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1. Εισαγωγή  
Βάσει των Νόμων Περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία του 1989 και 2018 (117/89 & 
11(Ι)/2018) - Άρθρο 16 : «Η Επιτροπή ετοιμάζει και υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο 
ετήσια έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνεται γενική εκτίμηση της κατάστασης των 
δραστηριοτήτων της Επιτροπής και των εξελίξεων που έγιναν κατά την περίοδο που καλύπτει 
η έκθεση, καθώς επίσης και προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Επιτροπής και του 
Ταμείου για τον επόμενο χρόνο». 

 
Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (EΠANA) 
συστάθηκε το 1989 και η λειτουργία της καθορίζεται από τον Περί 
Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμο 117 του 1989, ο οποίος 
τροποποιήθηκε στις 20/03/2018 με το Νόμο 11(Ι) 2018. Στο εξής γίνεται 
αναφορά στους Περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμους του 1989 και 
2018.  
Οι Νόμοι αυτοί προνοούν «για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Νοητική 
Αναπηρία, τις υποχρεώσεις της Πολιτείας απέναντι τους και τη 
Δημιουργία Επιτροπής και Ταμείου για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία». 
Βάσει της τροποποίησης του 2018, σημαντική είναι η αντικατάσταση του 
όρου και ορισμού «νοητικά καθυστερημένο άτομο» με τον ακόλουθο νέο 
ορισμό: ««Άτομο με νοητική αναπηρία» σημαίνει άτομο το οποίο έχει 
μακροχρόνιες νοητικές διαταραχές οι οποίες, κατά την αλληλεπίδρασή 
τους με διάφορα εμπόδια, δυνατόν να εμποδίσουν την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμετοχή του στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους». 
Βάσει των πιο πάνω, σκοπός της ΕΠΑΝΑ είναι η προώθηση και 
διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑμεΝΑ στην Κύπρο μέσα από την 
εφαρμογή της εγχώριας νομοθεσίας και των Διεθνών Συμβάσεων. 
Πρωταρχικής σημασίας για την Επιτροπή είναι η εφαρμογή της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρίες, η οποία κυρώθηκε σε Νόμο το Μάρτιο του 2011  (Κυρωτικός 
Νόμος  8(ΙΙΙ)2011).  
Ως εκ τούτου κύρια αποστολή της ΕΠΑΝΑ είναι η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της κατάστασης των ΑμεΝΑ και η προώθηση 
ολοκληρωμένων προτάσεων για προστασία και διασφάλιση των 
δικαιωμάτων τους, η ικανοποίηση των αναγκών και της αξιοπρεπούς 
διαβίωσης τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που 
χαρακτηρίζουν τον καθένα αλλά και τις δικές τους απόψεις και επιλογές. 
 

2. Σύνθεση, Αρμοδιότητες και Χρηματοδότηση Λειτουργίας της 
ΕΠΑΝΑ 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 των Νόμων 117/89 & 11(Ι)2018, ο εκάστοτε 
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διορίζει 
δεκαμελές συμβούλιο με θητεία τεσσάρων (4) ετών. Η Επιτροπή 
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απαρτίζεται από πέντε κρατικά μέλη και πέντε ιδιωτικά, μέλη του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία 
(ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ). Τα κρατικά μέλη προέρχονται από τα Υπουργεία 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), Παιδείας & 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,  Υγείας και Οικονομικών. Τα μέλη 
της παρούσας Επιτροπής διορίστηκαν από την Υπουργό (ΥΕΠΚΑ) από 
την 01/10/2017 και η θητεία της υφιστάμενης Επιτροπής λήγει στις 
30/9/2021 . 

Το προσωπικό της Επιτροπής κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 απαρτιζόταν 
από δύο Λειτουργούς (μόνιμο προσωπικό-Κλ. Α8-Α10-11), μία Boηθό 
Γραμματειακό Λειτουργό (μόνιμο προσωπικό -Κλ.Α2-Α5-Α7+2) και δύο 
Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς αορίστου διαρκείας (Κλ.Α2). 
Επίσης συνεχίστηκε η εργοδότηση τριών Λειτουργών Κλ.Α5 
(επιστημονικό προσωπικό) για στελέχωση της Συντονιστικής Υπηρεσίας 
Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ), δύο εκ των οποίων είναι 
αορίστου διάρκειας. Μετά από παραίτηση της λειτουργού που 
προσλήφθηκε με συμβόλαιο καθορισμένης διάρκειας ενός έτους, στις 
19/10/2018, προσλήφθηκε νέα Λειτουργός με εξάμηνα συμβόλαια στις 
15/11/2018. Λεπτομέρειες για τη ΣΥΕΠΠ δίδονται στην Ενότητα 3.6. 
Από τον Οκτώβριο του 2011, μετά την παραίτηση της Προϊστάμενης 
Υπηρεσιών της Επιτροπής, η θέση εξακολουθεί να παραμένει κενή και 
έκτοτε το συντονισμό των δραστηριοτήτων της Επιτροπής ανέλαβαν ανά 
τρίμηνο οι δύο Λειτουργοί. Λόγω αφυπηρέτησης του ενός κατά το 
Σεπτέμβριο 2018, ανέλαβε  συνεχόμενα καθήκοντα συντονισμού η άλλη 
Λειτουργός της ΕΠΑΝΑ. 
Κατά το 2018 η Επιτροπή πραγματοποίησε  8 κανονικές και μία έκτακτη 
συνεδρίες.  
 
 2.1. Οι κυριότερες αρμοδιότητες της ΕΠΑΝΑ, όπως καθορίζονται 
από το άρθρο 6 του Νόμου 117/89 & 11(Ι)/2018, είναι: 

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

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

• Η παρακολούθηση των ενεργειών και μέτρων που λαμβάνονται από 
τμήματα, λειτουργούς, οργανώσεις και άτομα, σχετικά με τα 
προβλήματα των ΑμεΝΑ 
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• Ο καταρτισμός προγραμμάτων σε συνεργασία με αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες για την υλοποίηση των διακηρυχθέντων δικαιωμάτων των 
ΑμεΝΑ και ο καθορισμός προτεραιοτήτων, ανάλογα με τη σοβαρότητα 
και την οικονομική δαπάνη την οποία συνεπάγεται η εφαρμογή τους  
 

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

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

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

• Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα ΑμεΝΑ και στις 
οικογένειές τους 
 

• Η καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για παροχή υπηρεσιών σε 
ΑμεΝΑ 
 

• Η τήρηση στατιστικών και άλλων πληροφοριών για τα ΑμεΝΑ 
 

• Ο καταρτισμός καταλόγου διαχειριστών και επιτρόπων περιουσιών 
ΑμεΝΑ.(ωστόσο αυτή η πρόνοια δεν εφαρμόστηκε) 

 
2.2. Χρηματοδότηση Επιτροπής: Η Επιτροπή λειτουργεί με ετήσια 
χρηματοδότηση που καλύπτει όλες τις δαπάνες της, μέσω του Άρθρου 
04088.2 – «+Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική 
Αναπηρία -Τακτικές Δαπάνες» του Κεφαλαίου 150600 - «Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες - Κεντρικά Γραφεία» 
του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η εγκριθείσα χορηγία της Επιτροπής για το 
2018 ανερχόταν σε € 329,500 ενώ οι πραγματικές δαπάνες της ανήλθαν 
στις  €273,046 (Παράρτημα 1). 
 

3. Δραστηριότητες της Επιτροπής κατά το 2018 

 
3.1 Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δικαιωμάτων ΑμεΝΑ 
Η τροποποίηση του Νόμου 117/89 & 11(Ι)/2018, εκκρεμεί ακόμη, αφού 
όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η πρόσφατη τροποποίηση 
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αφορούσε μόνο την ονομασία και τον ορισμό της νοητικής αναπηρίας. Η 
τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας έχει συνδεθεί και με τον 
καθορισμό νομικού πλαισίου που αφορά την άσκηση της 
δικαιοπρακτικής ικανότητας από τα άτομα με αναπηρίες, όπως επίσης 
και του εκσυγχρονισμού όλων των νομοθεσιών που επηρεάζονται από 
τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες, Κυρωτικός Νόμος 8(ΙΙΙ) 2011. Κατά το 2018 
και μετά από ανάθεση  της Υπουργού του ΥΕΠΚΑ, το ΤΚΕΑΑ ανέλαβε 
την ετοιμασία προσχεδίου Νομοσχεδίου για τη ρύθμιση της 
δικαιοπρακτικής ικανότητας. Στις 16/8/2018 το ΤΚΕΑΑ κάλεσε 
εκπροσώπους από την  ΕΠΑΝΑ και την ΚΥΣΟΑ για τη σύσταση ομάδας 
εργασίας και  μελέτης του εν λόγω προσχεδίου και ήδη εκ μέρους της 
ΕΠΑΝΑ συμμετείχαν  δύο μέλη του προσωπικού. Κατά το 2018 έγιναν 3 
προκαταρτικές συναντήσεις και 1 συνεδρία όλων των μερών 
(ΚΥΣΟΑ/ΕΠΑΝΑ/ΤΚΕΑΑ). 
Για το θέμα της δικαιοπρακτικής ικανότητας έγινε αναφορά και σε 
προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις και επίσης γίνεται αναφορά στο Σχέδιο 
Δράσης για την Αναπηρία 2019-2020 του ΤΚΕΑΑ. 
 
3.2 Πλαίσιο πολιτικής και  ενέργειες Επιτροπής για προώθηση των 
δικαιωμάτων των ΑμεΝΑ 

 - Στις 12/02/2018, εκπρόσωποι της ΕΠΑΝΑ συμμετείχαν σε Συνεδρία 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων, της «Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών» για την τροποποίηση του «Περί Νοητικά Καθυστερημένων 
Ατόμων Νόμου», Ν.117 του 1989 και της ονομασίας του Νόμου, της 
Επιτροπής καθώς και του ορισμού του ατόμου με νοητική αναπηρία. 

