειτουργοί συμμετείχαν στη διοργάνωση εργαστηρίων σε 
συνεργασία με το Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός και το Σύνδεσμο Γονέων όπως 
προαναφέρθηκε στο σημείο 3.4. 
 
Η αναλυτική κατάσταση κατά επαρχία και τα δημογραφικά στοιχεία όλων των παιδιών 
που εξυπηρετήθηκαν όπως και οι διαταραχές που παρουσιάζουν δίδονται στο 
Παράρτημα 4. 
 
Επίσης, οι λειτουργοί της ΣΥΕΠΠ αναλαμβάνουν την αρχική διερεύνηση παραπόνων 
ενηλίκων ατόμων με νοητική αναπηρία που βρίσκονται στις επαρχίες (για το είδος 
παραπόνων βλέπε το κεφάλαιο 3.8). 
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3.8 Εξέταση Παραπόνων, Aιτημάτων και Παραλήψεων 

Μια από τις σημαντικές αρμοδιότητες της ΕΠΝΚΑ είναι η εξέταση προσωπικών 
παραπόνων και αιτημάτων που υποβάλλονται από τις οικογένειες ΑμΝΑ, επαγγελματίες, 
φορείς ή και αυτεπάγγελτα όταν περιέρχονται σε γνώση της Επιτροπής. Επίσης άλλα 
θέματα προς εξέταση προκύπτουν και από τους μηχανισμούς παρακολούθησης των 
μητρώων ατόμων και ιδρυμάτων/οργανισμών που τηρά η Επιτροπή. 

Μέσα στο 2014 οι Λειτουργοί της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένης και της ΣΥΕΠΠ) 
ασχολήθηκαν με την εξέταση ή επανεξέταση 86 παραπόνων και αιτημάτων. Τα 
παράπονα/αιτήματα γενικά αφορούν σε ελλείψεις, παραλείψεις, καθυστερήσεις ή 
ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών (από κρατικές υπηρεσίες ή εθελοντικές οργανώσεις), π.χ. 
παροχή  ημερήσιας φροντίδας,  κατ’ οίκον φροντίδας, παροχή επιδομάτων ή ανεπαρκείς 
συνθήκες διαβίωσης αλλά και στη στήριξη και καθοδήγηση των οικογενειών. Επίσης 
πολλοί γονείς ή επαγγελματίες αλλά και φοιτητές ή ερευνητές αποτείνονται στην ΕΠΝΚΑ 
για πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα των ΑμΝΑ και τις υφιστάμενες υπηρεσίες. 

Μέσα στο 2014 υπήρξε σημαντικός αριθμός παραπόνων/αιτημάτων που αφορούσε τη 
μείωση του δημοσίου βοηθήματος (λόγω συνυπολογισμού των εισοδημάτων του 
επιδόματος τέκνου, μονογονιού ή/ και διατροφής). Επίσης σημαντικός αριθμός 
παραπόνων αφορούσε την απότομη και χωρίς αιτιολόγηση διακοπή του δημοσίου 
βοηθήματος ή ακόμα τη μη έγκριση καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
(ΕΕΕ) με τον ισχυρισμό ότι ο λήπτης δεν εμπίπτει  πλέον  στον όρο ανάπηρος όπως 
αυτός καθορίζεται στο Νόμο Περί Δημοσίων Βοηθημάτων του 2006 ή και στο Νόμο για 
το ΕΕΕ του 2014. 

Αριθμός παραπόνων είχε σχέση με τα διατάγματα κηδεμονίας (βάσει του περί 
Διαχείρισης της Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων Νόμου του 1996 (N. 23(I)/1996)) που 
απαιτούνται για την κατάθεση της αίτησης, έγκρισης καταβολής του ΕΕΕ, αλλά και για 
διαχείριση του Δημοσίου Βοηθήματος ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Σημειώνεται ότι 
πολλοί γονείς βρίσκονται σε απόγνωση λόγω των διαταγμάτων καθότι στερούν από τα 
ίδια τους τα παιδιά το δικαίωμα στην απόκτηση περιουσίας και στην μελλοντική 
αποκατάσταση τους ή  διότι φοβούνται ότι το κράτος θα δεσμεύσει τα περιουσιακά τους 
στοιχεία για ανάκτηση των δημοσίων βοηθημάτων. Σημειώνεται ότι ο Περί Διαχείρισης 
Περιουσίας Ανικάνων Προσώπων Νόμος και η έκδοση διαταγμάτων κηδεμονίας 
έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ΑμεΑ, που προνοεί και επιβάλλει την ισότητα έναντι του Νόμου και 
διασφαλίζει τη δικαιοπρακτική  ικανότητα των ατόμων. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζει η Επιτροπή τα παράπονα εξετάζονται και στη 
συνέχεια γίνονται διαβήματα για επίλυση τους ή παραπέμπονται στις αρμόδιες 
υπηρεσίες ή οργανώσεις για χειρισμό/επίλυση. Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητες να 
επιβάλει εφαρμογή διορθωτικών μέτρων και ενεργειών, ούτε και επιβολής ποινών για 
παράλειψη εφαρμογής των μέτρων. 

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

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

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

Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Επιτροπή, μέσω του μητρώου Ιδρυμάτων, 
του ΤΚΕΑΑ και απευθείας επικοινωνίας με τους Συνδέσμους, Κέντρα και Ιδρύματα, κατά 
το 2014 συνεχίζουν να εργοδοτούνται σε προγράμματα εργοδότησης με στήριξη στην 
ανοιχτή αγορά εργασίας γύρω στα 240 άτομα και σε προστατευόμενα εργαστήρια 265 
άτομα. 

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

Από το Μητρώο Ατόμων της Επιτροπής φαίνεται να εργοδοτούνται μόνο 154 άτομα 
λόγω του ότι δεν είναι όλα τα εργοδοτούμενα άτομα εγγεγραμμένα. Παράλληλα όμως 
διαφαίνεται ότι 102 άτομα εργοδοτούνται χωρίς στήριξη (ορισμένοι εργοδοτούνται σε 
οικογενειακές επιχειρήσεις ή του οικογενειακού περίγυρου). 

Με την αύξηση του αριθμού των μαθητών με νοητική αναπηρία που φοιτούν στα λύκεια 
ή στις τεχνικές σχολές, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προεπαγγελματική και 
επαγγελματική τους κατάρτιση ούτως ώστε τα άτομα αυτά φεύγοντας από τις δομές της 
εκπαίδευσης, να είναι όσο το δυνατό καλύτερα προετοιμασμένα για να ενταχθούν στην 
ανοιχτή αγορά εργασίας μέσω των προγραμμάτων στήριξης. 

 

3.10 Συμμετοχή και διοργάνωση σεμιναρίων 
 
Μέλη του προσωπικού της Επιτροπής συμμετείχαν σε διάφορα σεμινάρια που 
διοργανώνουν κρατικές υπηρεσίες ή άλλοι φορείς και αφορούσαν θέματα  σχετικά με τα 
ΑμΝΑ, όπως πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης, πολλαπλές 
διακρίσεις εναντίον των ΑμΝΑ,  αναγκαίες υπηρεσίες που αφορούν την έγκαιρη παιδική 
παρέμβαση κ.α. 
 
Παράλληλα διοργανώθηκαν από την Επιτροπή τα ακόλουθα σεμινάρια και 
παρουσιάσεις όπως και συμμετοχές  σε εκπαιδεύσεις εκπαιδευτών: 
 
5-9/2/2014 - Μέλη του προσωπικού συμμετείχαν στην τετραήμερη εκπαίδευση 
εκπαιδευτών για πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίηση στα πλαίσια του προγράμματος 

Keep me Safe που διοργάνωσε ο ΚΣΟΠ με τίτλο: "Ενδυνάμωση νεαρών με νοητική 

αναπηρία για προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση και τη βία". 
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5/4/2014 και 30/4/2014 - } Μέλη του προσωπικού συμμετείχαν στις ομάδες εργασίας 

στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος Keep me Safe με στόχο στην προώθηση του σε 
άλλες ομάδες επαγγελματιών. 
 
11&12/7/2014 - Συνδιοργάνωση του 2οΠαγκύπριου συνέδριου Έγκαιρης Παιδικής 

Παρέμβασης από το ίδρυμα Θεοτόκος και την Επιτροπή, με θέμα "Παιδική ηλικία σε 

επικινδυνότητα" - Έγκαιρη Παρέμβαση - Έγκαιρη Αναγνώριση - Έγκαιρη Προαγωγή - 

Έγκαιρη Συνεργασία". Η παρουσίαση με θέμα «Ανάγκη για μια Πολυπολιτισμική 

Έγκαιρη Παιδική Παρέμβαση» που έγινε από λειτουργούς της ΣΥΕΠΠ  βρίσκεται στο 
διαδίκτυο  www.cpmental.com.cy. 
 
23-26/9/2014 - Συμμετοχή λειτουργού της ΣΥΕΠΠ σε εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ολλανδία 
με στόχο την ανταλλαγή θετικών δράσεων για πρόληψη και καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης νεαρών ατόμων με Ν.Α. 
 
4/10/2014 - Σεμινάριο με θέμα "Χειρισμοί Δύσκολων Περιστατικών", απευθυνόταν σε 
λειτουργούς όλων των ΜΚΟ που λειτουργούν προγράμματα για τα ΑμΝΑ-  Πορίσματα 
του σεμιναρίου στο Παράρτημα 6. 
 
29/10/2014 - Παρουσίαση του ρόλου και των υπηρεσιών που παρέχει η ΣΥΕΠΠ στο 
τμήμα τελειόφοιτων νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. 
 
22/11/2014 - Η ΕΠΝΚΑ συνδιοργάνωσε με τον ΚΣΟΠ το συνέδριο με τίτλο "Σεξουαλική 
κακοποίηση: Πρόληψη και προστασία των νέων με νοητική αναπηρία". Τα πορίσματα 
και εισηγήσεις του σεμιναρίου τα οποία επεξεργάστηκε ο ΚΣΟΠ επισυνάπτονται στο 
Παράρτημα 7. 
Η παρουσίαση του προσωπικού της ΕΠΝΚΑ στο πιο πάνω συνέδριο βρίσκεται στο 
διαδίκτυο www.cpmental.com.cy. 
 
12/12/2014-  Παρουσίαση του ρόλου και των υπηρεσιών που παρέχει η ΣΥΕΠΠ στο 
διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου 
 
 
4. Αξιολόγηση της Κυπριακής Πραγματικότητας και Εισηγήσεις της Επιτροπής 

 

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

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

 

 

http://www.cpmental.com.cy/
http://www.cpmental.com.cy/
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Τροποποίηση του Περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμος 117/89  

Η προτεινόμενη τροποποίηση του ΤΚΕΑΑ του 2013,  (βλέπε κεφ. 3.1) δεν κατέληξε σε  
θετικά αποτελέσματα. Υπήρξαν έντονες διαφωνίες που αφορούσαν στο νομικό 
καθεστώς της Επιτροπής από τον ΠΑΣΥΓΟΚΑ και την ΚΥΣΟΑ οι οποίοι δεν 
αποδέχονταν τον συμβουλευτικό ρόλο της Επιτροπής, καθώς και την αφαίρεση 
αρμοδιοτήτων που υπήρχαν στον ισχύοντα νόμο. Παρά το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε 
θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ούτως ώστε η Επιτροπή βάσει του νέου 
νομοσχεδίου που θα ετοιμασθεί να διασφαλίζει την εφαρμογή προνοιών για 
κατοχύρωση της άσκησης της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ΑμΝΑ και πλήρη 
σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Οι προτάσεις της ΚΥΣΟΑ και του ΠΑΣΥΓΟΚΑ μετά το 
αδιέξοδο, αφορούσαν τη σύσταση ομάδας ειδικών (λειτουργών και νομικών) που θα 
καθόριζαν το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να συνάδει πλήρως με την Σύμβαση  του ΟΗΕ 
για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ. 

 

Ανάγκη Τροποποίησης του Περί Διαχείρισης Περιουσίας Ανικάνων Προσώπων 
Νόμου 23(Ι)1996 και του Περί Συμβάσεων Νόμου (Κεφ. 149) 

Παράλληλα μια σειρά από νόμους, όπως ο Περί Διαχείρισης Περιουσίας Ανικάνων 
Προσώπων Νόμος (Νόμος 23(Ι)1996), αλλά και ο Περί Συμβάσεων Νόμος (Κεφ 149), 
έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη Σύμβαση και παραβιάζουν κατάφωρα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των ΑμεΑ και θα πρέπει να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν. Ακόμη στους 
νέους νόμους που ψηφίζονται θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ούτως ώστε να 
μη συγκρούονται με τις πρόνοιες της Σύμβασης, κάτι που δυστυχώς δεν έγινε με το 
Νόμο που προνοεί για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Γενικότερα Περί 
Κοινωνικών Παροχών του 2014(Ν.104(Ι)2014). Ο νόμος αυτός παραγνωρίζει το 
δικαίωμα των ΑμΝΑ για δικαιοπρακτική ικανότητα, επιβάλλοντας τους κηδεμονία και το 
καθεστώς του μόνιμα ανίκανου ατόμου, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 
12 της Σύμβασης. 

Η Επιτροπή εισηγήθηκε και έκανε προσπάθειες για τη σύσταση τεχνικής επιτροπής από 
όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες και άλλους αρμόδιους φορείς για τον 
εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας ώστε να είναι συμβατή με τις πρόνοιες της Σύμβασης. 

 

4.2 Οικονομική κρίση και επιπτώσεις στα άτομα με νοητική αναπηρία 

Η οικονομική κρίση που επηρεάζει την Κύπρο τα τελευταία χρόνια, πλήττει κυρίως τις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, μεταξύ των οποίων και τα ΑμΝΑ. Διάφορα σχέδια ή 
επιδόματα έχουν καταργηθεί ή μειωθεί αισθητά. Για παράδειγμα το σχέδιο 
επιχορήγησης διακοπών έχει καταργηθεί από το 2013, τα επιδόματα τέκνου και 
μονογονιού άρχισαν να συνυπολογίζονται ως εισόδημα με αποτέλεσμα την δραστική 
μείωση των εσόδων των οικογενειών. 
 
Με τη σημαντική αύξηση της ανεργίας πολλά ΑμΝΑ έχουν επηρεαστεί, όπως και οι 
οικογένειες τους. Στα προγράμματα εργοδότησης με στήριξη ο αριθμός των ατόμων που 
εργοδοτούνται παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα, παρόλο ότι υπήρξαν απώλειες, 
αλλά κυρίως υπάρχει δυσκολία στην εξεύρεση νέων θέσεων εργασίας. 
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Μέσα στο 2014 οι ΥΚΕ συνέχισαν τις μειώσεις, αποκοπές ή μη έγκριση δημοσίου 
βοηθήματος σε ΑμΝΑ και κυρίως σε αυτά με ελαφριά νοητική αναπηρία. Σε εκθέσεις της 
η Επίτροπος Διοίκησης έχει επικρίνει αυτές τις αποφάσεις των ΥΚΕ (ημερ. 8/4/13, 
27/12/13 κλπ). 

Η εισαγωγή της νέας νομοθεσίας για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα δεν αναμένεται 
να βελτιώσει την κατάσταση των ΑμΝΑ. Αντίθετα η πρόνοια του νόμου να καθιστά 
δικαιούχα για το ΕΕΕ μόνο τα άτομα με σοβαρή ή ολική αναπηρία, θα στερήσει σοβαρό 
αριθμό ατόμων, από οποιαδήποτε κρατική οικονομική βοήθεια. 

Στην περίπτωση των ΑμεΑ όσον αφορά τα κρατικά βοηθήματα θα έπρεπε να υπάρχει 
ξεχωριστή νομοθεσία χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικά για τα ΑμΝΑ χρειάζεται 
προσεκτική και ενδελεχής εξέταση των αναγκών τους. Η φύση της νοητικής αναπηρίας 
ακόμα και στην ελαφριά της μορφή, προκαλεί ουσιώδεις περιορισμούς και σοβαρές 
δυσκολίες, με αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερη κοινωνική προστασία. Από την 
νεαρή τους ηλικία τα ΑμΝΑ έχουν ανάγκη από διάφορες θεραπείες για να βελτιώσουν τη 
λειτουργικότητα και τις δεξιότητές τους. Τα ενήλικα ΑμΝΑ έχουν ανάγκη από φροντίδα, 
συνοδεία και στήριξη στην απασχόληση. Οι ανάγκες αυτές θα πρέπει να πιστοποιούνται 
από ειδικούς επαγγελματίες και να λαμβάνονται υπόψη οι επιλογές και προτιμήσεις των 
ιδίων των ατόμων. 

Στα πλαίσια συζήτησης στη Βουλή για το ΕΕΕ εισήγηση της Επιτροπής ήταν όπως το 
κράτος διεξάγει μελέτη για προσδιορισμό του κόστους της αναπηρίας. Η μελέτη θα 
πρέπει να αναλύσει και κοστολογήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε είδους αναπηρίας και 
το κράτος να έλθει να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές μέσω επιδομάτων αλλά και με 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε συνάρτηση με την απασχόληση όπου είναι δυνατό.  

 

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

Η Επιτροπή συνεχίζει να εντοπίζει ότι υπάρχουν οι ακόλουθες ελλείψεις σε 
εξειδικευμένες δομές και υπηρεσίες ιδιαίτερα για τις πιο κάτω ομάδες: 

α) για απόφοιτους Ειδικών Σχολείων με πολλαπλά προβλήματα και ανάγκες 
εξειδικευμένης φροντίδας άνω των 18 χρόνων (ή  21 χρόνων μετά από έγκριση 
παράτασης της φοίτησης τους) 

β) για άτομα με συνυπάρχουσα νοητική και ψυχική διαταραχή ή με προβλήματα   

           συμπεριφοράς 

γ) για άτομα που οι γονείς τους είναι ηλικιωμένοι ή χωρίς γονική ικανότητα ή 
χαμηλών δεξιοτήτων και χρειάζονται αυτόνομες δομές διαβίωσης. 

Όπως φαίνεται από το μητρώο της Επιτροπής, πολλά άτομα (γύρω στο 48% του 
συνόλου) λαμβάνουν υπηρεσίες, ενώ το 52% δε λαμβάνει καμιά υπηρεσία και δε 
γνωρίζουμε το βαθμό κοινωνικοποίησης τους (βλέπε πίνακα 12). Σημαντικός αριθμός 
ατόμων έχει χάσει έναν (24%) ή και τους δύο γονείς (10%) (γράφημα 7). Ελάχιστος 
αριθμός ατόμων διαμένουν μόνοι τους (48 ή 2%) (πίνακας 13) και μικρός αριθμός 
ατόμων ζουν ως αντρόγυνο (49 ή 2%), (πίνακας 11). Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι 
τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν απολαμβάνουν επαρκώς του δικαιώματος  της 
ανεξάρτητης διαβίωσης ούτε του δικαιώματος δημιουργίας οικογένειας, όπως προνοεί η 
Σύμβαση. 
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Παρόλο που η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για την ανεξάρτητη ή 
υποστηριζόμενη διαβίωση έχει περιληφθεί ως δράση στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
Αναπηρία 2013-2015, εντούτοις δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικές ενέργειες προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

Εισηγήσεις της Επιτροπής για την επιδίωξη ένταξης στην νέα προγραμματική περίοδο 
2014-2020 των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, προγραμμάτων για νέα κέντρα ημέρας 
και σπίτια στην κοινότητα για τα ΑμΝΑ, δεν βρήκαν ανταπόκριση. Η δυσμενής 
οικονομική συγκυρία και η δεινή οικονομική κατάσταση των εθελοντικών οργανώσεων 
που λειτουργούν κέντρα ημέρας και σπίτια στην κοινότητα, δεν δημιουργούν ευοίωνες 
προοπτικές για ανάπτυξη στον τομέα αυτό. 

 

4.4 H κατάσταση των εθελοντικών οργανώσεων 

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία που επηρεάζει την Κύπρο, συνεχίζει να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις πάνω στις εθελοντικές οργανώσεις που προσφέρουν υπηρεσίες στα ΑμΝΑ. 
Αποτέλεσμα είναι να συνεχίζονται οι περικοπές προγραμμάτων, να απολύεται 
προσωπικό και οι προσφερόμενες υπηρεσίες να υποβαθμίζονται ποιοτικά. Η οικονομική 
κατάσταση αρκετών οργανώσεων βρίσκεται σε οριακό σημείο και ο κίνδυνος να 
κλείσουν ή να μειώσουν ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες τους ορατός. Δεν είναι λίγοι 
οι γονείς που υποχρεώνονται λόγω οικονομικών προβλημάτων να κρατούν τα παιδιά 
τους στο σπίτι, γιατί αδυνατούν να πληρώσουν τα απαιτούμενα τροφεία. 

Το Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών που λειτουργεί μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας καλύπτει μέρος της συνολικής δαπάνης των προγραμμάτων που συχνά δεν 
είναι ικανοποιητικό. Πέραν τούτου και οι άλλες πηγές εσόδων των οργανώσεων, από 
εκδηλώσεις και εράνους, λόγω της κρίσης έχουν μειωθεί αισθητά. 

Εισήγηση της Επιτροπής είναι ότι θα πρέπει να προηγείται ποιοτική αξιολόγηση και 
μελέτη των αναγκών που υπάρχουν και των υπηρεσιών που παρέχονται ανά επαρχία.  
Η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται σε τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των εμπλεκομένων κρατικών υπηρεσιών. Η εποπτεία και ο έλεγχος 
των οργανώσεων θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και να διενεργείται με τη συνεργασία των 
συναρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. 

 

4.5 Ιατρική φροντίδα και θεραπείες αποκατάστασης των ατόμων με νοητική  

αναπηρία 

Το πρόβλημα μετάβασης των παιδιών με νοητική αναπηρία μέχρι και 17 χρόνων από 
το Μακάρειο Νοσοκομείο σε υπηρεσίες ενηλίκων εξακολουθεί να υπάρχει και να 
δημιουργεί ταλαιπωρία. Συχνά οι γιατροί δεν γνωρίζουν το ιστορικό ή δεν έχουν την  
απαραίτητη εξειδίκευση σε σχέση με τα σύνδρομα που παρουσιάζονται.  

Επίσης τα ΑμΝΑ με συνυπάρχουσα ψυχική διαταραχή ή και προβλήματα 
συμπεριφοράς, σε περίοδο κρίσης νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ενώ θα 
έπρεπε να τυγχάνουν εξειδικευμένου χειρισμού σε άλλες δομές. 