-Το Μάρτιο του 2018 μετά από εξαγγελία του ΤΚΕΑΑ για το "Σχέδιο 
Ένταξης ατόμων με σοβαρές αναπηρίες σε προγράμματα 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης», η Επιτροπή άμεσα προέβη στην 
προώθηση του Σχεδίου, ενημερώνοντας ενδιαφερομένους, δομές, 
επαγγελματίες και γονείς/συγγενείς που τους απασχολούσε η 
αποκατάσταση και το μέλλον των παιδιών τους. Κατά τη διάρκεια του 
έτους 2018 το ΤΚΕΑΑ αξιολογούσε αιτήματα ατόμων και η ΕΠΑΝΑ 
καλέστηκε σε συνάντηση στις 18/12/18 για χαρτογράφηση των αναγκών 
για υποστηριζόμενη διαβίωση. 
- Στις 25/09/18 του 2018, η Επιτροπή καλέστηκε εκ νέου στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων σχετικά με τα θέματα: «Η ανάγκη δημιουργίας 
Κέντρων Φιλοξενίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή οικονομικής 
ενίσχυσης των υφιστάμενων κέντρων για φιλοξενία ατόμων με 
ψυχιατρικά προβλήματα που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας 
τους» και «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτιστικά 
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χαρακτηριστικά, η ανάγκη στήριξης των οικογενειών τους και η 
δημιουργία κατάλληλων υποδομών φροντίδας και εκπαίδευσης». 
Σημειώνεται ότι το θέμα διαμονής των ΑμεΝΑ απασχόλησε τη Βουλή 
των Αντιπρόσωπων ήδη από το 2016. Η ΕΠΑΝΑ απέστειλε σχετικό 
σημείωμα με τις θέσεις της. 

-Τον Σεπτέμβριο του 2018, η Επιτροπή  απέστειλε εισηγήσεις στον  
Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και  
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με το εκπτωτικό πακέτο στις 
τηλεπικοινωνίες (πχ ΑΤΗΚ), που παρέχεται στα άτομα με νοητική 
αναπηρία  από τις 12/12/2007. Αυτό έγινε με αφορμή την έκδοση νέου 
διατάγματος που εκδίδεται βάσει των άρθρων 20(ιε)(κδ)(κστ), 113 και 
114 του Νόμου Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και της Απόφασης Περί Καθορισμού του 
Πεδίου της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Νόμος 
112(Ι)/2014). Οι εισηγήσεις αφορούσαν τη συμπερίληψη όλων των 
ατόμων με ΝΑ στο εκπτωτικό πακέτο ανεξάρτητα από το βαθμό 
αναπηρίας τους. 
-Το Νοέμβριο του 2018 η ΕΠΑΝΑ έχει προβεί στην υπογραφή 
Συμφωνίας για εφαρμογή του Προγράμματος Κηδεμονικής Επιτήρησης 
(Διάταγμα με όρο την Παροχή Κοινοτικής Εργασίας Χωρίς Αμοιβή –
ΚΕΧΑ) για συμμετοχή κηδευομενόμενων σε εργασίες συντήρησης των 
κτιρίων και των κήπων στο χώρο των γραφείων της ΕΠΑΝΑ.  

-Στις 18/12/18 η ΕΠΑΝΑ καλέστηκε σε συνάντηση από το ΤΚΕΑΑ για 
χαρτογράφηση των αναγκών των ατόμων με Ν.Α., για υποστηριζόμενη 
διαβίωση. Όπως αναφέρθηκε πριν, το ΤΚΕΑΑ κατά τη διάρκεια του 
έτους 2018 ήδη αξιολογούσε αιτήματα ατόμων για υποστηριζόμενη 
διαβίωση. Η ΕΠΑΝΑ από πλευράς της ήδη ενημέρωσε ατομικά γονείς 
και οικογένειες για το σχέδιο αλλά απέστειλε επίσης την πληροφόρηση 
σε όλα τα κέντρα μέρας και ιδρύματα  για ΑμεΝΑ ώστε να εντοπιστούν 
ατομα που πιθανόν να ενδιαφέρονται. 
 
3.3 Συνεργασίες, επισκέψεις, τεχνική βοήθεια και παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

-Με βάση τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, οι Λειτουργοί έχουν 
πραγματοποιήσει σωρεία επισκέψεων /ή συνεργασιών με δομές όπου 
εξυπηρετούνται ΑμεΝΑ ή/και  συναντήσεις με ειδικούς, επαγγελματίες, 
παρέχοντας ενημερωτικό υλικό ή/και ενημερώνοντας για καινούργια 
σχέδια ή πολιτικές που αφορούν τα ΑμεΝA (βλέπε Παράρτημα 2 και 4 ). 
-Κατά τις συναντήσεις δίδεται πάντοτε έμφαση στις πρόνοιες της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 
κυρίως όσον αφορά την αυτόνομη διαβίωση αλλά και τη δημιουργία 
ομάδων αυτοσυνηγορίας. Για το θέμα της αυτοσυνηγορίας 
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διοργανώθηκαν συναντήσεις με τη συμμετοχή των ίδιων των ατόμων με 
στόχο την ενεργοποίηση τους για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους 
(βλέπε κεφ.3.8). 
-Επιπλέον συναντήσεις γίνονται με στόχο την ενημέρωση για τη σημασία 
εφαρμογής προγραμμάτων έγκαιρης παιδικής παρέμβασης όπως και 
των αρμοδιοτήτων της ΣΥΕΠΠ. (βλέπε κεφ.3.6 και Παράρτημα 3) 
-Ενημερωτικό υλικό και στατιστικά στοιχεία δίδονται σε συνεργάτες, 
επαγγελματίες και φοιτητές, τηρώντας πάντοτε τη νομοθεσία για 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με αφορμή την τροποποίηση 
της νομοθεσίας και του ονόματος της ΕΠΑΝΑ προωθήθηκε η 
επανέκδοση τρίπτυχου όπου περιγράφονται οι αρμοδιότητες της 
Επιτροπής το Νοέμβριο 2018. 
- Επίσης από τον Δεκέμβριο 2018 ξεκίνησαν διαβουλεύσεις με το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Θεοτόκος για φιλοξενία της 
Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ) σε 
γραφείο της Μονάδας Προσχολικής Αγωγής «ΤΟ ΑΛΜΑ», στο Παλιό 
Νοσοκομείο Λεμεσού. Ο λόγος για αυτή την απόφαση ήταν η ανάγκη 
διευκόλυνσης των οικογενειών ώστε να εξυπηρετούνται σε  κεντρικότερο 
σημείο της επαρχίας της Λεμεσού. 
 
3.4 Καταρτισμός και τήρηση Μητρώου Ατόμων με νοητική αναπηρία 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 117/89 η Επιτροπή καταρτίζει και 
τηρεί μητρώο για τα ΑμεΝΑ. Το μητρώο είναι αυστηρά εμπιστευτικό και 
χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς και για παροχή ωφελημάτων 
στα ΑμεΝΑ. Στατιστικά στοιχεία παρέχονται σε πολλές αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες ή πολλές υπηρεσίες, (π.χ. Βουλή των Αντιπροσώπων,  
εθελοντικές οργανώσεις, μεταπτυχιακούς φοιτητές κ.ά), πάντοτε 
τηρουμένων των προνοιών του Νόμου Περί Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων. 
Στο μητρώο καταγράφονται στοιχεία για τα ΑμεΝΑ που περιλαμβάνουν: 
το είδος και το βαθμό αναπηρίας του ατόμου, δημογραφικά στοιχεία και  
στοιχεία των γονέων ή κηδεμόνων το ατόμου. Ο συνολικός αριθμός των 
ΑμεΝΑ που ήταν καταχωρημένα στο Μητρώο το Δεκέμβριο του 2018, 
ανερχόταν σε 2627 άτομα (ποσοστό 0,31% του συνολικού πληθυσμού 
βάσει στοιχείων της Επιτροπής) σε σχέση με τα 2699 άτομα που 
περιλαμβάνονταν στο μητρώο κατά το 2017. Δηλώθηκε ο θάνατος 142 
ΑμεΝΑ τα οποία και διαγράφηκαν από το μητρώο, ενώ οι νέες εγγραφές 
ήταν 70. Αναλυτικά στοιχεία για το Μητρώο για το έτος 2018 
παρατίθενται στο Παράρτημα 3. 
Στο μητρώο της ΕΠΑΝΑ εγγράφονται άτομα με τη συγκατάθεση του 
γονιού ή του κηδεμόνα (βάσει του άρθρου 7 της νομοθεσίας) ή των ιδίων 
των ατόμων (βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, άρθρο 12). 
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Στη διάρκεια του 2018 εκδόθηκαν: 

• 77 – βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο ΑμεΝΑ που διατηρεί η 
Επιτροπή με σκοπό την παροχή του «Ειδικού Τιμολογιακού 
Πακέτου» της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου σε οικογένειες των 
ΑμεΝΑ..  

• 187 – βεβαιώσεις για παραχώρηση κάρτας στάθμευσης από το 
ΤΚΕΑΑ.  

• 290 – βεβαιώσεις για παροχή κάρτας νοσηλείας στα δημόσια 
νοσηλευτήρια.  

Ο συνολικός αριθμός βεβαιώσεων κατά το 2018 για τις πιο πάνω 
κατηγορίες ανήλθε πολλές 565. 
 
Το 2018 το προσωπικό συνέχισε την προσπάθεια επικαιροποίησης του 
μητρώου, με αποστολή επιστολών, μέσω της έκδοσης βεβαιώσεων για 
ωφελήματα, μέσω επικοινωνίας για παράπονα και αιτήματα, ή όποτε οι 
ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν με την Επιτροπή για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο. Επιπλέον στάλθηκε αλληλογραφία σε όλα τα άτομα του μητρώου, 
ενημερώνοντας για την τροποποίηση του νόμου 117/89 με το νόμο 
11(Ι)2018 και της νέας ονομασίας της επιτροπής και παράλληλα 
ενημερώνοντας για τη Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. Μέχρι τις 31/12/2018 είχαν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία 
πέραν των 1200 ατόμων. Η επικαιροποίηση που προαναφέρθηκε 
γίνεται μόνο μέσω προσωπικής επαφής, τηλεφωνικής επικοινωνίας ή με 
αποστολή επιστολών. Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο μπορεί να 
γίνει και μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής www.cpmental.com.cy και 
μπορεί να αποσταλεί μαζί με τις σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις.  
 