Παράλληλα οι απαραίτητες θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, 
μουσικοθεραπεία, υδροθεραπεία)  για ΑμΝΑ παρέχονται στο ελάχιστο από το 
Υπουργείο Υγείας. Στον κρατικό τομέα παρέχεται λογοθεραπεία και φυσιοθεραπεία 
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μόνο από τες Ιατρικές Υπηρεσίες και εργοθεραπεία μόνο από τις Υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας, ενώ οι ΜΚΟ που παρέχουν τις πλείστες θεραπείες, κυρίως στα κέντρα για 
μικρά παιδιά, επιχορηγούνται μηδαμινά από το Υπουργείο Υγείας. Ουσιαστικά το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ως επί το πλείστον παρέχει όλων των ειδών 
θεραπείες αλλά μόνο στα Ειδικά σχολεία μέχρι την ηλικία των 21 χρόνων.  

Οι προαναφερόμενες θεραπείες παρέχονται εν μέρει  προς τους ενήλικες με νοητική 
αναπηρία  από εθελοντικές οργανώσεις μαζί με τις υπηρεσίες φροντίδας και 
απασχόλησης, μέσω της επιχορήγησης  του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Η παροχή και ο έλεγχος της ποιότητας των 
θεραπειών αυτών θα έπρεπε να αποτελεί αρμοδιότητα και δραστηριότητα του 
Υπουργείου Υγείας. 

Προβληματική είναι επίσης η τακτική που ακολουθείται για θέματα οικονομικής αρωγής 
υγείας βάσει του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν 
προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα. Ενώ γενικότερα τα ΑμεΑ και οι λήπτες δημοσίου 
βοηθήματος έχουν δωρεάν περίθαλψη, δεν δικαιούνται οικονομική αρωγή υγείας όταν 
πρόκειται για θεραπείες στο εξωτερικό ή για πληρωμή ειδικού που επισκέπτεται την 
Κύπρο. Συχνά καλούνται οι γονείς βάσει εισοδηματικών κριτηρίων να καλύψουν τέτοια 
έξοδα τα οποία συχνά είναι αποτρεπτικά. 

Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Υπουργείο Υγείας προβεί σε καταγραφή των αναγκών 
των ΑμΝΑ για θεραπείες αποκατάστασης και σχεδιασμό υπηρεσιών από την ηλικία της 
ΕΠΠ ώστε να προσφέρονται οι απαιτούμενες σε κάθε περίπτωση θεραπευτικές 
παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα χρειάζονται εξειδικευμένες δομές ή 
προγράμματα για ΑμΝΑ σε περιόδους κρίσης για κατάλληλη θεραπεία. Η επέκταση 
επίσης των υπηρεσιών των κοινοτικών νοσηλευτών σε οικογένειες, που τις χρειάζονται 
είναι απαραίτητες. Παράλληλα χρειάζεται αναθεώρηση του πιο πάνω Σχεδίου ώστε να 
μη γίνεται διάκριση στα ΑμεΑ τα οποία είναι πλήρως εξαρτώμενα από τις υπηρεσίες 
του κράτους.  

 

4.6 Εκπαίδευση των παιδιών με νοητική αναπηρία 

Η εκπαίδευση των παιδιών με νοητική αναπηρία ρυθμίζεται από τον Περί Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης Νόμο 113(Ι)1999, που προνοεί την ένταξη των παιδιών στον 
ενιαίο κορμό της εκπαίδευσης, με την κατάλληλη στήριξη και την απαραίτητη υποδομή.  

Η υφιστάμενη κατάσταση ένταξης των ΑμΝΑ στα κανονικά σχολεία, δεν έχει αποδώσει 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα ΑμΝΑ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ένταξης 
στην κοινότητα και την απασχόληση αμέσως μετά το σχολείο, το οποίο λειτουργεί ως 
χώρος καθημερινής απασχόλησης αλλά όχι ουσιαστικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης και 
ανάπτυξης δεξιοτήτων. Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στις ειδικές μονάδες όπου 
τελευταία είναι υποστελεχωμένες και δεν παρέχονται οι αναγκαίες θεραπείες στα παιδιά. 
Λόγω των προβλημάτων αυτών τα οποία επιδεινώθηκαν και λόγω οικονομικής κρίσης 
παρατηρείται η δραματική αύξηση της φοίτησης παιδιών στα ειδικά σχολεία. Οι γονείς 
προτιμούν τα ειδικά σχολεία για τη φοίτηση των παιδιών τους, διότι εκεί προσφέρονται 
δωρεάν, πέρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, όλες οι αναγκαίες θεραπείες. Αυτό 
το φαινόμενο είναι άκρως αντίθετο από τις πρόνοιες της Σύμβασης (άρθρο 24) όπου στα 
ΑμεΑ πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα ένταξης στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Η Επιτροπή εισηγείται την έγκαιρη αξιολόγηση και τακτική επαναξιολόγηση των 
αναγκών των μαθητών με νοητική αναπηρία, τον εμπλουτισμό των εξατομικευμένων 
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προγραμμάτων για ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών με την εισαγωγή υπηρεσιών 
εργοθεραπείας και άλλων απαραίτητων θεραπειών για την ομαλότερη μετάβαση των 
παιδιών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης και ακολούθως από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση. Ειδικά όσον αφορά τα προγράμματα της Μέσης και Τεχνικής 
Εκπαίδευσης θα πρέπει να επεκταθούν και να εμπλουτιστούν, τόσο σε γνωστικό 
επίπεδο, αλλά κυρίως στο επίπεδο της προεπαγγελματικής κατάρτισης ούτως ώστε να 
καλύπτουν όσο γίνεται περισσότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Θα 
πρέπει να υπάρχει επίσης καλύτερος συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των βαθμίδων 
της Εκπαίδευσης και των Υπηρεσιών Επαγγελματικής Αποκατάστασης ούτως ώστε η 
μετάβαση των ατόμων από τη μια βαθμίδα στην άλλη να γίνεται όσο το δυνατό χωρίς 
προβλήματα. Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα πρέπει να 
επανεξετάσει ακόμα και να εγκαταλείψει την τακτική έκδοση πιστοποιητικού 
‘’παρατηρητή’’ στα ΑμΝΑ αντί του απολυτηρίου. Αυτή η πρακτική αποτελεί κατάφωρη 
καταπάτηση των δικαιωμάτων των μαθητών όπως και διαιώνιση των διακρίσεων στις 
περιπτώσεις διεκδίκησης μιας θέσης εργασίας ή συνέχισης της εκπαίδευσης σε άλλες 
βαθμίδες. 

 

4.7 Επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με νοητική αναπηρία 

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που επηρεάζει την Κύπρο εδώ και λίγα χρόνια, δε 
βοηθά στην Επαγγελματική Αποκατάσταση των ΑμΝΑ. Παρά το γεγονός πως ο αριθμός 
των ΑμΝΑ που εργοδοτούνται από τα προγράμματα εργοδότησης με στήριξη παραμένει 
σχετικά σταθερός τα τελευταία χρόνια, η ανεργία και η μη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, επηρεάζει αρνητικά τα καινούργια άτομα που θα ήθελαν να εργαστούν.   

Τα μέτρα και προγράμματα για καταπολέμηση της ανεργίας που εξαγγέλλει κατά 
καιρούς το κράτος, δυστυχώς δεν βοηθούν ουσιαστικά τα ΑμΝΑ να εργοδοτηθούν. Ο 
λόγος για τον οποίο τα ΑμΝΑ δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν από το νόμο που προνοεί 
στην πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είναι γιατί δεν 
προβλέφθηκαν μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες τους. 

Εισήγηση της Επιτροπής είναι όπως τα μέτρα και προγράμματα που εισάγονται για να 
είναι αποτελεσματικά, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες αυτών των ατόμων.  

 

4.8 Διαφώτιση και ευαισθητοποίηση για θέματα νοητικής αναπηρίας 

Η Επιτροπή εδώ και πολλά χρόνια έχει εστιάσει την προσοχή της στη διαφώτιση και 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για εξάλειψη των διακρίσεων και στη διαμόρφωση 
σωστών στάσεων απέναντι στα ΑμΝΑ. Κατά καιρούς έχουν γίνει συνέδρια, 
δημοσιεύσεις, διαγωνισμοί, διαλέξεις και συνεργασίες με τα Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας, τα σχολεία και άλλους κοινωνικούς φορείς. Σίγουρα η κυπριακή κοινωνία 
έχει κάνει βήματα προόδου και οι προκαταλήψεις που υπήρχαν για τα ΑμΝΑ 
περιορίστηκαν αρκετά. Παρόλα αυτά παρατηρούνται περιστατικά εκφοβισμού ΑμΝΑ στα 
σχολεία αλλά και σε χώρους εργασίας. Παράλληλα η δραματοποιημένη προβολή από 
ορισμένα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας θεμάτων όπως η σεξουαλική 
παρενόχληση/κακοποίηση ΑμΝΑ με στόχο τον εντυπωσιασμό δεν βοηθούν στην 
ευαισθητοποίηση αλλά κυρίως προκαλούν οίκτο. Δυστυχώς και ο τρόπος προβολής των 
διαφόρων φιλανθρωπικών δράσεων τείνει προς αυτή την κατεύθυνση παραμελώντας 
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την οντότητα και τη διαφορετικότητα των ατόμων τα οποία είναι ισότιμοι πολίτες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι άτομα για λύπηση. 

Η Επιτροπή στα πλαίσια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης εισηγείται στους 
εμπλεκόμενους φορείς την διοργάνωση ημερίδων ανοιχτών σε επαγγελματίες και το 
κοινό, εστιάζοντας στην ενημέρωση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες όπως 
προκύπτουν από τη Σύμβαση του ΟΗΕ (Κυρωτικός Νόμος8(ΙΙΙ)2011). 

 

4.9 Στήριξη ατόμων με Νοητική Αναπηρία και των οικογενειών τους  
Συχνά οι γονείς και τα ΑμΝΑ αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα και νιώθουν 
εντελώς παραμελημένοι από τις υπηρεσίες του κράτους και απομονωμένοι από την 
κοινωνία. Πολλά αιτήματα των γονιών αφορούν στην ενημέρωση, καθοδήγηση, 
διεκδίκηση δικαιωμάτων αλλά και στη ψυχολογική στήριξη.  Η Επιτροπή στα πλαίσια 
των περιορισμένων δυνατοτήτων της παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης αλλά 
είναι αδύνατον να καλυφθούν οι ανάγκες μεγάλου αριθμού γονιών και ατόμων. Ανάμεσα 
στα προβλήματα που καλείται το προσωπικό να αντιμετωπίσει είναι η έλλειψη 
δεξιοτήτων των γονιών για χειρισμό των παιδιών τους, για άσκηση του γονεϊκού τους 
ρόλου, για εύρεση δομών για απασχόληση, κατάρτιση, εργοδότηση όπως και άλλα 
σοβαρά ζητήματα όπως κακοποίηση, παραμέληση, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, 
αυτονομία των ατόμων και η μελλοντική αποκατάσταση τους όταν οι γονείς δεν θα είναι 
πια στη ζωή. Η έγκαιρη στήριξη των οικογενειών και των παιδιών θέτει τις βάσεις για την 
ανάπτυξη προγραμμάτων συνηγορίας και αυτοσυνηγορίας. 
 