3.5 Καταρτισμός και τήρηση Μητρώου Ιδρυμάτων, Σωματείων και 
Υπηρεσιών 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 των Νόμων 117/89 και 11(Ι)2018 η Επιτροπή 
Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, καταρτίζει και τηρεί Μητρώο 
Ιδρυμάτων, Σωματείων, Οργανώσεων και Υπηρεσιών που ασχολούνται 
με θέματα ΑμεΝΑ. Στο Μητρώο καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με το 
είδος των υπηρεσιών που παρέχονται, τα δημογραφικά στοιχεία των 
εξυπηρετούμενων καθώς και στοιχεία για το προσωπικό και τον 
προϋπολογισμό των οργανώσεων. Βάσει του ιδίου άρθρου η εγγραφή 
οποιουδήποτε σωματείου/ιδρύματος/οργάνωσης, βάσει του Περί 
Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, χρειάζεται την έγκριση της 
Επιτροπής. Στο Μητρώο Ιδρυμάτων μέχρι το τέλος του 2018, ήταν 
καταχωρημένες 32 εθελοντικές οργανώσεις που λειτουργούν κέντρα 
παροχής υπηρεσιών. Επίσης είναι καταχωρημένοι και σύνδεσμοι που 
δεν λειτουργούν κατ’ ανάγκη προγράμματα. Κατά το 2018 εγγράφηκε 
ακόμη ένας νέος σύνδεσμος γονέων και φίλων. Πολλές από τις 

http://www.cpmental.com.cy/
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οργανώσεις λειτουργούν κέντρα ημερήσιας φροντίδας και ορισμένες 
κέντρα/ιδρύματα 24ωρης φροντίδας. Επίσης λειτουργούν συνολικά 21 
σπίτια στην κοινότητα (κατάλογος βρίσκεται στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής: www.cpmental.com.cy). 
Οι προαναφερόμενες οργανώσεις/ιδρύματα προσφέρουν τουλάχιστον 
ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω προγράμματα: 

(ι) Συνεχή (24ωρη) φροντίδα 
(ιι) Ημερήσια φροντίδα 
(ιιι) Απογευματινή φροντίδα 
(ιv) Ειδική αγωγή 
(v) Θεραπείες 
(vi) Σπίτι στην κοινότητα (συνεχή διαμονή) 
(vii) Απασχόληση σε προστατευόμενα εργαστήρια 
(viii) Απασχόληση με στήριξη στην ανοικτή αγορά εργασίας 
 

Το 2017 οι Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμοι του 1972 και 1977 
(Ν.57/1972) τροποποιήθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν με τον Περί 
Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμο 104(Ι)2017 
και στη συνέχεια με τον 76(Ι)/2018, όπου προβλέπεται περισσότερος 
διοικητικός και οικονομικός έλεγχος στις οργανώσεις. Επίσης οι 
Επαρχιακές Διοικήσεις θα ενεργούν ως Έφοροι Σωματείων και 
Ιδρυμάτων. Η ΕΠΑΝΑ ενημερώνεται από την Επαρχιακή Διοίκηση, όταν 
υπάρχουν αιτήματα εγγραφής οργανώσεων/σωματείων που έχουν 
σχέση με τη λειτουργία δομών φροντίδας/εξυπηρέτησης ΑμεΝΑ και 
αφού  διερευνήσει το κάθε αίτημα προβαίνει στις ανάλογες συστάσεις.  
Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ιδρυμάτων της Επιτροπής μπορεί να 
γίνει και μέσω της ιστοσελίδας της  www.cpmental.com.cy. 
 
3.6 Λειτουργία Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής 
Παρέμβασης 
Η Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ) 
συστάθηκε και λειτουργεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με 
αρ. 54.482 και ημερ. 31/10/2001, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής, βάσει του άρθρου 6(γ). 
Οι υπηρεσίες ΕΠΠ απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέχρι 
6-7 χρόνων με νοητική αναπηρία ή/και αναπτυξιακές διαταραχές. 
Συγκεκριμένα, οι Λειτουργοί  ΣΥΕΠΠ μεριμνούν για:  

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

της οικογένειας 
- το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών προς όφελος 

του παιδιού 

http://www.cpmental.com.cy/
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- την αναλυτική πληροφόρηση των γονιών για τις υπηρεσίες που 
παρέχονται στο δημόσιο, ιδιωτικό και εθελοντικό τομέα, 

- τη διευθέτηση συναντήσεων με ειδικούς για σκοπούς αξιολόγησης 
ή/και αναπροσαρμογής της παρέμβασης 

- την οργάνωση και παρακολούθηση των θεραπευτικών 
παρεμβάσεων προς το παιδί και την οικογένεια 

- την ενδυνάμωση των γονιών κυρίως ως προς την αποδοχή του 
προβλήματος και την αποτελεσματικότερη άσκηση του ρόλου τους, 
ώστε να αναλαμβάνουν κεντρικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων προς 
όφελος του παιδιού 

- την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και της οικογένειας 
 

Οι Λειτουργοί δεν παρέχουν θεραπείες αλλά, προωθούν τις παραπάνω 
ενέργειες, αποτελώντας το συνδετικό κρίκο μεταξύ της οικογένειας και 
των φορέων παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, με 
διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα. 
Τη ΣΥΕΠΠ στελεχώνουν 3 ψυχολόγοι, δύο αορίστου απασχόλησης και 
μετά την παραίτηση της Λειτουργού Λεμεσού/Πάφου στις 19/10/18, 
προσλήφθηκε από κατάλογο μοριοδότησης της ΕΠΑΝΑ νέα Λειτουργός 
με εξαμηνιαία συμβόλαια, στις 15/11/18. Γραφεία της ΣΥΕΠΠ βρίσκονται 
στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών για την επαρχία Λεμεσού (προβλέπεται 
μετακίνηση κατά το 2019) και στο Δήμο Γεροσκήπου για την επαρχία 
Πάφου (στο Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου, σε εβδομαδιαία βάση). 
Επίσης γραφεία βρίσκονται και στο Δήμο Αραδίππου, για κάλυψη των 
επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου.  
Ο γενικός συντονισμός και η καθοδήγηση γίνεται από Λειτουργό της 
Επιτροπής. Στους Λειτουργούς παρέχεται με αγορά υπηρεσιών 
εποπτεία από ιδιώτη Ειδικό Ψυχολόγο. Κατά το 2018, 
πραγματοποιήθηκαν 15 συναντήσεις συντονισμού και 4 συναντήσεις 
εποπτείας από ιδιώτη Ειδικό Ψυχολόγο . 
 
Δράσεις της ΣΥΕΠΠ: Μελέτες, έρευνες και προτάσεις των Λειτουργών 
της ΣΥΕΠΠ για θέματα έγκαιρης παιδικής παρέμβασης  βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα www.cpmental.com.cy1.  
Κατά το 2018 οι Λειτουργοί έχουν διεκπεραιώσει μεγάλο αριθμό 
ενημερωτικών συναντήσεων με ειδικούς (θεραπευτές, γιατρούς, 

 
1 -Υπηρεσία ΄Εγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Περιορισμοί – Προτάσεις (Οκτώβρης 

2011)  
 «Όραμα για τη Θεσμοθέτηση και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην 
Κύπρο» (ετήσια έκθεση 2013). 
-Σχόλια της ΕΠΑΝΑ για το «Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δράσης» ημερ. 27/1/2015 (Ετήσια Έκθεση 2015) 

 
 

http://www.cpmental.com.cy/
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εκπαιδευτικούς κλπ) και επισκέψεων σε δομές με Λειτουργούς της 
ΕΠΑΝΑ (Παράρτημα 2). 
Κατά το έτος 2018 παραπέμφθηκαν παγκύπρια 167 νέες περιπτώσεις 
παιδιών από διάφορους φορείς (Παράρτημα 4, πίνακας 1). Από τον 
Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 παραπέμφθηκαν 
στην υπηρεσία συνολικά 1482 περιπτώσεις. Επίσης, συνεχίστηκε και η 
εξυπηρέτηση των οικογενειών που παραπέμφθηκαν κατά τα 
προηγούμενα χρόνια εκ των οποίων ορισμένες ακόμη χρειάζονται 
στήριξη ή έχουν νέα αιτήματα (σύνολο 179 οικογένειες). 
Από τις παραπομπές του 2018 (Παράρτημα 4, πίνακας 2) φαίνεται ότι  
τα περισσότερα παιδιά παρουσιάζουν ή και συνυπάρχουν, καθυστέρηση 
λόγου (141) και μαθησιακές δυσκολίες (96 παιδιά) αλλά παρατηρείται 
αυξητική τάση στις παραπομπές των παιδιών με αυτιστικά 
χαρακτηριστικά (74 παιδιά). 
Κατά το 2018 το 24% των παιδιών ήταν  άνω 6-7 χρονών (Παράρτημα 
4, πίνακας 4). Ο αριθμός αυτός αναδεικνύει την ανάγκη παροχής 
υπηρεσιών στήριξης και ενημέρωσης των οικογενειών με παιδιά 
μεγαλύτερων ηλικιών.  
Επίσης, οι Λειτουργοί αναλαμβάνουν την αρχική διερεύνηση 
παραπόνων ατόμων με νοητική αναπηρία οποιασδήποτε ηλικίας τα 
οποία χειρίζονται σε συνεργασία με τις λειτουργούς της ΕΠΑΝΑ. Πέραν 
τούτου οι ΛΕΠΠ έκαναν προεργασία για την διοργάνωση ομάδων  
στήριξης γονιών οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά το 2019. Σχετική 
αξιολόγηση είχε γίνει από τους γονείς που συμμετείχαν στην «Ομάδα 
προσωπικής ανάπτυξης» που έγινε το 2017, όπου αναδείχτηκε η 
ανάγκη ψυχολογικής στήριξης των γονιών. 
Η αναλυτική κατάσταση των παραπομπών και τα δημογραφικά στοιχεία 
φαίνονται στο Παράρτημα 4. 
 
3.7 Εξέταση Παραπόνων, Αιτημάτων και Παραλήψεων 

Οι λειτουργοί της ΕΠΑΝΑ κατά το 2018 δέχτηκαν περίπου 146 
παράπονα/αιτήματα, που αφορούσαν διάφορα θέματα. Συνήθως τα 
παράπονα/αιτήματα γίνονται από γονείς ή συγγενείς των ατόμων. Αυτό 
αναδεικνύει ότι τα ΑμεΝΑ δεν διεκδικούν από μόνα τους τα δικαιώματα 
τους και ότι δεν έχουν απευθείας πρόσβαση στις υπηρεσίες. Κατά το 
2018 όμως ορισμένα άτομα το έκαναν από μόνα τους και αξίζει να 
σημειωθεί ότι τα αιτήματα τους αφορούσαν ενημέρωση για σύναψη 
οικιστικού δανείου και σύναψη γάμου, για ενημέρωση μείωσης του ΕΕΕ 
σε περίπτωση εργοδότησης και αίτημα αλλαγής φροντιστή λόγω 
κακομεταχείρισης. 

Γενικότερα τα παράπονα του 2018 αφορούσαν στην μείωση, απόρριψη, 
ή/και ανάγκη 24ωρης φροντίδας, μερικής ή εξειδικευμένης φροντίδας,  
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θέματα οικονομικής φύσεως όπως απόρριψη από ΕΕΕ, μείωση του 
ποσού, κατάργηση επιδόματος πάνων, μεταφορικών και τροφείων. 
Επίσης αιτήματα αφορούσαν εξοπλισμό ή έλλειψη δραστηριοτήτων των 
ατόμων, αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση, ανάγκη συνοδού στα 
σχολεία αλλά και θέματα εκφοβισμού ή αρνητικής συμπεριφοράς προς 
τα ΑμεΝΑ κ.ά . 

Το προσωπικό της ΕΠΑΝΑ, αφού καταγράψει το αίτημα/παράπονο 
προσπαθεί να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες και δικαιώματα και όπου είναι δυνατόν διαμεσολαβεί σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΚΕ, ΤΚΕΑΑ, ΥΔΕΠ) για τυχόν 
διευθετήσεις που μπορούν να γίνουν.  

Βλέπε σχετικό πίνακα με τις κατηγορίες παραπόνων στο Παράρτημα 5. 

 

3.8  Παρακολούθηση Προγραμμάτων Εργοδότησης 

Μέσα στα πλαίσια της παρακολούθησης των προσφερόμενων 
υπηρεσιών προς τα ΑμεΝΑ, υπάρχει τακτική συνεργασία με τους 
καθοδηγητές εργασίας παγκύπρια και με το Σύνδεσμο Καθοδηγητών 
Εργασίας στη Λευκωσία (ο οποίος φιλοξενείται για τις εβδομαδιαίες του 
συναντήσεις στα γραφεία της ΕΠΑΝΑ). Το ΤΚΕΑΑ επιχορηγεί ετησίως 
από 11.500 έως  €13.500 ανάλογα με τον αριθμό ατόμων στο κάθε  
πρόγραμμα εργοδότησης με στήριξη. Ο θεσμός αυτός θεωρείται διεθνώς 
ως πολύ επιτυχημένος και ως τρόπος ένταξης των ατόμων με νοητική 
αναπηρία στην αγορά εργασίας και στην ευρύτερη κοινότητα. Οι 
καθοδηγητές έχουν ανάμεσα στις αρμοδιότητες τους όχι μόνο τη στήριξη 
και επίβλεψη των ατόμων αλλά και τη διασφάλιση των εργασιακών τους 
δικαιωμάτων. Κατά το 2018 συνέχισαν να εργοδοτούνται 277 άτομα 
στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Γύρω στα 178 εργοδοτούνται με στήριξη 
και 99 άτομα χωρίς στήριξη. Τα άτομα εργοδοτούνται σε διάφορους 
τομείς όπως υπεραγορές, συνεργία, φυτώρια, κομμωτήρια, στον 
ξενοδοχειακό τομέα, τουρισμό, μαγειρικές τέχνες  κλπ. 

Στα προγράμματα εργοδοτούνται παγκύπρια 24 καθοδηγητές εργασίας 
και ο αριθμός των εξυπηρετούμενων είναι μεγαλύτερος λόγω του ότι τα 
άτομα που εργοδοτούνται δεν είναι όλα εγγεγραμμένα στο μητρώο της 
ΕΠΑΝΑ. 
 
3.9 Συμμετοχή προσωπικού ΕΠΑΝΑ σε σεμινάρια/ημερίδες και 
διοργανώσεις της ΕΠΑΝΑ : 
3.9.1. Συμμετοχή προσωπικού και μελών σε σεμινάρια/ημερίδες: 

• 7 Ιουλίου 2018 - Ημερίδα Εναλλακτικής και Επαυξητικής 
Επικοινωνίας (PODD) –Synergy Conference Centre – Διοργάνωση 
του Κέντρου Θεραπειών, Λεμεσός 
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• 27 Νοεμβρίου 2018 – «Η σιωπή γίνεται φωνή», διοργάνωση της 
Επαρχιακής Επιτροπής Προστασίας του Παιδιού, Λευκωσία 

• 4 Δεκεμβρίου 2018 – «Η παροχή υπηρεσιών σε παιδιά με 
αναπτυξιακή –γλωσσική διαταραχή», διοργάνωση του ΤΕΠΑΚ, 
Λεμεσός 

 
3.9.2 Συνέδρια και σεμινάρια που διοργανώθηκαν από την 
Επιτροπή ή που συμμετείχαν λειτουργοί με παρουσιάσεις: 

• 9 Φεβρουαρίου 2018 – Παρουσίαση με τίτλο «Τι σημαίνει 
Αυτοσυνηγορία», συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με το Σύνδεσμο 
Καθοδηγητών Εργασίας, όπου συμμετείχαν ΑμεΝΑ, γονείς, 
επαγγελματίες και εργοδότες, Παβίλιον, Λευκωσία 

• 15 Φεβρουαρίου 2018 – Διάλεξη με θέμα: «Τα Δικαιώματα μας», 
Κέντρο Διημερεύουσας Φροντίδας Απ. Λουκάς, συμμετείχαν 
ΑμεΝΑ και λειτουργοί του κέντρου, Λεμεσός 

• 15 Φεβρουαρίου 2018 – Διάλεξη με θέμα: «Τα Δικαιώματα μας», 
Κέντρο «Το Σπίτι του Μάριου», συμμετείχαν ΑμεΝΑ και λειτουργοί 
του  κέντρου, Λεμεσός 

• 22 Φεβρουαρίου 2018 – Διάλεξη με θέμα «Τι Σημαίνει 
Αυτοσυνηγορία», Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, συμμετείχε η 
ομάδα αυτοσυνηγορίας του ΙΧΣΙ, Λευκωσία  

• 28 Νοεμβρίου 2018 - Ημερίδα με θέμα: «Επιμόρφωση 
Επαγγελματιών για Θέματα Σεξουαλικής Αγωγής Ατόμων με 
Νοητική Αναπηρία», έγινε με τη συνεργασία κλινικού ψυχολόγου 
και εκπροσώπου του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού 
Προγραμματισμού για τις δομές της επαρχίας Λευκωσίας, Αίθουσα 
Εκδηλώσεων της Τράπεζας Κύπρου, Ακρόπολη, Λευκωσία 
 

Τον Δεκέμβριο 2018 η Επιτροπή προέβη στην έκδοση δελτίου τύπου 
όπου γινόταν συνοπτική αναφορά στις κυριότερες δράσεις που 
αφορούσαν στην κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών και 
του κοινού (Παράρτημα 6). 
 
4. Αξιολόγηση της Κυπριακής Πραγματικότητας και Διαπιστώσεις 
της Επιτροπής 

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

Το έτος 2018 θεωρείται σημαντικό αφού σηματοδοτείται η έναρξη της 
«Πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2018-2028» και  του 
«Δεύτερου Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία, 2018-2020» που ετοίμασε 
το ΤΚΕΑΑ (βάσει Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 
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19/12/2017). Η συνεισφορά της ΕΠΑΝΑ είχε αποσταλεί από το Μάρτιο 
του 2017. Οι σημαντικοί τομείς που αφορούν στη νοητική αναπηρία και 
που ξεκίνησαν να γίνονται ορισμένες δράσεις κατά το 2018, είναι οι 
ακόλουθες: 

• Στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής, το TKEAA κατά το 2018 
ξεκίνησε τη διαβούλευση για την άσκηση της δικαιοπρακτικής 
ικανότητας και την προετοιμασία σχετικού προσχεδίου 
νομοσχεδίου για όλες τις αναπηρίες. (σημείο 21, του Σχεδίου 
Δράσης 2018-20) 

• Επίσης όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το ΤΚΕΑΑ δημοσίευσε 
το Μάρτιο του 2018 το «Σχέδιο Ένταξης ατόμων με σοβαρές 
αναπηρίες σε προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» και η 
ΕΠΑΝΑ συνέβαλε στη διάδοση του εν λόγω Σχεδίου. (σημείο 22, 
του Σχεδίου Δράσης 2018-20) 

• Κατά το 2018 είχε συνεχίσει η «Διαβούλευση για τη Διαμόρφωση 
Νέας Πολιτικής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με 
αναπηρία ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες», η οποία είχε ξεκινήσει 
προς το τέλος του 2017 μέσω διαδικτυακού συνδέσμου. Το 2018 
το ΥΠΠΑΝ μετά από αίτημα στην Ομάδα Στήριξης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Structural Reform  Support Service) 
κατάφερε τη συνεργασία Εμπειρογνωμόνων (Ευρωπαϊκός Φορέας 
για Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση),2 οι οποίοι και ετοίμασαν 
προσχέδιο συστάσεων (9/2018) και τελικές συστάσεις το Νοέμβριο 
2018. Οι συστάσεις θα έδιναν τη βάση για σχεδιασμό της νέας 
νομοθεσίας η οποία θα πρέπει να εστιάζει στη δικαιωματική 
προσέγγιση της αναπηρίας με προσανατολισμό στην παρέμβαση 
σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία και όχι στα 
χαρακτηριστικά της αναπηρίας του κάθε παιδιού («not labelling 
individual learners»). Σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης η 
ΕΠΑΝΑ δεν καλέστηκε, αλλά ευελπιστεί ότι θα καλεστεί στο 
σχεδιασμό του νέου νομοσχεδίου (σημεία 39 & 40 του Σχεδίου 
Δράσης 2018-20). 

 

4.2 Διαπιστώσεις  της Επιτροπής  

Τα πιο πάνω θεωρούνται πολύ θετικά βήματα για την εφαρμογή 
προνοιών της Σύμβασης και για την τήρηση των «Καταληκτικών 
Παρατηρήσεων» της Επιτροπής του ΟΗΕ3, παρόλο ότι υπάρχουν πολλά 
άλλα θέματα που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων και που η Κύπρος 

 
2 European Agency for Special Needs and  Inclusive Education. 
3 Σχετικά σχόλια  της ΕΠΑΝΑ βρίσκονται στην Ετήσια Έκθεση του 2017. 
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βρίσκεται ακόμη σε μεγάλη καθυστέρηση αφού η Σύμβαση κυρώθηκε το 
2011. 