Η Επιτροπή εισηγείται όπως οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ) αναπτύξουν σε συνεργασία και με την Επιτροπή κοινά 
προγράμματα στήριξης και συμβουλευτικής των οικογενειών και των παιδιών 
ανεξαρτήτως ηλικίας. Παράλληλα χρειάζεται η δημιουργία συνθηκών για ενίσχυση των 
δεξιοτήτων των ατόμων με στόχο την απεξάρτηση και την αυτονομία τους σε όλες τις 
πτυχές της ζωής τους. 

 

4.10 Ανάγκη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών 

Υπάρχει ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων κρατικών 
υπηρεσιών και μη κυβερνητικών  οργανώσεων για εισαγωγή ενός ολιστικού συστήματος 
υπηρεσιών Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (ΕΠΠ).  

Παρόμοια ανάγκη υπάρχει και για την παροχή εκπαίδευσης, επαγγελματικής 
αποκατάστασης, θεραπειών, καθώς και ευκαιριών για κοινωνική αποκατάσταση. Ένας 
άλλος τομέας εξίσου σημαντικός, στον οποίο θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός και 
συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών είναι η εφαρμογή της Σύμβασης 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ. Για εφαρμογή της 
Σύμβασης και κατοχύρωση στην πράξη των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, θα πρέπει να 
γίνουν σημαντικές αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, για τις οποίες θα πρέπει να 
συνεισφέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. 

Εισήγηση της ΕΠΝΚΑ είναι όπως οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε συντονισμό και 
συνεργασία με τις οργανώσεις των ατόμων με νοητική αναπηρία, θα πρέπει να 
θεσπίσουν ένα ολιστικό πλαίσιο παρέμβασης για παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών και 
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το οποίο θα κατοχυρώνει στην πράξη και θα σέβεται τα δικαιώματα των ΑμεΑ. Κάθε 
καθυστέρηση στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ΑμΝΑ, παραβιάζει τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία 
έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει. Παράλληλα η καθυστέρηση στη θέσπιση πλαισίου 
παρέμβασης επιδεινώνει τις επιπτώσεις της αναπηρίας. 
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Παράρτημα 1 

 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

Πραγματική Δαπάνη Χορηγίας 2014 - Εγκριθείσα Δαπάνη Χορηγίας 2015 

Κεφάλαιο 15.06 Τμ. Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες - 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

΄Αρθρο 04.088 Χορηγία προς την Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων 
 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 2014* 

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 2015 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

  
  € € 

Αποδοχές Προσωπικού                                              
 
Θέσεις: 

254,523 264,500 

1  Προϊστάμενος (Κλίμακα Α11+2) **     

2  Λειτουργοί (Κλίμακα Α8-Α10-Α11)      

3 Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλ.Α2-Α5-Α7+2)     

3  Λειτουργοί ΄Εγκαιρης Παιδ.Παρέμβασης (Κλίμακα Α5)     

1 Ωρομίσθιος Κλητήρας (Κλ. Ε5) **                                  

ΣΥΝΟΛΟ αποδοχών προσωπικού 254,523 264,500 

΄Εξοδα Παραστάσεως και Αμοιβή Μελών ΕΠΝΚΑ 4,840 7,000 

΄Αλλες Δαπάνες     

΄Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου 

  ΄Εξοδα κινήσεως 1,621 2,500 

  Επιδόματα εκτός έδρας 70 100 

  Ταχυδρομικά Τέλη 31 800 

  Τηλέφωνα, Φαξ, Internet  3,375 3,200 

  Φωτισμός-Θέρμανση 4,846 4,000 

  Καθαριότητα Γραφείου 4,379 5,500 

  Τέλη & Τέλη ΄Υδατος 0 100 

  Βιβλιοθήκη/Εφημερίδες/Περιοδικά 6 0 

  Δημοσιεύσεις 0 200 

  Εκδόσεις–Δημοσιότητα–Διαφώτιση 1,937 0 

  Φωτοτυπικά Υλικά 137 800 

  Γραφική ΄Υλη 553 600 

Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανογραφικού/ Λογισμικού κ.ά. εξοπλισμού 1,514 1,300 

Συντήρηση κτιρίου  

1,946 1,600 

Μελέτες/΄Ερευνες     

Μητρώο Νοητ.Καθ.Ατόμων/Μητρώο Ιδρυμάτων/΄Αλλες Ερευνες-Μελέτες 0 0 

Αγορά υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου ή άλλων ειδικών 
 
 

0 1,000 
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Σχέδια/Προγράμματα      

  Αποϊδρυματοποίηση ομάδας ατόμων με νοητική αναπηρία  0 0 

Συνέδρια εσωτερικού/εξωτερικού     

  Ναύλα και άλλα έξοδα για συμμετοχή σε συνέδρια στο εξωτερικό 0 1,000 

  Συνέδρια-Σεμινάρια κ.ά. γεγονότα στην Κύπρο 1,427 1,000 

  ΄Εξοδα Φιλοξενίας 448 300 

Επιμόρφωση Προσωπικού Ε.Π.Ν.Κ.Α.  
0 500 

Επιμόρφωση Επαγγελματικου Προσωπικού εθελοντικών οργανώσεων  
0 600 

Υπηρεσίες Κλητήρα  
0 100 

Διάφορα 
123 300 

      

ΣΥΝΟΛΟ Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου 22,413 25,500 

΄Επιπλα & Εξοπλισμός     

  Αγορά Επίπλων 74 400 

  Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού/λογισμικού  348 1,100 

ΣΥΝΟΛΟ ΄Αλλων Δαπανών 22,835 27,000 

      

ΣΥΝΟΛΟ Αποδοχών Προσωπικού 254,523 264,500 

΄Εξοδα Παραστάσεως και αμοιβή μελών ΕΠΝΚΑ 4,840 7,000 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 282,198 298,500 

* Εγκριθείσα δαπάνη 2014 300.000 ευρώ 

**Κενές θέσεις: Προϊστάμενος και κλητήρας 
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Παράρτημα 2 
 

Προτάσεις της ΕΠΝΚΑ σχετικά με την αξιολόγηση αναγκών  

και παροχή ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης σε 51 παιδιά με αυτισμό 

στα Κέντρα Παρέμβασης του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό 

Πάγια θέση της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων είναι ότι η φροντίδα 

και η παροχή υπηρεσιών στα παιδιά με αυτισμό, αποτελεί ευθύνη του κράτους, όπως άλλωστε 

προβλέπεται και από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες: «Τα Κράτη Μέρη παρέχουν εκείνες τις υπηρεσίες υγείας που είναι αναγκαίες για τα 

άτομα με αναπηρίες συγκεκριμένα εξ’ αιτίας της αναπηρίας τους, περιλαμβανομένων της 

έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης, όπως αρμόζει, και υπηρεσιών που σχεδιάστηκαν για να 

ελαχιστοποιήσουν και να αποτρέπουν περαιτέρω αναπηρίες, περιλαμβανομένων παιδιών και 

ηλικιωμένων ατόμων»1.  

Η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων, από έρευνες που έχει διενεργήσει, 

διαπίστωσε πως στην Κύπρο υπάρχουν ελλείψεις και ανεπάρκεια στην αξιολόγηση αλλά και 

στην παροχή θεραπειών και γενικότερα υπηρεσιών. Σε πιο πρόσφατη έρευνα για την έγκαιρη 

παιδική παρέμβαση διαφάνηκε πως υπάρχουν κενά στις υπηρεσίες που παρέχονται σε παιδιά 

ηλικίας κάτω των 6 ετών. Επίσης επιβεβαιώθηκε έλλειψη συντονισμού και ανεπαρκής 

διασαφήνιση αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών. Έτσι, δεν τίθεται θέμα 

ανεπάρκειας θεραπευτών αλλά ανεπάρκειας υπηρεσιών.  

Η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα αλλά και την ιδιαιτερότητα των παιδιών με 

αυτισμό, θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία θεσμοθετημένων διαγνωστικών κέντρων και κέντρων 

παροχής θεραπειών, από το Υπουργείο Υγείας. Όσον αφορά την παροχή ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης αυτή θα πρέπει να παρέχεται στον ενιαίο κορμό της εκπαίδευσης, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ένταξη, και θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των παιδιών με 

αυτισμό, μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα.  

Προϋπόθεση για αυτά αποτελεί ο αποτελεσματικός συντονισμός των 3 αρμόδιων Υπουργείων. 

Συγκεκριμένα, επί του θέματος θέλουμε να τονίσουμε τα παρακάτω.  

 

Εξειδικευμένες θεραπείες & ειδική αγωγή  

Τα παιδιά με αυτισμό δε χρειάζονται μόνο ειδική αγωγή και εκπαίδευση, αλλά κυρίως σταθερό 

πρόγραμμα παρέμβασης με εξειδικευμένες θεραπείες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, βασικό 

συστατικό του θεραπευτικού προγράμματος των παιδιών με αυτισμό, στις περισσότερες των 

                                                 
1
Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, Άρθρο 25 (β). 
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περιπτώσεων, είναι η εργοθεραπεία. Όπως φαίνεται από την μελέτη της ΕΠΝΚΑ2, η 

εργοθεραπεία παρέχεται στο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού μόνο από τα Ειδικά Σχολεία ενώ 

από το Υπουργείο Υγείας μόνο στα Τμήματα Παιδιών και Εφήβων των Υπηρεσιών Ψυχικής 

Υγείας, κι εκεί με πολλά προβλήματα λόγω υποστελέχωσης (αναμονή πέραν των 12 μηνών, 

μειωμένη συχνότητα, αδυναμία εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων όπως «ΑΒΑ», αισθητηριακή 

ολοκλήρωση, κα).  

 

Οικονομική κάλυψη θεραπειών  

Βασικό πρόβλημα των γονιών των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές ή/και νοητική αναπηρία, 

στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά με αυτισμό, όπως φάνηκε από τη μελέτη του 2011, 

είναι η οικονομική κάλυψη των καθημερινών θεραπειών. Στην περίπτωση του αυτισμού, 

συνήθως συστήνονται συχνές και συνεχόμενες θεραπείες. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η λειτουργία 

ενός θεραπευτικού κέντρου με προσιτές για τους γονείς τιμές ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν 

την απαιτούμενη συχνότητα και ροή των θεραπειών. Η εναλλακτική λύση θεραπευτικών κέντρων 

με χαμηλό κόστος, όμως, είναι σημαντική γιατί επιτρέπει στους γονείς που δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν σε τιμές ιδιωτών θεραπευτών να εξασφαλίσουν ένα βασικό και σχετικά καλής 

ποιότητας επίπεδο παροχής θεραπειών στο παιδί τους. Πέραν τούτου, η παροχή θεραπειών για 

τα παιδιά με αυτισμό είναι ευθύνη του κράτους, άρα θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν.  

 

Θεραπευτικός σχεδιασμός 

Στο επίκεντρο του θεραπευτικού σχεδιασμού για τον αυτισμό στις περισσότερες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προτείνεται από τις σχετικές έρευνες, είναι η πολυθεματικότητα και 

η εξατομικευμένη παρέμβαση. Επιπλέον, βασικός άξονας στο σχεδιασμό πολιτικής για τα άτομα 

με αυτισμό είναι η ένταξη των ατόμων, κυρίως των παιδιών, στο σύνολο και η μετάβαση από τη 

μία ηλικιακή φάση στην άλλη.  