Ένα από τα ουσιαστικότερα θέματα είναι η άσκηση δικαιοπρακτικής 
ικανότητας, που ανεξαρτήτως της πρόθεσης θέσπισης της νέας 
νομοθεσίας και της έναρξης της διαβούλευσης, ισχύει ακόμη η 
υφιστάμενη νομοθεσία (23(Ι)/1996), μέσω της οποίας τα Δικαστήρια 
συνεχίζουν να εκδίδουν διατάγματα «διαχείρισης & ανικανότητας» ενώ 
τα τραπεζικά ιδρύματα αρνούνται σε πολλές περιπτώσεις να ανοίγουν 
λογαριασμό με τα ατομικά στοιχεία των ΑμεΝΑ (σε αντίθεση με το άρθρο 
12 & 13 ΣΔΑΑ) 

Σε αυτό το πλαίσιο είναι ακόμη σε εξέλιξη η δημιουργία ομάδων 
αυτοσυνηγορίας και αυτοεκπροσώπησης των ΑμεΝΑ, για 
εκπροσώπηση των ιδίων, σε όλους τους σχεδιασμούς που τα αφορούν, 
για το οποίο η Επιτροπή καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες, ιδιαίτερα 
στο θέμα της αλλαγής νοοτροπίας σχετικά με τα ΑμεΝΑ (Βλέπε 
Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ, σημεία 5-10) 

Πέραν τούτου κάτι που θεωρείται πρωταρχικής σημασίας είναι το θέμα 
της αυτόνομης διαβίωσης και της αποιδρυματοποίησης. (άρθρο 19 
ΣΔΑΑ). Παρόλο ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το προαναφερόμενο σχέδιο 
υποστηριζόμενης διαβίωσης, υπάρχουν ακόμη ΑμεΝΑ που διαμένουν 
στη Πτέρυγα Ψυχιατρικής Νοσηλείας του Νοσοκομείου Αθαλάσσας και 
άτομα που διαμένουν σε Στέγες Ηλικιωμένων. Η αυτόνομη ή 
υποστηριζόμενη διαβίωση είναι άμεσα συνδεδεμένη και με την ανάγκη 
παροχής και δημιουργίας υπηρεσιών «Προσωπικών Συνοδών» και 
«Εξειδικευμένων Φροντιστών». Ένας τέτοιος σχεδιασμός θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την ανάγκη καθημερινής στήριξης σε ορισμένους τομείς 
αλλά και την ανάγκη κοινωνικοποίησης των ατόμων και συμμετοχής 
τους στη δημόσια/πολιτική/πολιτιστική ζωή (άρθρο 30, ΣΔΑΑ). 
Τέτοιου είδους υπηρεσίες αφορούν και τα άτομα που ζουν με την 
οικογένεια αλλά και τα άτομα που θέλουν να αυτονομηθούν. Επιπλέον 
χρειάζεται επανεξέταση των χρηματικών ποσών που παρέχονται σε 
άτομα με αναπηρίες για ενοίκιο ή /και για τροφεία σε στέγες ηλικιωμένων 
και κέντρων αποκατάστασης, τα οποία είναι κατά πολύ πιο χαμηλά από 
αυτά που απαιτούνται. Επίσης με το γεγονός  ότι πολλές κρατικές στέγες 
έχουν κλείσει, αφήνει εκτεθειμένα πολλά άτομα με χαμηλά εισοδήματα ή 
που είναι εξαρτώμενα των επιδομάτων. Συχνά καλούνται συγγενείς 
(αδέλφια κυρίως) να πληρώνουν τη διαφορά του ποσού χωρίς να είναι 
δικιά τους υποχρέωση και χωρίς να μπορούν να αντεπεξέλθουν 
οικονομικά. Για το θέμα της αυτόνομης αλλά και υποστηριζόμενης 
διαβίωσης χρειάζεται εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου. 
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Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι ακόμη υπάρχει ανάγκη δημιουργίας 
μικρών δομών στη κοινότητα για αποκατάσταση και φιλοξενία ατόμων με 
νοητική αναπηρία και δύσκολες συμπεριφορές. Αυτό ισχύει και για 
παιδιά κάτω των 18 ετών που οι γονείς λόγω των πολλαπλών 
προβλημάτων δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους. Η 
δημιουργία δομών για ανήλικα εικοσιτετράωρης διαμονής αλλά και η 
εξειδικευμένη φροντίδα είναι μια ανάγκη που χρειάζεται  άμεσα  να 
κοστολογηθεί και να δρομολογηθεί προς υλοποίηση.  

Σχετικά με θέματα υγείας (άρθρο 25, ΣΔΑΑ) και έγκαιρης παιδικής 
παρέμβασης (άρθρο 7, ΣΔΑΑ), κατά το 2018 υπήρξε ανησυχία μεταξύ 
πολλών οικογενειών για την επερχόμενη εφαρμογή του ΓΕΣΥ και για τις 
υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία. Επίσης υπήρξε αναστάτωση και για 
τις πολύωρες αναμονές στα δημόσια νοσηλευτήρια αλλά και για λίστες 
αναμονής για εξειδικευμένες εξετάσεις/ελέγχους ιδιαίτερα για μικρά 
παιδιά. Παρόμοιες  αντιδράσεις υπήρχαν και με την απαίτηση 
προσκόμισης ιατρικών εκθέσεων για σκοπούς αξιολόγησης από το 
ΤΚΕΑΑ. Κάτι που έχει εντοπιστεί διαχρονικά και χρήζει άμεσα 
βελτιώσεων, είναι επίσης ο συντονισμός μεταξύ των κρατικών 
υπηρεσιών και η προσβασιμότητα του κοινού στις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Κυρίως όσον αφορά την πληροφόρηση για θέματα έγκρισης, διακοπής ή 
μείωσης οικονομικών παροχών μεταξύ των οποίων το ΕΕΕ,  
συμπεριλαμβανομένης και της ανταπόκρισης και καθοδήγησης των 
αιτητών εκ μέρους της κάθε υπηρεσίας. Η ΕΠΑΝΑ διαμεσολαβεί στα 
πλαίσια των δυνατοτήτων της και βοηθά στην πρόσβαση των 
εξυπηρετούμενων για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους από τις σχετικές 
υπηρεσίες. Μια καλή πρακτική θα ήταν ο διαχωρισμός των ΑμεΑ στην 
παροχή οικονομικής βοήθειας μέσω του ΕΕΕ και της ΥΔΕΠ και ο 
καθορισμός νέας νομοθεσίας/διαδικασίας που θα λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των ΑμεΑ και ΑμεΝΑ για κάλυψη των αναγκών τους 
σε πιο εξειδικευμένο επίπεδο.  

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 
Σημείωση: 
Για περισσότερη πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης της 
Σύμβασης του ΟΗΕ, μπορείτε να συμβουλευτείτε το ακόλουθο υλικό: 

• «Καταληκτικές Παρατηρήσεις σχετικά με την Αρχική Έκθεση της Κύπρου» για 
τα θέματα αναπηρίας της «Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρίες» του ΟΗΕ, 08/05/2017 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbol
no=CRPD%2fC%2fCYP%2fCO%2f1&Lang=en 

• Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας (CRPD/C/CYP/1), και  απαντήσεις στον 
Κατάλογο Ερωτημάτων (List of Issues (LOI)) που είχαν τεθεί από τον ΟΗΕ, 
List of Issues in relation to the initial report of Cyprus” – Committee on the 
Rights of Persons with Disabilities (CRPD/C/CYP/Q/1), 19/09/16. 

• «Παράλληλη Έκθεση», την οποία είχε ετοιμάσει το 2016 η Παγκύπρια 
Συμμαχία για την Αναπηρία*, η οποία συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 
2015.“Alternative Report”- First Civil Society Report on the Implementation of 
the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities,   
August 2016,  Pancyprian Alliance for Disability 
*Συμμετέχουν η ΚΥΣΟΑ και άλλες ΜΚΟ/Σύνδεσμοι, http://www.kysoa.org.cy 

• Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, ημερ. 22/12/16 με τα δικά της σχόλια: 
“Parallel Report to the UN Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities following the publication of the List of Issues», “IMM” – 
Independent Monitoring Mechanism  

 Όλα τα αναφερόμενα έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ  

http://www.ohchr.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fCYP%2fCO%2f1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fCYP%2fCO%2f1&Lang=en
http://www.kysoa.org.cy/
http://www.ohchr.org/
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23 
 

 

Παράρτημα 1 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΠΑΝΑ) 
 

Κεφάλαιο 15.0600 Τμ. Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες-                         
Υπ. Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

΄Αρθρο 04.088 Χορηγία προς την Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
2018*  

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 2019 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

  
  € € 

Αποδοχές Προσωπικού                                             
Θέσεις: 238.361 255.500 

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 238.361 255.500 

΄Εξοδα Παραστάσεως και Αμοιβή Μελών ΕΠΑΝΑ 5.996 11.000 

΄Αλλες Δαπάνες     

΄Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου 

  ΄Εξοδα κινήσεως 2.116 3.000 

  Επιδόματα εκτός έδρας 0 100 

  Ταχυδρομικά Τέλη 1.142 800 

  Τηλέφωνα, Φαξ, Internet  3.519 3.700 

  Φωτισμός-Θέρμανση 2.934 4.000 

  Καθαριότητα Γραφείου 4.688 6.100 

  Τέλη & Τέλη ΄Υδατος 0 100 

  Βιβλιοθήκη/Εφημερίδες/Περιοδικά 0 0 

  Δημοσιεύσεις 0 200 

  Εκδόσεις–Δημοσιότητα–Διαφώτιση 0 1.600 

  Φωτοτυπικά Υλικά 623 900 

  Γραφική ΄Υλη 458 500 

Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανογραφικού/ 
Λογισμικού και άλλου εξοπλισμού 

1.137 6.000 

Συντήρηση κτιρίου  8.762 26.000 

Μελέτες/΄Ερευνες     

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

0 0 

  Αγορά υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου ή άλλων ειδικών 320 3.600 

Σχέδια/Προγράμματα      

  Αποϊδρυματοποίηση ομάδας ατόμων με νοητική αναπηρία 0 0 
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Συνέδρια εσωτερικού/εξωτερικού     

  Ναύλα και άλλα έξοδα για συμμετοχή σε συνέδρια στο  
                                                                            εξωτερικό 

0 1.000 

  Συνέδρια-Σεμινάρια κ.ά. γεγονότα στην Κύπρο 859 1.000 

  ΄Εξοδα Φιλοξενίας 279 400 

Επιμόρφωση Προσωπικού Ε.Π.Α.Ν.Α.  0 1.000 

Επιμόρφ.Επαγγελμ.Προσωπ.εθελοντικών οργανώσεων  500 600 

Υπηρεσίες Κλητήρα  71 100 

Διάφορα 122 800 

      

ΣΥΝΟΛΟ Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου 27.530 61.500 

΄Επιπλα & Εξοπλισμός     

  Αγορά Επίπλων 0 400 

  Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού/λογισμικού  1.159 1.100 

ΣΥΝΟΛΟ ΄Αλλων Δαπανών 28.689 63.000 

      

ΣΥΝΟΛΟ Αποδοχών Προσωπικού 238.361 255.500 

΄Εξοδα Παραστάσεως και αμοιβή μελών ΕΠΑΝΑ 5.996 11.000 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
€273.046 

 
€329.500 

* Εγκριθείσα δαπάνη 2018  €314.000  
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Παράρτημα 2 

Δράσεις και επισκέψεις προσωπικού /μελών ΕΠΑΝΑ 2018 

Α/Α 
Ίδρυμα /Σωματείο /Κέντρο 

/Σπίτια στην Κοινότητα 

Επαφές  
Προσωπικό  

ΕΠΑΝΑ/ΣΥΕΠΠ 
Προσωπικό  

ΕΠΑΝΑ/ΣΥΕΠΠ 

 

Επίσκεψη 
Άλλη 

συνεργασία  
 

Ν. Κ. 
 

Μ. Π. 
 
Π. Χ. 

 
Ε.Δ. 

 
Β. Μ. 

 
Θ.Χ. 

1 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 
Περιστερώνα, Λευκωσία 

10/01/18 
10/09/18 

16/01/18 
 

√ √  
 

 
 

2 

Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων 
(Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας Περιστερώνα, 
Λευκωσία 
 

   28/05/18 
29/0518 
14/08/18 
24/08/18 

03/09/18 
31/08/18 

√ √  

 

 

 

3 

Σύνδεσμος Γονέων, 
Συγγενών & Υποστηρικτών 
του Κέντρου Διημ. Φροντίδας 
Ενηλίκων ΑΜΕΑ 
Περιστερώνας , Λευκωσία 

13/08/18 
22/08/18 

 

06/09/18 
09/09/18 
11/09/18 
15/10/18 

 √  

 

 

 

4 

Σύνδεσμος για Άτομα με 
Αυτισμό – Κέντρο 
Παρέμβασης, Λευκωσία & 
Λεμεσός)  

01/02/18 
09/02/18 
07/03/18 

   √ 

 
√ 

√ 

 

5 
Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου 
Ιωάννου, Λευκωσία 

06/03/18 
22/02/18 
(Διάλεξη) 

√ √  
 

 
 

6 
Σωματείο Πρόσβαση,  
Λεμεσός 

 08/01/18  √  
 

 
 

7 
Σύνδεσμος Γονέων & Φίλων 
ΑμεΝΑ  Απ. Λουκάς, Λεμεσός 

 
15/02/18 
(Διάλεξη) 

 
 

  
 
 

 
 

8 
Σύνδ. Γονέων & Φίλων 
Παιδιών με Ε.Α -Σπίτι του 

 
15/02/18 
(Διάλεξη) 

 √  
 

√ 
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Μάριου Λεμεσός                                   

9 
Μονάδα Προσχολικής 
Αγωγής «Το ΑΛΜΑ» (Ιδ. 
Θεοτόκος ) Λεμεσός 

22/11/18 
27/12/18 

 
 

 √  
 

 
 
√ 

10 
Αναρρωτήριο Ερυθρού 
Σταυρού, Λεμεσός   

22/11/18     
 

 
 

11 
ΣΚΕ Πελεντρίου – ΙΚΑΡΟΣ, 
Λεμεσός 

 04/01/18 √   
 

 
 

12 
Σύνδεσμος Στήριξης Παιδιών 
με Ειδικές Ανάγκες Ηλιαχτίδα 
Ζωής, Λάρνακα 

 
16/05/18    √ 

 
 

 

13 

Σύνδεσμος Γονέων & Φίλων 
Παιδιών με Ε. Α. Ελεύθερης 
Αμμοχώστου "Φάρος Ζωής", 
Παραλίμνι   

15/01/18 
01/02/18 
28/02/18 
04/04/18 
04/12/18 
13/12/18 

   √ 

 

 

 

14 
Πρότυπο Σπίτι στο 
Παραλίμνι, Παραλίμνι   

 16/03/18 
30/03/18 

√   
 

 
 

15 
Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου 
Πάφος  

10/01/18 
20/12/18 
 

  √  
 

√ 
√ 

16 
Κέντρο Προστασίας και 
Απασχόλησης Κιβωτός  
Πάφος 

 
06/06/18  √  

 
 

 

17 
Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστη  
Πάφος  

20/12/18 
  √  

 
 

 
√ 

ΜΠ/ΡΚ 
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Επισκέψεις στα  ΣΧΟΛΕΙΑ  /ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ / ΜΟΝΑΔΕΣ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

 
Σχολεία/Ειδικά 
Σχολεία/Μονάδες/Νηπιαγω
γεία 

Επίσκεψη 
Άλλη 

συνεργασία  
 

Ν. Κ. 
 

Μ. Π. 
 
Π. Χ. 

 
Ε.Δ. 

 
Β. Μ. 

 
Θ.Χ. 

1 Ειδικό σχολείο Λευκωσίας 08/05/18   √     

2 Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός  29/10/18   √     

3 
Ειδικό σχολείο Απόστολος 
Βαρνάβας, Λιοπέτρι  

13/12/18    √  
 

 

4 
Ειδικό σχολείο Θεοσκέπαστη 
Πάφος  

20/12/18 
 

  √   
  

√ 
 

5 
Ειδικό σχολείο Αναρρωτηρίου 
Ερυθρού Σταυρού, Λεμ/σος   

22/11/18   
√ 

 
  

 √ 
 

6 Δημόσια Νηπιαγωγεία 
Παραλίμνι  

13/12/18    √  
 

 

7 Δημόσια Νηπιαγωγεία 
Λάρνακας   

13/04/18    √  
 

 

8  Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία 
Λάρνακα/Παραλίμνι 

18/01/18 
16/02/18(2) 

27/11/18 
05/12/18 

   √  

 

 

9 Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία Πάφος 31/01/18 
13/06/18 

     
√ 

 

10 Κοινοτικό Δημόσιο 
Νηπιαγωγείο Πόλης 
Χρυσοχούς 

13/06/18      
√ 

 

11 Βρεφοκομικός Σταθμός 
Πόλης Χρυσοχούς 

13/06/18(2)      
√ 
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Ενημερωτικές επισκέψεις σε επαγγελματίες 
 

  
Επίσκεψη 

Άλλη 
συνεργασία  

 
Ν. Κ. 

 
Μ. Π. 

 
Π. Χ. 

 
Ε.Δ. 

 
Β. Μ. 

 
Θ.Χ. 

1 Ιδιώτες Παιδίατροι 
Λάρνακα  

19/01/18 
150/2/18  
03/11/18          

  
 

√  
  

2 Λογοθεραπευτές 18/04/18 
16/05/18 

09/02/18  
 

 √ 
 

√ 
 

3 Εργοθεραπευτές 10/01/18 
 

  
 

  
√  

4 Μουσικοθεραπευτές         

5 Φυσιοθεραπευτές 16/03/18     √ √  

6 Κλινική Γενετικής ΝΑΜ ΙΙΙ 29/03/18   √ √ √ √  

7 Μαρίνα Γαβαθά, 
Παιδονευρολόγος ΝΑΜ ΙΙΙ 

26/01/18   
 

 √ 
  

8 Θεραπευτικό Κέντρο Resilient 
Lives(Ιδιώτης Παιδ/ψυχίατρος 
& Επαγγελματίες) Λ/σια 

   
 

 √ 
  

9 Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου 
και Ευφυΐας, Λευκωσία 

19/03/18   
 

 √ 
  

10 Ιδιώτες Παιδονευρολόγοι (Π. 
Νικολαίδου) 

12/02/18   
√ √ √ √  

11 Θεραπευτικό Κέντρο "CARE 
ACT" 

02/04/18    √  
 

 

12 Φυσιοθεραπευτήριο 
"ΑΣΠΙΔΑ" 

25/07/18   
 

√ 
   

13 NicoMed Rehabilitation 
Centre  

17/01/18   
 

 
 √  

14 Ψυχολόγοι 24/01/18      √  
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15 Νοσοκομείο Πάφου – 
Παιδιατρικό Τμήμα 

07/02/18 
 

  
 

 
 √  

16 Iδιώτες Παιδίατροι Πάφος 05/03/18(3) 
04/04/18 
16/05/18 
13/06/18 

29/08/18(2) 

  

 

 

 √  

17 Νοσοκομείο Πόλης 
Χρυσοχούς 

13/06/18   
 

 
 √  

18 Νοσοκομείο Πάφου-Τμήμα 
Φυσιοθεραπείας 

29/08/18   
 

 
 √  

 
 

Άλλες επισκέψεις /δράσεις/συναντήσεις 

  
Επίσκεψη 

Άλλη 
συνεργασία 

 
Ν. Κ. 

 
Μ. Π. 

 
Π. Χ. 

 
Ε.Δ. 

 
Β. Μ. 

 
Θ.Χ. 

1.  Βουλή των Αντιπροσώπων – 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

12/02/18 
 

25/09/18 

24/04/19 
Υπόμνημα 

√ 
 
 
 

  
  

2.  Επίτροπο Διοικήσεως και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

      
 

 

3.  ΣΚΕ Κάτω Πολεμιδιών         

4.  ΣΚΕ Γεροσκήπου 20/12/18   √    √ 

5.  Κέντρο Προληπτικής 
Παιδιατρικής 22/11/18   

√ 
  

 √ 
 
 

6.  Δημαρχείο Κάτω Πολεμιδιών 
 

13/09/18 
19/11/18 
06/12/18 

 
 

  
  

7.  Επαρχιακό Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού 

24/01/18   
 

  
 

√ 
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Πάφου (ΕΣΣΕΠ) 

8.  Γραφείο Εργασίας Πόλης 
Χρυσοχούς 

13/06/18   
 

  
√  

9.  Πολυδύναμο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Παιδιών 
Γεροσκήπου 

12/09/18   
 

  
√  

 
 
 
 

Επισκέψεις: 75 
 
Άλλες Συνεργασίες: 20 
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Παράρτημα 3 
 
 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΩΝ  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ  ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 
 

 ΜΗΤΡΩΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
(Ν.Α.)   

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 
 

Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανομή φύλου 
 

Φύλο Αρ. Ατόμων % 

Άντρες  1511  57 

Γυναίκες  1116  43 

Σύνολο  2627 100 

 
 

Γράφημα 1: Ποσοστιαία κατανομή φύλου /ανά χρονολογία  

0
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Τα τελευταία χρόνια δεν παρατηρείται καμία ουσιαστική διαφορά στη κατανομή  
φύλου.   
 

Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανομή ηλικίας  
 

Ηλικία Αρ. Ατόμων % 

0 - 20   641  24 

21 - 40   937  36 

41 + 1049  40 

Σύνολο 2627 100 

 
Παρατηρείται μείωση στην κατηγορία των ενηλίκων ατόμων από 40 + χρόνων και 
ανάλογη κατανομή στις νεαρότερες ηλικίες σε σχέση με το έτος 2017. Αυτό οφείλεται 
στην επικαιροποίηση του μητρώου που έγινε κατά το 2018, όπου εντοπίστηκαν 142 
άτομα τα οποία απεβίωσαν.  
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Γράφημα 2: Ποσοστιαία κατανομή φύλου /ηλικία 
 

0
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Γυναίκες

 
 

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

 
Πίνακας 3: Ποσοστιαία κατανομή βαθμού Ν.Α. 

Βαθμός νοητικής 
αναπηρίας 

Αρ. Ατόμων % 

Ελαφριά   890 34 

Μέτρια 1011 38 

Σοβαρή   584 22 

Δεν έχει διαγνωστεί   142   6 

Σύνολο 2627          100 

 
Η κατηγορία «δεν έχει διαγνωστεί» περιλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες οι 
ειδικοί γιατροί δεν έδωσαν ξεκάθαρη διάγνωση ή είναι αδιάγνωστο σύνδρομο ή λόγω 
νεαρής ηλικίας ακόμα διερευνάται.   
 