Οι παράμετροι αυτοί στην Κύπρο, δυστυχώς, παρέχονται σε περιορισμένο βαθμό. Λαμβάνοντας 

υπόψη αυτά τα δεδομένα, να  σημειωθεί ότι οι Ειδικές Μονάδες στην Προδημοτική και Δημοτική 

Εκπαίδευση παρέχουν μόνο Ειδική Εκπαίδευση (ΕΕ) και λογοθεραπεία ενώ στη Μέση 

Εκπαίδευση ούτε ΕΕ ούτε λογοθεραπεία, αλλά μόνο μαθήματα. Το Υπουργείο Υγείας μπορεί να 

καλύψει την πολυθεματική και εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση, όπως είναι όμως 

γνωστό, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης με αποτέλεσμα πολύμηνες 

καθυστερήσεις και όχι τακτικές θεραπείες. 

                                                 
2
Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Περιορισμοί – Προτάσεις. Λευκωσία (2011). Επιτροπή 

Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων. 
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Οι μαζικές και γενικές λύσεις (π.χ. να προωθηθεί αριθμός παιδιών με αυτισμό σε Ειδικά Σχολεία 

ή Ειδικές Μονάδες) εκτός του ότι δεν είναι εφικτές (η χωρητικότητα των Ειδικών Σχολείων έχει 

ξεπεραστεί κατά πολύ) έχουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα και οδηγούν στην 

«ιδρυματοποίηση» με άλλο τρόπο και στην παροχή μίας και μοναδικής λύσης για όλους. Όπως 

έχει διαπιστωθεί εμπειρικά, η απαιτούμενη εξατομικευμένη παρέμβαση και πολυθεματικότητα 

επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα σε μικρά θεραπευτικά κέντρα όπου η θεραπευτική 

παρέμβαση αποτελεί έργο μιας στενά συνεργαζόμενης εξειδικευμένης θεραπευτικής ομάδας.  

 

Αξιολόγηση στο ΝΑΜ ΙΙΙ 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανεπάρκεια υπηρεσιών και εφόσον ο προγραμματισμός για δημιουργία 

διαγνωστικού κέντρου στο ΝΑΜ ΙΙΙ, στο οποίο θα μπορούν να αξιολογηθούν αυτά τα παιδιά, 

βρίσκεται σε εξέλιξη, δημιουργεί αμφιβολίες κατά πόσο θα εξυπηρετήσει ή αντιθέτως θα 

επιβαρύνει την κατάσταση μια δραστική αλλαγή στην παρούσα φάση. Η διακοπή μιας παροχής 

αποσπασματικά χωρίς τον απαιτούμενο προγραμματισμό για σφαιρικό σχεδιασμό και η 

εφαρμογή πρόχειρων λύσεων για μερίδα κι όχι για όλα τα παιδιά με αυτισμό ενδεχομένως να 

μην οδηγήσει πουθενά ή ακόμα και να δυσχεράνει την ήδη προβληματική παροχή υπηρεσιών 

στα παιδιά με αυτισμό.  

 

Γενικά 

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το συνολικό κόστος – οικονομικό, ψυχολογικό και θεραπευτικό 

– για τα 51 παιδιά που εξυπηρετούνται στα Κέντρα Παρέμβασης του Συνδέσμου για Άτομα με 

Αυτισμό και τις οικογένειές τους. Διακοπή της θεραπευτικής σχέσης χωρίς ουσιαστικές ή εφικτές 

εναλλακτικές λύσεις (όπως παραπομπή σε ιδιώτες) ενδεχομένως να καταβάλλει τους γονείς και 

να αποτελέσει αιτία επιδείνωσης ή ακόμα και παλινδρόμησης για τα παιδιά. 

 

Προτάσεις 

A. Συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Παρέμβασης του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό 

(όπου θα μπορούν να εξυπηρετούνται τα 51 παιδιά αλλά και πολυάριθμες νέες περιπτώσεις 

που δεν ξέρουν που να απευθυνθούν) υπό προϋποθέσεις:  

1. Εποπτεία στα κέντρα παρέμβασης από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, τα τμήματα 

λογοθεραπείας και φυσιοθεραπείας (ΥΥ) και την Ειδική Εκπαίδευση (ΥΠΠ).   

2. Τα  Κέντρα Παρέμβασης θα θέτουν ως απαιτούμενο όρο εισδοχής την αξιολόγηση από 

κρατικό φορέα (πχ νέο διαγνωστικό κέντρο στο ΝΑΜ ΙΙΙ) ώστε να ενθαρρύνουν τους γονείς 

να κατευθύνονται προς τα εκεί (αν θέλουν να έχουν κι άλλη αξιολόγηση από ιδιώτη, 

αποτελεί καθαρά δική τους επιλογή). Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ο στόχος των ΥΚΕ 

«η αξιολόγηση να παρέχεται κρατικά και οι υπηρεσίες εξωτερικά».  
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Υιοθετώντας αυτή την πρόταση, η αξιοποίηση και ενίσχυση των υφιστάμενων δομών σε 

αντίθεση με τη δημιουργία και λειτουργία νέων, μεταφράζεται σε πολύ μικρότερο κόστος 

(εξοπλισμός, χώροι, κτλ). Επιπλέον, η εποπτεία από τις κρατικές υπηρεσίες θα εξασφαλίσει 

το απαιτούμενο επίπεδο θεραπειών, καθώς υπήρχαν επιφυλάξεις για τις θεραπείες που 

παρέχονται και την αναγκαιότητα αυτών των θεραπειών («οι θεραπείες δε γίνονται σε 

αναγνωρισμένα θεραπευτικά κέντρα»3).  

Όσον αφορά την υποδομή και τη διοίκηση των Κέντρων Παρέμβασης του Συνδέσμου για 

Άτομα με Αυτισμό, οι ΥΚΕ θα έπρεπε να τους εποπτεύουν ώστε να διασφαλίζεται η 

προσβασιμότητα, η σωστή υποδομή και η χρηστή διοίκηση. Εάν, κατόπιν διερεύνησης των 

ΥΚΕ, διαπιστωθούν παρατυπίες ή κακοδιαχείριση, οι ΥΚΕ είναι αρμόδιες να την 

αποκαταστήσουν, με την υπόδειξη συγκεκριμένων μέτρων εξορθολογισμού.    

 

Β. Η συζήτηση για τα παιδιά με αυτισμό πρέπει να αφορά όλα τα παιδιά με αυτισμό, όχι μόνο τα 

51 παιδιά των Θεραπευτικών Κέντρων του Συνδέσμου. Θα μπορούσε, μάλιστα, να ενταχθεί 

στο ευρύτερο πλαίσιο του διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις Υπηρεσίες Έγκαιρης 

Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Ήδη, το ολοκληρωμένο Όραμα για την Έγκαιρη Παιδική 

Παρέμβαση στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή Μελέτης της ΕΠΝΚΑ έχει παρουσιαστεί στους 

Γενικούς Διευθυντές των 3 αρμόδιων Υπουργείων και προωθείται σχετική χάραξη πολιτικής. 

Η αξιολόγηση των παιδιών με αυτισμό, μπορεί με αυτό το όραμα να επιλυθεί σφαιρικά και με 

σωστό προγραμματισμό κι όχι σε κάθε Υπουργείο ξεχωριστά. Το θέμα για τα παιδιά με 

αυτισμό βρίσκεται σε συνάρτηση με αρκετούς άλλους παράγοντες όπως η δημιουργία 

διαγνωστικού κέντρου στο ΝΑΜ ΙΙΙ. Από τη στιγμή που δεν έχει λειτουργήσει το διαγνωστικό 

αυτό κέντρο και η υπάρχουσα Κλινική Παιδονευρολογίας, παρέχει μόνο έλεγχο κι όχι 

αξιολόγηση για τις απαιτούμενες ώρες θεραπειών, δε μπορεί να δρομολογηθεί οποιαδήποτε 

αλλαγή στον τρόπο παροχής θεραπειών αυτών των παιδιών. Δε γίνεται να λυθεί το θέμα 

αποσπασματικά ούτε πρώτα να κομματιαστούν τα Κέντρα Παρέμβασης και μετά να γίνει ένα 

σύστημα αξιολόγησης και θεραπειών.  

 

Γ. Οφείλουμε να λάβουμε υπόψη πως βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τη συνολική 

επιδοματική πολιτική του κράτους, όπου συμπεριλαμβάνονται τα αναπηρικά επιδόματα, με 

την ενδεχόμενη εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Η συζήτηση περί 

των οικονομικών του συγκεκριμένου αλλά και άλλων θεραπευτικών κέντρων είναι πιθανόν να 

μην έχει νόημα σε αυτή τη φάση, καθώς θα πρέπει να διευκρινιστεί πως θα υπολογίζεται το 

ΕΕΕ και να ληφθούν υπόψη όλοι οι σχετικοί με τα παιδιά με αυτισμό παράγοντες. Επιπλέον, 

                                                 
3
Πρακτικά συνεδρίασης ημερομηνίας 31 Μαΐου 2013 για το θέμα στα Κεντρικά Γραφεία Ευημερίας. 
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τις δαπάνες των θεραπειών τις αναλαμβάνει ο Σύνδεσμος και οι γονείς, εμμέσως από το 

Δημόσιο Βοήθημα, του οποίου παραμένει αδιευκρίνιστη η συνέχιση. Οι ΥΚΕ χρηματοδοτούν 

τα Κέντρα Ενηλίκων με Αυτισμό και τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών του 

Συνδέσμου4, όχι την παροχή θεραπειών. Συνεπώς, δεν προκύπτει καν ζήτημα 

χρηματοδότησης των Θεραπευτικών Κέντρων που λειτουργεί ο Σύνδεσμος.  

 

Δ. Ακόμα κι αν συμπεριλάβουμε το Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό στις Υπηρεσίες Γενικού 

Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) – πράγμα όχι υποχρεωτικό καθώς «τα κράτη μέλη είναι 

ελεύθερα να ορίσουν τι θεωρούν ως υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, με κύριο 

γνώμονα τα ειδικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (case by case 

approach)»5 – δεν πρέπει να αγνοούμε πως για να καταστεί δυνατή η λειτουργία των 

υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος δύναται να παρέχεται χορήγηση 

χρηματοδοτικής ενίσχυσης από το κράτος (τις ΥΚΕ στην προκειμένη περίπτωση). Επιπλέον, 

η χορήγηση «επιχειρήσεων» επιφορτισμένων με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού 

οικονομικού συμφέροντος πρέπει να γίνεται κατά το μέτρο που η εφαρμογή τους «δεν 

εμποδίζει νομικά ή πραγματικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει 

ανατεθεί. Η ανάπτυξη των συναλλαγών δεν πρέπει να επηρεάζεται σε βαθμό, ο οποίος θα 

αντίκειται προς το συμφέρον της Κοινότητας»6. Έτσι η λειτουργία ενός τέτοιου θεραπευτικού 

κέντρου θα πρέπει, εντός ή εκτός ΥΓΟΣ, να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και να μην έχει 

το χαρακτήρα κερδοσκοπικής επιχείρησης.  

 

 
 
 

     ΕΔ/ΝΚ – Απρίλιος 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
Πρακτικά συνεδρίασης ημερομηνίας 31 Μαΐου 2013 για το θέμα στα Κεντρικά Γραφεία Ευημερίας. 

5
Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμοι του 2001 (Νόμοι 30(Ι) του 2001 και 122(Ι) του 2001), 

Εγκύκλιος Αρ. 6 του Έφορου Δημοσίων Ενισχύσεων 25.01.001. 
6
2005/842/ΕΚ. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 της 

συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται 

σε επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος.  
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Παράρτημα 3 

 
 

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

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
 

Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανομή φύλου 

Φύλο Αρ. Ατόμων % 
Άντρες 1430  56 
Γυναίκες 1102  44 
Σύνολο 2532 100 

 
 

Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανομή ηλικίας  

Ηλικία Αρ. Ατόμων % 
 0 - 20 659  26 
21 - 40  859  34 
41 +    1014 40 
Σύνολο 2532 100 

 
Παρατηρείται μια σχετική μείωση  του αριθμού των ατόμων ηλικίας 21 -40 σε σχέση  με το έτος 
2013 (3% μείωση) και ανάλογη αύξηση στις άλλες ηλικίες. 
 
 

Γράφημα 1: Ποσοστιαία κατανομή φύλου /ηλικία 
 

 
Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση στο πιο πάνω γράφημα  ότι στις νεαρές ηλικίες υπερισχύουν 
οι άντρες και στις μεγαλύτερες ηλικίες υπερισχύουν οι γυναίκας με μόλις 2%. Αυτή η 
παρατήρηση επιβεβαιώνεται και με τον εντοπισμό νέων περιπτώσεων μέσω της Συντονιστικής 
Υπηρεσίας  Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

Πίνακας 3: Ποσοστιαία κατανομή αναπηρίας  

Βαθμός νοητικής αναπηρίας Αρ. Ατόμων % 
Ελαφριά  879 35 
Μέτρια 988 39 
Σοβαρή 530 21 
Δεν έχει διαγνωστεί 135   5 
Σύνολο                2532 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 είναι η ίδια συγκριτικά με το 2013. 
 
 
 

Γράφημα 2: 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». 
 
 

Γράφημα 3: Ποσοστιαία κατανομή βαθμός νοητικής υστέρησης /ηλικία 
 

 
 

Σύμφωνα με το πιο πάνω γράφημα  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.. 
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Πίνακας 4: Ποσοστιαία κατανομή νοητικής αναπηρίας /επαρχίας 

Επαρχία  Αρ. Ατόμων % 
Λευκωσία  982 39 
Λεμεσός  677 27 
Λάρνακα  455 17 
Αμμόχωστος 191   8 
Πάφος  227   9 
Σύνολο                      2532      100        

 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2013, παρατηρείται ποσοστιαία  μείωσης κατά 1% στην επαρχία 
Λάρνακας με  παράλληλη αύξηση  στην επαρχία Αμμοχώστου . 
 
 
 

Γράφημα 4: Νοητικής αναπηρίας /επαρχίας 
 

 
Η επαρχία Λευκωσίας εξακολουθεί να έχει την μεγαλύτερη ποσοστιαία αναλογία συγκριτικά με 
τις άλλες επαρχίες.  

 
 

Πίνακας 5: Ποσοστιαία κατανομή επάγγελμα πατέρα 

Επάγγελμα  Αρ. Ατόμων    % 
Διοικητικοί 
/προσοντούχοι 

133     5 

Υπάλληλοι υπηρεσιών 176     7 
Γραφείς /πωλητές 208     8 
Τεχνίτες /χειριστές 
μηχανών 

476   19 

Ανειδίκευτοι 219     9 
Γεωργοί  74     3 
Συνταξιούχοι 457   18 
Απεβίωσαν 592   23 
Άλλοι /άνεργοι 197    8 
Σύνολο                     2532     100 

 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2013 δεν παρατηρείται καμιά ουσιαστική αλλαγή στα πιο πάνω  
δημογραφικά στοιχεία.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 41% των γονιών του συγκεκριμένου 
πληθυσμού είναι συνταξιούχοι ή έχουν αποβιώσει. 
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Γράφημα 5: Επάγγελμα πατέρα 
 

 
Πίνακας 6: Ποσοστιαία κατανομή επάγγελμα μητέρας 

Επάγγελμα  Αρ. Ατόμων  % 
Διοικητικοί /προσοντούχες    80   3 
Υπάλληλοι υπηρεσιών     68   3 
Γραφείς /πωλήτριες  193   8 
Τεχνίτες /χειρίστριες  μηχανών    28   1 
Ανειδίκευτες   179   7 
Γεωργοί      1   0 
Συνταξιούχοι    485 20 
Απεβίωσαν   372 15 
Οικοκυρές 1067 42 
Άλλοι /άνεργες     59   1 
Σύνολο 2532         100 

Σημαντικότερο ποσοστό (42%) παρουσιάζουν οι μητέρες που είναι οικοκυρές και αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι περισσότερες δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδία τους. 
 
 

Γράφημα 6: Επάγγελμα μητέρας 
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Γράφημα 7: Απεβίωσαν και οι δύο γονείς  
 

 
 
      Έχουν χάσει και τους δύο γονείς 259 άτομα παγκύπρια (10%). 
 
 

 
Πίνακας 7: Ποσοστιαία κατανομή συνδρόμου 

Παρουσία συνδρόμου Αρ. Ατόμων % 
Ναι   678  27 
Όχι 1754  69 
Δεν έχει διαγνωστεί   100   4 
Σύνολο  2532 100 

 
 
 
 

Γράφημα 8: Ποσοστιαία κατανομή συνδρόμου /φύλου 
 

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



33 
 

 
 

 
Πίνακας 8: Ποσοστιαία κατανομή άλλων αναπηριών  

Παρουσία άλλης σωματικής 
αναπηρίας  

Αρ. Ατόμων % 

Ναι 1545 61 
Όχι    957 38 
Δεν έχει διαγνωστεί      30   1 
Σύνολο  2532 100 

 
 
 
 
 

Πίνακας 9: Ποσοστιαία κατανομή φοίτησης  

Φοιτούν σε κανονικό 
σχολείο 

Αρ. Ατόμων % 

Δημόσια και Ιδιωτικά  383   62 
Ειδικά Σχολεία  201   32 
Δεν φοιτούν   34    6 
Σύνολο  618 100 

 
Συγκριτικά με το 2013 ο αριθμός των παιδιών της σχολικής ηλικίας  3-21, αυξήθηκε κατά 1%.  
Επίσης  παρατηρείται αύξηση κατά 3% των παιδιών που φοιτούν στα ειδικά σχολεία . 
 
 
 

Γράφημα 9: 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. 
 
 
 
 
 



34 
 

 
 

Πίνακας 10: Ποσοστιαία κατανομή εργοδότησης  

Άτομα που 
Εργοδοτούνται  στην ανοιχτή 

αγορά 
Αρ. Ατόμων 

% 
ηλικία 20 -65 

Με στήριξη καθοδηγητή εργασίας 154 10 
Χωρίς στήριξη 102   6 
Σύνολο  256 16 

 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση στον πιο  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 (45%), ακολουθεί η Λεμεσός (30%), η Λάρνακα (14%), η Αμμόχωστος ( 8%) και τέλος 
η Πάφος  (3%). 
 
 
 
 

Γράφημα 10: Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που εργοδοτούνται 
Στην ανοικτή αγορά /φύλο 

 

 
 
 
Στο διάγραμμα  φαίνεται ότι λίγες γυναίκες  (14%) εργάζονται στην ανοικτή αγορά χωρίς στήριξη, 
σε αντίθεση με το 51% των ανδρών.  Τα ποσοστά   αυτά αφορούν τον αριθμό των 256 ατόμων 
που περιγράφονται στον πίνακα 10. 

 
 
 
 

Πίνακας 11: Ποσοστιαία κατανομή οικογενειακής κατάστασης  

Οικογενειακή 
κατάσταση  

Αρ. Ατόμων  % 

Έγγαμος: 
Ναι 

  48  2 

Όχι 2484 98 

Σύνολο  2532 100 
 

  



35 
 

 
 

Πίνακας 12: Ποσοστιαία κατανομή υπηρεσιών που λαμβάνουν  

Λαμβάνουν υπηρεσίες  Αρ. Ατόμων  % 
Ιδρύματα  462 18 

Ειδικά Σχολεία  201   8 
Κέντρα Ημέρας  267 11 

Νοσοκομείο Αθαλάσσας   30   1 
Στέγη Ηλικιωμένων    80   3 
Άλλα προγράμματα  181   7 

Σύνολο                1221 48 
 
Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τα παιδιά που 
φοιτούν στα Ειδικά Σχολεία, είναι περισσότερα.  Όμως και σε αυτή την περίπτωση οι γονείς δεν 
επιθυμούσαν να καταγράψουν τα παιδιά τους στο Μητρώο της Επιτροπής.  
Σύμφωνα με την πιο πάνω εικόνα 52% του συνόλου των ατόμων που είναι εγγεγραμμένοι στο 
μητρώο της Επιτροπής δεν λαμβάνει καμία από τις πιο πάνω υπηρεσίες.   
 

 
Γράφημα 11: Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες παγκύπρια  

 

 
 
 

      Πίνακας 13: Ποσοστιαία κατανομή διαμονής των ατόμων 

Διαμονή   Αρ. Ατόμων  % 
Διαμένει με την οικογένεια  2176   85 
Διαμένει σε ίδρυμα *  259   10 
Διαμένει σε σπίτι στη κοινότητα    71    3 
Ζει μόνος **   48    2 

Σύνολο            2532 100 
 
*Διαμένει σε ίδρυμα: περιλαμβάνει διαμονή 24ωρής βάσης στις δομές: Ίδρυμα Θεοτόκος, 
Ίδρυμα Άγιος Στέφανος, Κέντρο Διημερεύουσας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Άγιος 
Γεώργιος - Χριστάκης Χασάπης και στέγες ηλικιωμένων. 
**Ζει μόνος: κάποιοι από αυτούς ζουν εντελώς μόνοι, κάποιοι με οικιακή βοηθό και κάποιοι με 
την επίβλεψη οικείων προσώπων τους.  
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Παράρτημα 4 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΕΠΠ) 2014 

 
 
Πίνακας 1 
 
Κατάλογος Ειδικών που έχουν ενημερωθεί για την ΣΥΕΠΠ 

Επαρχία 
Παιδίατροι 

/Ιδιώτες 
Θεραπευτές 

Νηπιαγωγοί Ιδρύματα/Κέντρα/ 
Σύνδεσμοι 

/Άλλοι Φορείς 
Σύνολο Ιδιώτες Δημόσιοι 

Λευκωσία  3 - 34 22 59 

Λάρνακα 
/Αμμόχωστος 

13 2 50 13 78 

Λεμεσός 
/Πάφος 

 2 - 15 13 30 

ΣΥΝΟΛΟ 18 2 99 48 167 

 

 