Γράφημα 3: Ποσοστιαία κατανομή βαθμού Ν.Α. / ανά χρονολογία 
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Τα τελευταία χρόνια δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφορά στη κατανομή του βαθμού  
Ν.Α..   
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Γράφημα 4: Ποσοστιαία κατανομή βαθμού Ν.Α./φύλο 

Σοβαρή 23 22

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η σοβαρή νοητική αναπηρία είναι περίπου η 
ίδια σε όλες τις ηλικίες ενώ η μέτρια είναι μεγαλύτερη στις πιο μεγάλες ηλικίες. 
 
 

Πίνακας 4: Ποσοστιαία κατανομή ατόμων με Ν.Α. /επαρχίας 

Επαρχία  Αρ. Ατόμων % 

Λευκωσία  1010 38 

Λεμεσός    693 26 

Λάρνακα    495 19 

Αμμόχωστος   196   8 

Πάφος    233   9 

Σύνολο  2627               100 

 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2017, παρατηρείται ποσοστιαία  μείωση κατά 1% στην 
επαρχία Λεμεσού και παράλληλη αύξηση  στην επαρχία Λάρνακας . 

Μέτρια 33 37 43

Σοβαρή 22 22 22

Αδιάγνωστη 12 3 5
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Γράφημα 6: Άτομα με Ν.Α. /επαρχίας 

Λευκωσία 

Λεμεσός 

Λάρνακα

Αμμόχωστος 

Πάφος 

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

 
Πίνακας 5: Ποσοστιαία κατανομή συνδρόμου 

Παρουσία συνδρόμου Αρ. Ατόμων % 

Ναι   794  30 

Όχι 1732  66 

Δεν έχει διαγνωστεί *   101   4 

Σύνολο  2627 100 

 
 

Πίνακας 6: Κατανομή συνδρόμων  

Συνδρόμο Αρ. Ατόμων % 

Down    321  41 

Αυτισμός    262  33 

Άλλο   177 22 

Δεν έχει διαγνωστεί ακόμα *     34   4 

Σύνολο    794               100 

 
* Δεν έχει διαγνωστεί ακόμα σημαίνει ότι το σύνδρομο είναι υπό διερεύνηση  λόγω 
μικρής ηλικίας ή είναι άγνωστο.     
 
 

Γράφημα 7: Ποσοστιαία κατανομή συνδρόμου /φύλου  
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Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η κατανομή του συνδρόμου σε συνδυασμό με 
Ν.Α. είναι περίπου η ίδια και στα δύο φύλα. 
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Πίνακας7: Ποσοστιαία κατανομή άλλων αναπηριών  

Παρουσία άλλης 
σωματικής αναπηρίας  

Αρ. Ατόμων % 

Ναι   1584 60 

Όχι    1009 39 

Δεν έχει διαγνωστεί        34   1 

Σύνολο     2627 100 

 
Εννοείται σωματική, κινητική  αναπηρία ή άλλη ασθένεια  
 
 

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

 
Φοιτούν 

 
Αρ. Ατόμων % 

Σχολεία Τυπικής Εκπαίδευσης    405  60 

Σχολεία  Ειδικής Εκπαίδευσης  179   27 

Δεν φοιτούν    89   13 

Σύνολο  673 100 

 
Τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της 
ΕΠΑΝΑ γι’ αυτό και διαφέρουν από τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού.  
Τα 89 άτομα που φαίνεται πως δεν φοιτούν πιθανόν να είναι παιδιά 3-5 χρονών, τα 
οποία  δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στην εκπαίδευση, είτε είναι άνω των 15 ή και άνω 
των 18 χρονών.  Διότι η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Κύπρο είναι εννεαετής, άρα 
υπό κανονικές συνθήκες στα 15 τους χρόνια οι μαθητές μπορούν να διακόψουν τη 
φοίτησή τους.  Επίσης μπορεί να είναι άτομα  άνω των 18 χρονών που τερμάτισαν 
τη φοίτησή τους και δεν αιτήθηκαν παράταση μέχρι τα 21. 
 

Γράφημα 8: Ποσοστιαία κατανομή φοίτησης σε σχολεία /επαρχία   

 Σχολεία Ειδικής Εκπαίδευσης 23 18 26 21 21

 Σχολεία Τυπικής Εκπαίδευσης  55 64 54 40 59

Δεν φοιτά 22 18 15 39 20
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Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα σ’ όλες τις επαρχίες υπερτερεί το ποσοστό των 
παιδιών που φοιτούν σε  σχολεία  τυπικής εκπαίδευσης. 
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Πίνακας 9: Ποσοστιαία κατανομή εργοδότησης  

Άτομα που 
Εργοδοτούνται  στην ανοιχτή αγορά 

Αρ. Ατόμων 
Ηλικ. 20-65 

%  

Με στήριξη καθοδηγητή εργασίας 178 10 

Χωρίς στήριξη   99   5 

Σύνολο  277 15 

 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση στον πιο πάνω  πίνακα περιλαμβάνει άτομα που 
είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Επιτροπής, η ηλικία τους κυμαίνεται από 20-65 
χρονών και εργοδοτούνται.  
 
Αναλυτικά  κατά επαρχία, το μεγαλύτερο ποσοστό εργοδότησης με στήριξη 
σημειώνεται στη Λευκωσία (53%), ακολουθεί η Λεμεσός (24%), η Λάρνακα (18%), η 
Αμμόχωστος (4%) και τέλος η Πάφος  (1%). 
 
 

Γράφημα 9: Ποσοστιαία κατανομή ατόμων με Ν.Α. που εργοδοτούνται 
Στην ανοικτή αγορά /φύλο 
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Στο διάγραμμα  φαίνεται ότι το ποσοστό των γυναικών  που εργάζονται στην ανοικτή 
αγορά χωρίς στήριξη έχει αυξηθεί κατά 3%  και έχει φθάσει στο  18%. Παρόλα αυτά 
εξακολουθεί να είναι μικρότερο, σε σχέση  με το 43% των ανδρών που δεν έχει καμιά 
αλλαγή από το 2017.  Τα ποσοστά   αυτά αφορούν τον αριθμό των 277 ατόμων που 
περιγράφονται στον πίνακα 9.  
 
 
Πίνακας 10: Ποσοστιαία κατανομή οικογενειακής κατάστασης ατόμων με Ν.Α.  

Οικογενειακή 
κατάσταση  

Αρ. Ατόμων  % 

Έγγαμος: Ναι    45    2 

                        Όχι  2582  98 

Σύνολο  2627 100 

 
Από τους 45 έγγαμους οι 16 είναι και γονείς εκ των οποίων σε δύο περιπτώσεις το 
παιδί δόθηκε για υιοθεσία. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις ζουν με τα παιδιά τους και τα 
φροντίζουν  μόνοι τους ή και με βοήθεια. Από τους 16 γονείς, οι 8 περιπτώσεις έχουν 
περισσότερα από 2 παιδιά.  Υπάρχουν και μερικές  περιπτώσεις που είναι 
διαζευγμένοι και δεν φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα. 
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Πίνακας 11: Ποσοστιαία κατανομή υπηρεσιών που λαμβάνουν τα άτομα με 

Ν.Α.  

Λαμβάνουν υπηρεσίες  Αρ. Ατόμων  % 

Ιδρύματα   322 12 

Κέντρα Ημέρας   465 18 

Νοσοκομείο Αθαλάσσας      5   0 

Στέγη Ηλικιωμένων     69   3 

Άλλα προγράμματα   175   7 

Σύνολο  1036 40 

 
Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες συγκριτικά με το 2017 μειώθηκε 
κατά 1%.  
Από τα 5 άτομα που εξυπηρετούνται στο νοσοκομείο Αθαλάσσας, ορισμένα 
φιλοξενούνται κατά διαστήματα και άλλα σε μόνιμη βάση εν αναμονή δομών για την 
αποϊδρυματοποίηση τους. 
 
Γράφημα 10: Ποσοστιαία κατανομή ατόμων με Ν.Α. που λαμβάνουν υπηρεσίες 

παγκύπρια  

East 12 18 0 3 7 60
Ιδρύματα 

Κέντρα Ημέρας 

Νοσοκομείο Αθαλάσσας

Στέγες ηλικιωμένων 

Άλλα προγράμματα 

Δεν λαμβάνουν υπηρεσία 

 
 Πίνακας 12: Ποσοστιαία κατανομή διαμονής των ατόμων με Ν.Α. 

Διαμονή   Αρ. Ατόμων  % 

Διαμένει με την 
οικογένεια  

2242   85 

Διαμένει σε ίδρυμα *   200     8 

Διαμένει σε σπίτι 
στην κοινότητα  

   95     4 

Ζει μόνος **   88     3 

Διαμένουν αλλού ***      2     0 

Σύνολο  2627 100 

 
*Διαμένει σε ίδρυμα: περιλαμβάνει διαμονή 24ωρής φροντίδας όπως Ίδρυμα 
Θεοτόκος, Ίδρυμα Άγιος Στέφανος, Κέντρο Διημερεύουσας Φροντίδας Παιδιών με 
Ειδικές Ανάγκες Άγιος Γεώργιος - Χριστάκης Χασάπης, Στέγες Ηλικιωμένων και 
Ψυχιατρική Πτέρυγα του Νοσοκομείου Αθαλάσσας .  
**Ζει μόνος: κάποιοι από αυτούς ζουν εντελώς μόνοι, κάποιοι με οικιακή βοηθό και 
κάποιοι με την επίβλεψη οικείων προσώπων τους.  
***Διαμένουν Αλλού: διαμένουν σε μοναστήρια. 
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Πίνακας 13: Ποσοστιαία κατανομή επάγγελμα πατέρα 
 

Επάγγελμα  Αρ. Ατόμων    % 

Διοικητικοί /προσοντούχοι     146     6 

Υπάλληλοι υπηρεσιών     136     5 

Γραφείς /πωλητές     256    10 

Τεχνίτες /χειριστές μηχανών     450    17 

Ανειδίκευτοι     189      7 

Γεωργοί       58      2 

Συνταξιούχοι      479    18 

Απεβίωσαν      663    25 

Άλλοι /άνεργοι      250   10 

Σύνολο              2627 100 

 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2017 δεν παρατηρείται καμιά ουσιαστική αλλαγή στα 
πιο πάνω δημογραφικά στοιχεία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 43% του 
συγκεκριμένου πληθυσμού είναι συνταξιούχοι ή έχουν αποβιώσει.   
 