 
Πίνακας 2 
 
Αριθμός οικογενειών που εξυπηρετήθηκαν από τη ΣΥΕΠΠ κατά επαρχία   
 

Επαρχία  
Παραπομπές 

2014 
Λευκωσία 36 
Λάρνακα/ 
Αμμόχωστος 

40 

Λεμεσός/ 
Πάφος 

16 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
92 

 
Από τον Ιανουάριο 2014 μέχρι το Δεκέμβριο 2014 οι Λειτουργοί χειρίστηκαν 92 νέα 
περιστατικά ή ποσοστό 11% λιγότερα σε σχέση με το 2013. 
Από τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 παραπέμφθηκαν συνολικά 
953 περιπτώσεις.  
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Πίνακας 3 
 

Κατάλογος  διαταραχών που παραπέμφθηκαν στη ΣΥΕΠΠ ανά επαρχία   

Είδος Αναπηρίας Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
Λεμεσός/ 

Πάφος 
Σύνολο 

Νοητικές Δυσκολίες 17 10 12 39 
Σύνδρομα (Down, Williams, Prader Willi, etc)  4  3  5 12 
Αυτισμός/ αυτιστικά χαρακτηριστικά/ Asperger  5 12  5 22 
Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής & 
Υπερκινητικότητας 

11 15  6 32 

Εγκεφαλική Παράλυση  3  1  -  4 
Μαθησιακές Διαταραχές 15 37  5 57 
Προβλήματα Συμπεριφοράς 17 16 12 45 
Ψυχοκινητική Καθυστέρηση   8 13  5 26 
Επιληψία  5 - -  5 
Κινητικά Προβλήματα 17  8  3 28 
Παραπληγία - -  2 2 
Ημιπληγία  1 -  2 3 
Τετραπληγία  2 - - 2 
Ιατρικά Προβλήματα   9  8  8      25 
Καθυστέρηση/ Απουσία Λόγου 27 34 14      75 
Μικρό/ Μεγαλοκεφαλία   1  1 -  2 
Εγκεφαλοπάθεια/ Εγκεφαλική Δυσλειτουργία   -  5 -  5 
 
Οι διαταραχές των παιδιών (σύνολο 92) που έλαβαν υπηρεσίες από τη ΣΥΕΠΠ  κατά το 
2014 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.   
 

Πίνακας 4 
 
Κατανομή ηλικίας παιδιών που εξυπηρετούνται από τη ΣΥΕΠΠ κατά επαρχία  

Ηλικία Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
Λεμεσός/ 

Πάφος 
Σύνολο 

0 - 1    2   1   2     5 

1 - 2    4   3   1     8 

2 - 3    4   5   3   12 

3 - 4    1   8   -     9 

4 - 5    7   9   6    22 

5 - 6   9   5   1   15 

6 - 7   4   3   2     9 

7 - 8    1   - -     1 

8 +   4   6   1   11 

ΣΥΝΟΛΟ 36 40 16    92 

Όσον αφορά τις ηλικίες των παιδιών όπως φαίνονται και στον πίνακα, 21 παιδιά ή 
ποσοστό 24% 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. 
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Πίνακας 5 
 
Κατανομή φύλου παιδιών που εξυπηρετούνται από τη ΣΥΕΠΠ κατά επαρχία 
 

Φύλο Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
Λεμεσός/ 

Πάφος 
Σύνολο 

Κορίτσια   13 10   8 31 (34%) 

Αγόρια   23 30   8 61 (66%) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
 

36 40 16 92(100%) 

Ενδεικτικός είναι και ο διαχωρισμός των παιδιών σε φύλο όπου τα αγόρια αποτελούν  το 
66% του συνόλου των περιστατικών παγκύπρια . 
 
 

Γράφημα 1 
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Παράρτημα 5 

Είδος παραπόνων/αιτημάτων προς την Επιτροπή 

Οικονομικά θέματα 

Μείωση ΔΒ λόγω συνυπολογισμού επιδομάτων και εισοδημάτων 

Μείωση ΔΒ λόγω υπερπληρωμής που δεν έγινε εξ υπαιτιότητας του λήπτη 

Ανεργία γονιών (είτε ενός είτε και των δύο) 

Διακοπή ΔΒ σε παιδιά, με ελαφριά νοητική αναπηρία 

Μη αποπληρωμή αναδρομικών ποσών ΔΒ  

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

Οικονομικών) 

Διακοπή κονδυλίου για επιχορήγηση διακοπών 

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

Απόρριψη από Συμβουλευτική Πολυθεματική Ομάδα με την ίδια αιτιολογία  

Παραπομπή ενστάσεων αιτητών  στο Ανώτατο Δικαστήριο 

Διακοπή επιδόματος τέκνου λόγω ενηλικίωσης των ΑμεΝΑ 

 

Θέματα Καταπάτησης Δικαιωμάτων 

Βία στην οικογένεια  

Προβλήματα πρόσβασης παιδιών αιτητών ασύλου σε θεραπευτικά κέντρα 

Παραμέληση ατόμων από γονείς (παράληψη καθαριότητας/περιποίησης) 

Εκφοβισμός (Bullying) παιδιών από συνοδό/άλλο προσωπικό σε σχολεία 

Προκλητική συμπεριφορά από εκπαιδευτικούς  προς γονιούς 

Προσβλητική συμπεριφορά από Λειτουργούς Ευημερίας σε οικογένειες 

Σεξουαλική κακοποίηση/παρενόχληση ατόμων 
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Θέματα Δικαιοπρακτικής Ικανότητας 

Θέματα διαταγμάτων διαχείρισης περιουσίας ή δημοσίου βοηθήματος 

Προσφυγές σε Ανώτατο Δικαστήριο  

Στέρηση περιουσιακών στοιχείων σε ΑμεΝΑ 

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

αιτιολογία 

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

ΕΕΕ 

Διαχείριση περιουσίας χωρίς διάταγμα 

Απόκτηση περιουσίας από ΑμεΝΑ 

 

Θέματα Υγείας 

Παροχή πληροφοριών για αποστολή ασθενών στο εξωτερικό 

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

Θάνατος ατόμων σε ιδρύματα 

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

άτομα (αφορά και το θέμα της δικαιοπρακτικής ικανότητας) 

Έλλειψη θεραπειών/λίστες αναμονής παροχή ιατροφαρμακευτικής σε επαναπατρισθέντες 

Καθυστέρηση στη ψυχολογική στήριξη γονιών με ψυχολογικά/ψυχιατρικά προβλήματα 

Παραπομπή παιδιού στις ΥΨΥ για ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα  

Καταγγελία για αντιδεοντολογική συμπεριφορά ψυχολόγου 

 

Αιτήματα 

Αιτήματα για φοίτηση (Ίδρυμα ή Κέντρο Ημέρας) 

Εργοδότηση  με στήριξη 

Απαλλαγή από στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Νομική αρωγή 

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

Έλλειψη δομών για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες 
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Διάφορα 

Παράπονα για δυσλειτουργία οργανώσεων/υπηρεσιών 

Ελλιπής προσφορά υπηρεσιών από οργανώσεις/υπηρεσίες 

Έλλειψη μεταφορικού μέσου 

Ανάγκη παροχής φροντίδας 

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

κατάσταση 

Νομοθετική ρύθμιση λειτουργίας σπιτιών στην κοινότητα  

Συμβουλευτική σε άτομα και οικογένειες 

Παροχή κάρτας στάθμευσης  

 

Θέματα εκπαίδευσης 

 

Προβληματική παροχή στήριξης σε Ειδική Μονάδα (χωρίς σωστό εξοπλισμό) 

Ελλιπής παροχή στήριξης λόγω μη συνεργασίας γονιών 

Καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις από την Εκπαιδευτική Ψυχολογία ή/και Επαρχιακές 

Επιτροπές 

Προβλήματα ξενόγλωσσων παιδιών 

Προβλήματα για μειωμένο αριθμό συνοδών και πολλαπλές ανάγκες παιδιών 
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Παράρτημα 6 

 

Πορίσματα Σεμιναρίου με θέμα: «Χειρισμός Δύσκολων  Συμπεριφορών σε Δομές 
που Εξυπηρετούν Άτομα με Νοητική Αναπηρία» 

4 Οκτωβρίου 2014 
__________________________________ 

Στο Σεμινάριο συμμετείχαν 53 λειτουργοί (εκτός από το προσωπικό και εκπροσώπους 
της Επιτροπής) από όλες της δομές συμπεριλαμβανομένων και κρατικών, που 
εξυπηρετούν άτομα με νοητική αναπηρία και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Ιδρυμάτων της Επιτροπής. 
 
Περιεχόμενο σεμιναρίου: 
Μέρος Α: 
Αναπτύχθηκε το θεσμικό πλαίσιο στην Κύπρο το οποίο  αφορά τον τρόπο λειτουργίας 
των ΜΚΟ όπως και  άλλων δομών,  όπου στην ουσία εντοπίστηκε το κενό που αφορά 
στην έλλειψη κανονισμών  χειρισμού δύσκολων περιστατικών. Αναφορά έγινε επίσης σε  
ενδεικτική έρευνα που έγινε μεταξύ των  κέντρων που εξυπηρετούν άτομα που είναι  
εγγεγραμμένα στο μητρώο της Επιτροπής όπου επιβεβαιώθηκε το κενό αυτό.  
 
Μέρος Β 
Έγινε αναφορά  στους προβληματισμούς  γύρω από το θέμα δύσκολη συμπεριφορά και 
στην κατανόηση και επεξεργασία εννοιών και όρων σε σχέση με τα θέματα 
συμπεριφοράς. 
Σημειώθηκε αρχικά η κατανόηση της προκλητικής συμπεριφοράς και οι αιτίες της, 
καταλήγοντας σε θέματα αντιμετώπισης και διαχείρισης  της προκλητικής 
συμπεριφοράς, δίνοντας σημασία στα ατομικά σχέδια δράσης και στην πρόληψη της 
αρνητικής συμπεριφοράς. 
Στο τέλος έγινε αναφορά στις σωματικές παρεμβάσεις σε καταστάσεις προκλητικής 
συμπεριφοράς όπου τονίστηκε η ανάγκη διάκρισης εννοιών σε σχέση με τη σωματική 
παρέμβαση όπως: πότε , πώς, για ποιο λόγο, πόσο, από ποιους, διαδικασίες αναφοράς 
και παραπόνων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι οι σωματικές παρεμβάσεις 
γίνονται την υστάτη αφού προηγηθούν όλα τα υπόλοιπα προληπτικά μέτρα που 
αναφέρθηκαν. Επίσης σημειώθηκε ότι οι σωματικές παρεμβάσεις γίνονται από τα άτομα 
με τη σωστή κατάρτιση τα οποία επίσης είναι  γνώστες των συμπεριφορών του 
συγκεκριμένου ατόμου.  
 
Συζήτηση:  
Στη συζήτηση έγιναν αναφορές από επαγγελματίες κρατικών και ιδιωτικών δομών σε 
παραδείγματα της καθημερινότητας όπου υπάρχει δυσκολία χειρισμού. Τα περιστατικά 
αφορούσαν άτομα με αυτισμό, επιθετική συμπεριφορά αλλά αφορούσαν και το χειρισμό 
της σεξουαλικότητας των ατόμων. Οι επαγγελματίες ομολόγησαν ότι χρειάζονται τακτική 
ενημέρωση πάνω σε τέτοιου είδους θέματα και ότι οι γνώσεις τους συχνά εξαρτώνται 
από την προσωπική τους πρωτοβουλία. 
Ανέφεραν μάλιστα ότι σε πολλές δομές αναμένουν από τους επαγγελματίες χωρίς να 
έχουν εξειδίκευση πάνω σε τέτοια θέματα και ότι οι διευθύνσεις δεν διοργανώνουν 
εκπαιδευτικά σεμινάρια. Οι περισσότεροι εξέφρασαν την απογοήτευση τους που η 
διοίκησης δεν προωθεί την κατάρτιση  σε θέματα χειρισμού, τεχνικών με σκοπό την 
προστασία του προσωπικού αλλά και των εξυπηρετούμενων. 
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Συμφώνησαν για την ανάγκη ενός γενικού πλαισίου χειρισμών (κανονισμοί) και επιλογής 
από την κάθε δομή ενός μοντέλου παρέμβασης. Επίσης συμφώνησαν στην ανάγκη 
ετοιμασίας σχεδίων δράσης αλλά και στην ανάγκη καταγραφής των κρίσεων σε έντυπα 
για λειτουργική ανάλυση των συμπεριφορών και για τρόπους διαχείρισης – 
αντιμετώπισης. 
Οι περισσότεροι λειτουργοί αναμένουν από την Επιτροπή να βοηθήσει σε αυτό γιατί οι 
ίδιοι δεν μπορούν να επηρεάσουν τα διοικητικά συμβούλια ούτε να πάρουν από μόνοι 
τους αποφάσεις.  
 
Αξιολόγηση: 
Στο τέλος του σεμιναρίου  45 από τους 53 επαγγελματίες συμπλήρωσαν το έντυπο 
αξιολόγησης. 
Ανάμεσα στις ειδικότητες υπήρχαν: εκπαιδευτές (4), ψυχολόγοι (8), φυσιοθεραπευτές 
(3), λειτουργοί (8), φροντιστές (7), κοινωνιολόγοι (1), ειδικοί παιδαγωγοί (4), υπεύθυνοι 
ομάδας (1), εργοθεραπευτές (2), λογοθεραπευτές (1), νοσηλευτές (3), διευθυντικό 
προσωπικό (2) , γυμναστές (1). 
Η γενική εντύπωση του σεμιναρίου ικανοποίησε πολύ 26 και αρκετά 20 επαγγελματίες.  
ΟΙ  ομιλητές ικανοποίησαν πολύ 27 και αρκετά 18 επαγγελματίες.  
Ο χώρος της ημερίδας ήταν πολύ ικανοποιητικός  για 19 και αρκετά για 26, ενώ 
ικανοποίησε λίγο 1 άτομο.  
Το περιεχόμενο ικανοποίησε πολύ 23 άτομα, αρκετά 19 άτομα και λίγο 2 άτομα. 
Το σεμινάριο  ήταν στην ουσία ενδιαφέρον και χρήσιμο για 13 πολύ και για 30 αρκετά 
εκτός από 3 παρευρισκόμενους.  
Το πιο σημαντικό μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε τα θέματα που οι ίδιοι θα 
ήθελαν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους  όπου διαφαίνεται η έλλειψη κατάρτισης και το 
φάσμα θεμάτων για τα οποία απαιτείται κατάρτιση που δεν αφορά μόνο το χειρισμό 
δύσκολων περιστατικών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΜΠ 2014 
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Παράρτημα 7 
 

Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ  
 

Προέκυψαν από το συνέδριο που έγινε στις 21/11/2014 

1. Σχεδιασμός Ενιαίας Εθνικής Πολιτικής (ΕΕΠ) για την Πρόληψη της  

    Σεξουαλικής Κακοποίησης και Βίας κατά των Ανήλικων και Ενήλικων Ατόμων 

    με Νοητική Αναπηρία 

Δημιουργία Εθνικής Ομάδας Εργασίας, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των 

αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών (κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί φορείς). 

Η Εθνική Ομάδα Εργασίας θα έχει την ευθύνη για: 

 

Α. Το σχεδιασμό της ΕΕΠ 

Β Την εφαρμογή και παρακολούθηση της εφαρμογής της ΕΕΠ 

Γ. Την αξιολόγηση της ΕΕΠ 

Δ. Το συντονισμό μεταξύ όλων των φορέων και υπηρεσιών για την εφαρμογή της ΕΕΠ 

Α. Σχεδιασμός ΕΠΠ 

 Χαρτογράφηση Αναγκών και Δυνατοτήτων όλων των εμπλεκομένων φορέων  

 Χαρτογράφηση διαθέσιμων εργαλείων και πολιτικών  Σχεδιασμός στη βάση της 

εφαρμογής όλων των σχετικών νομοθεσιών και Συμβάσεων καθώς και των υφιστάμενων 

προγραμμάτων και πολιτικών 

 Δημιουργία Εγχειριδίου Διατμηματικών Διαδικασιών, όπου θα περιγράφονται οι 

πρακτικές και οι πολιτικές της κάθε υπηρεσίας και του κάθε Υπουργείου όπως πηγάζουν 

από τη Νομοθεσία 

 Σχεδιασμός, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Πρόληψης της 

Σεξουαλικής Κακοποίησης και Βίας 

 Εισαγωγή κοινού συστήματος καταγραφής περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης και 

βίας  

 Σχεδιασμός Εγχειριδίου για Χειρισμό και Αντιμετώπιση Περιστατικών Σεξουαλικής 

Κακοποίησης και Βίας 

 Έμφαση στη δημιουργία προσβάσιμων και φιλικών υπηρεσιών  

 Συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς 
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Β. Εφαρμογή και παρακολούθηση της εφαρμογής της ΕΕΠ 

 Εφαρμογή προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα και όλες υπηρεσίες (Δημόσια Σχολεία, 

Ιδρύματα, Κέντρα Ημέρας, υπηρεσίες που προσφέρουν παρεμβατικά και θεραπευτικά 

προγράμματα)  

 Ενημέρωση όλων των δομών και υπηρεσιών για την ΕΕΠ 

 Ενθάρρυνση όλων των δομών για υιοθέτηση της ΕΕΠ και διαμόρφωση 

εσωτερικής πολιτικής (όπου κρίνεται αναγκαίο) 

 Επιλογή ατόμων/ οργανισμών αναφοράς ανά επαρχία 

 Εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης όλων των 

εμπλεκομένων φορέων (επαγγελματιών, γονέων, ανήλικων και ενήλικων ατόμων με 

νοητική αναπηρία).  

 Κατάρτιση και επιμόρφωση επαγγελματιών που εργάζονται με νέους με 

νοητική αναπηρία  

 Δημιουργία πυρήνων εκπαίδευσης ανά επαρχία 

 Κατάρτιση για θέματα σεξουαλικότητας και πρόληψης της σεξουαλικής 

κακοποίησης και βίας (γνώση, πρόληψη, χειρισμός κτλ.) 

 Ενημέρωση για θέματα υφιστάμενης νομοθεσίας και σχετικών 

διαδικασιών 

 Κατάρτιση και επιμόρφωση γονέων 

 Δημιουργία πυρήνων εκπαίδευσης ανά επαρχία 

 Κατάρτιση για θέματα σεξουαλικότητας και πρόληψης της σεξουαλικής 

κακοποίησης και βίας (γνώση, πρόληψη, χειρισμός κτλ.) 

 Ενημέρωση για θέματα υφιστάμενης νομοθεσίας και θέματα πολιτικής 

(lobbying and advocacy) 

 Ενδυνάμωση και εκπαίδευση των ανήλικων και ενήλικων ατόμων με 

νοητική αναπηρία  

 Προσωπική εμπλοκή των ατόμων στη διαμόρφωση ατομικών 

προγραμμάτων  

 Καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοπροστασίας και αυτοσυνηγορίας, ώστε τα 

άτομα με νοητική αναπηρία να προχωρούν τη ζωή τους με αυτονομία, 

αυτοπεποίθηση, σεβασμό προς τον εαυτό τους και τους άλλους και να 

λαμβάνουν υπεύθυνες και καλά ενημερωμένες αποφάσεις 

 Εφαρμογή προγραμμάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ως 
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μέσο πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης και βίας βάσει των 

αναγκών και του σταδίου ανάπτυξης του κάθε ατόμου  

 Καθοδήγηση όσον αφορά την προστασία και τη κατάλληλη 

συμπεριφορά 

 Ενημέρωση για τα νομικά τους δικαιώματα 

 Προώθηση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ευρύ 

κοινό (ΜΜΕ, κοινωνικά δίκτυα κτλ.) σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 

νοητική αναπηρία  

Γ. Αξιολόγηση Εφαρμογής της ΕΕΠ 

       Συστηματική αξιολόγηση, εντοπισμός κενών και αδυναμιών στην εφαρμογή και  

       επανασχεδιασμός 

Δ. Συντονισμός μεταξύ όλων των φορέων και υπηρεσιών για εφαρμογή της  ΕΕΠ 

Συνεργασία και συναντίληψη μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων για τις αρμοδιότητες 

και την ευθύνη εφαρμογής της Ενιαίας Εθνικής Πολιτικής (ΕΕΠ). 

 

 
2. Σχεδιασμός Ενιαίας Πολιτικής για το Σχολείο για Πρόληψη της Σεξουαλικής 

    Κακοποίησης και Βίας κατά Παιδιών και Νέων με Νοητική Αναπηρία 

Α. Ολοκληρωμένη πολιτική του σχολείου 

 Επαγρύπνηση: μπορεί να συμβεί 

 Προγραμματισμό: συμπερίληψη στην κάθε δραστηριότητα πρόνοια για την προστασία 

των ατόμων 

 Εντοπισμό κινδύνων: χώρους και δραστηριότητες υψηλού κινδύνου 

 Εποπτεία: παιδονομία, μετακινήσεις, εκδρομές κτλ 

 Δράσεις και υπευθυνότητες: δράσεις που προωθούν την προστασία 

 Χειρισμός περιστατικών στο σχολείο 

- Διερεύνηση αναφορών  

- Προσοχή στην αλλαγή συμπεριφοράς ή/και στην κοινωνική απομόνωση του παιδιού  

- Ενημέρωση των γονιών όσων μαθητών εμπλέκονται – δράστες και θύματα 

- Συνεργασία και συντονισμός των δράσεων από το σχολείο  - διορισμός ενός ατόμου 

αναφοράς 

- Ενημέρωση Αστυνομίας και Γραφείου Ευημερίας  

- Ενημέρωση Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου 

- Στήριξη παιδιών (θυτών και θυμάτων) και γονιών από ειδικούς 

- Διαφύλαξη της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού 
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Β. Επιμόρφωση και εμπλοκή όλου του προσωπικού: 

o σε Κεντρική βάση μέσω του Υπουργείου 

o σε ενδοσχολική βάση 

o από άλλους φορείς 

Γ. Ουσιαστική εμπλοκή των γονιών 

Δ. Πρόγραμμα διαπαιδαγώγησης όλων των μαθητών για θέματα σεξουαλικότητας και 

αυτοπροστασία με έμφαση στην ενδυνάμωση του ατόμου –> Ενίσχυση και διεύρυνση 

του προγράμματος Αγωγής Υγείας σε όλες τις βαθμίδες τις εκπαίδευσης 

 Επίκεντρο το άτομο και οι σχέσεις μεταξύ ατόμων και όχι η βιολογία  

 

Ε. Διάλογος εντός του σχολείου αλλά και διατμηματικός διάλογος και συντονισμός με 

άλλες υπηρεσίες (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 

Υπουργείο Υγείας, Νομική Υπηρεσία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις). 

 

 

 