Γράφημα 11: Επάγγελμα πατέρα 

Διοικητικοί / Προσοντούχοι

Υπάλληλοι υπηρεσιών 

Γραφείς /Πωλητές

Τεχνίτες /Χειριστές μηχανών

Ανειδίκευτοι
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Άλλοι /Άνεργοι 

 
 

Πίνακας 14: Ποσοστιαία κατανομή επάγγελμα μητέρας 

Επάγγελμα  Αρ. Ατόμων  % 

Διοικητικοί /προσοντούχες    99   4 

Υπάλληλοι υπηρεσιών    55   2 

Γραφείς /πωλήτριες  237   9 

Τεχνίτες /χειρίστριες  
μηχανών 

  35   1 

Ανειδίκευτες  162  6 

Γεωργοί      1   0 

Συνταξιούχοι  520 20 

Απεβίωσαν  414 16 

Οικοκυρές  984 38 

Άλλοι /άνεργες                  120   4 

Σύνολο                2627                 100 
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Σημαντικότερο ποσοστό (38%) παρουσιάζουν οι μητέρες που είναι οικοκυρές και 
πιθανόν αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες δεν έχουν που να αφήσουν τα 
παιδιά τους ανεξαρτήτως ηλικίας ή έχουν παραιτηθεί από τη δουλειά τους για να τα 
φροντίζουν.  

 
 

Γράφημα 12: Επάγγελμα μητέρας 

Διοικητικοί /Προσοντούχες 

Υπάλληλοι υπηρεσιών

Γραφείς/Πωλήτριες
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Πίνακας 15: Ποσοστιαία κατανομή ατόμων με Ν.Α.  με διαζευγμένους γονείς   
/επαρχίας 

 

Επαρχία % 

Λευκωσία    8 

Λεμεσός   11 

Λάρνακα   12 

Αμμόχωστος    6 

Πάφος   10 

 
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το σύνολο 257 ατόμων που έχουν 
διαζευγμένους γονείς ή 10% Παγκύπρια.  
 
 

Γράφημα 13: Απεβίωσαν και οι δύο γονείς των ατόμων με Ν.Α. 
 ανά επαρχία 

 

Λευκωσία 

Λεμεσός 

Λάρνακα

Αμμόχωστος 

Πάφος 

 
Έχουν χάσει και τους δύο γονείς 314 άτομα παγκύπρια  (12%). 
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Παράρτημα 4 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2018 
 
 

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

 
Επαρχία Παραπομπές 

 
Σύνολο 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Λευκωσία 16 48 30 23 47 41 15 26 36 42 36 36 32 428 

Λάρνακα/ 
Αμμόχωστος 

16 57 48 48 57 39 42 52 40 40 50 69 
53 611 

Λεμεσός/ 
Πάφος 

4 42 53 33 40 29 34 25 16 29 30 26 
82 443 

ΣΥΝΟΛΟ 36 147 131 104 144 109 91 103 92 111 116 131 167 1482 

 
 

 
 
 
 
Έναρξη προγράμματος Σεπτέμβριος 2006  
Από τον Ιανουάριο 2018 μέχρι το Δεκέμβριο 2018 οι Λειτουργοί χειριστήκαν  167 νέα περιστατικά ή ποσοστό 27% περισσότερα σε σχέση με το 
2017. Από τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 παραπέμφθηκαν συνολικά 1482 περιπτώσεις.  
. 
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Γράφημα 1: Ποσοστιαία κατανομή επαρχία / χρονολογία 
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Πίνακας 2: Κατάλογος  διαταραχών  που παραπέμφθηκαν στη ΣΥΕΠΠ ανά 
επαρχία 

 

Είδος Αναπηρίας Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
Λεμεσός/ 

Πάφος 
Σύνολο 

Νοητικές Δυσκολίες 13  9 23 45 

Σύνδρομα (Down, Williams, Prader  Willi, 
etc) 

 4  5   5 14 

Αυτισμός/ αυτιστικά χαρακτηριστικά/ 
Aspergers  

18 16 40 74 

Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής & 
Υπερκινητικότητας   

10 26 22 58 

Εγκεφαλική Παράλυση   2 1  4   7 

Μαθησιακές Διαταραχές 15 48 33 96 

Προβλήματα Συμπεριφοράς 15 33 19 67 

Ψυχοκινητική Καθυστέρηση  17 22 29 68 

Επιληψία   3  3   2  8 

Κινητικά Προβλήματα 16  4 23 43 

Παραπληγία - -  1   1 

Ημιπληγία  1 -  5   6 

Τετραπληγία  2 -  2   4 

Ιατρικά Προβλήματα  9 11 16       36 

Καθυστέρηση/ Απουσία Λόγου 30 40 71 141 

Μικρό/ Μεγαλοκεφαλία   1   1  2    4 

Εγκεφαλοπάθεια/ Εγκεφαλική 
Δυσλειτουργία   

 1  - 1    2 

 
Οι διαταραχές των παιδιών που έλαβαν υπηρεσίες από τη ΣΥΕΠΠ κατά το 2018 όπως 
φαίνεται και στον πίνακα είναι ποικίλες και συνήθως συνυπάρχουν περισσότερες από μία 
διαταραχές. Στο πίνακα καταγράφονται όλες οι διαταραχές που αφορούν στα παιδιά βάσει 
ιατρικού πιστοποιητικού. 
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Πίνακας 3: Κατανομή ηλικίας  παιδιών που εξυπηρετούνται από τη ΣΥΕΠΠ  κατά 
επαρχία  

Ηλικία Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
Λεμεσός/ 

Πάφος 
Σύνολο 

0 - 1    1  -  3  4 

1 - 2    2  3  4  9 

2 - 3    5  8  14 27 

3 - 4  11  9 24 44 

4 - 5    1  8 12 21 

5 - 6    4  6 12 22 

6 - 7    5  8  7 20 

7 - 8   1  -  -  1 

               8 +   2 11  6 19 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

32 53 82 167 

 
Κατά το 2018  όπως φαίνονται και στον πίνακα, 40 παιδιά ή ποσοστό 24% ξεπερνούν το 
όριο ηλικίας των 6 ετών.  Αυτό επιβεβαιώνει την απουσία υπηρεσιών στήριξης και 
ενημέρωσης των γονιών με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. 
 
Στα 13 χρόνια λειτουργίας της ΣΕΠΠ έχουν εξυπηρετηθεί  συνολικά 416 παιδιά που 
ξεπερνούν την ηλικία των 6 ετών. Αυτό δείχνει την ανάγκη επέκτασης των υπηρεσιών και σε 
οικογένειες με παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών. 
 
Πίνακας 4: Συγκεντρωτικοί αριθμοί παιδιών που εξυπηρετήθηκαν 

 στα  χρόνια λειτουργίας της ΣΥΕΠΠ  
 

Χρονολογία 
Παιδιά μέχρι 
6 ετών (> 6) 

Παιδιά άνω των 6 
ετών (< 6) 

Σύνολο 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018 127    (76%)  40     (24%)   167 

Σύνολο 1066   (72%) 416    ( 28%) 1482 
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Γράφημα  2: : Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που εξυπηρετήθηκαν στα 13χρόνια της 
ΣΥΕΠΠ Παγκύπρια     
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Πίνακας 5: Κατανομή φύλου κατά επαρχία 
 

Φύλο Λευκωσία 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
Λεμεσός/ 

Πάφος 
Σύνολο 

Κορίτσια   9 17  20 46(28%) 

Αγόρια 23 36 62 121 (72%) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
32 53 82 

167 
(100%) 

 
Ενδεικτικός είναι και ο διαχωρισμός των παιδιών σε φύλο όπου τα αγόρια αποτελούν  το 
72% του συνόλου των περιστατικών παγκύπρια όπως και το 2017. 
 
 
 

Γράφημα 3: Ποσοστιαία κατανομή φύλου / επαρχία 
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Παράρτημα 5 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 2018 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ 

• Οικονομικά 

 

1. Άρνηση Παροχής ΕΕΕ λόγω καταθέσεων  

2. Άρνηση Παροχής ΕΕΕ λόγω ήπιας νοητικής 

3. Μείωση ΔΒ ή ΕΕΕ 

4. Διακοπή ΕΕΕ λόγω καταθέσεων 

5. Διακοπή ΕΕΕ αδιευκρίνιστο 

6.  Ανεργία  Ατόμου  

7. Συνυπολογισμός επιδόματος τέκνου/μονογονιού   

8. Κατάργηση επιδόματος πάννων/μεταφορικών 

   /τροφείων 

9. Άρνηση καταβολής άλλων επιδομάτων   

10. Ανεργία γονιών  

11. Ανάγκη για οικονομική στήριξη 

12. Αιτήματος βεβαιώσεων για παροχές 

13. Θέμα ΕΕΕ σε περίπτωση γάμου 

14. Άρνηση ΕΕΕ λόγω χρόνου παραμονής  

(λιγότερο από 5 χρόνια) 

• Φροντίδα  

 

1. Άρνηση επιδόματος φροντίδας  

2. Άρνηση επιδόματος φροντίδας σε συγγενή   

3. Ανάγκη 24ωρης φροντίδας  

4. Ανάγκη εξειδικευμένης  φροντίδας  

5. Ανάγκη 2 φροντιστών  

6. Ανεπαρκές ποσό για φροντίδα 

7. Ανάγκη προσωπικού συνοδού  

8. Άρνηση στην πληρωμή φροντίστριας 

9. Έγκριση άλλα μη καταβολή ποσού φροντίδας 

• Ιδρυματική 

φροντίδα 

 

1. Μη ικανοποιητικές δραστηριότητες για άτομα 

2. Προβλήματα μεταξύ Μελών Δ.Σ. ΜΚΟ 

3. Μη καταβολή τροφείων από γονείς 

4. Μη καταβολή τροφείων από ΥΚΕ 

5. Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού κέντρων 

6. Έλλειψη εποπτείας προσωπικού  

7. Έλλειψη ανάπτυξης δεξιοτήτων  

8. Έλλειψη παροχής θεραπειών 

9. Ανεπαρκές ποσό τροφείων  

10. Αιτήματα τοποθέτησης σε σπίτι στην κοινότητα 

11. Μη χρηματοδότηση μεταφορικού 

• Καταπάτηση 

δικαιωμάτων 

 

1. Σεξουαλική κακοποίηση 

2. Κακοποίηση ατόμων στην  οικογένεια 

3. Κακοποίηση ατόμων εκτός οικογένειας  

4. Παραμέληση ατόμου 
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5. Αναγκαστική διαμονή σε γηροκομεία   

6. Ακατάλληλες συνθήκες σε γηροκομεία 

7. Αναγκαστική διαμονή ατόμου με τους γονείς 

8. Αίτημα για αποιδρυματοποίηση 

9. Αίτημα για αυτόνομη διαβίωση  

10. Άρνηση παροχής υπηρεσιών σε παιδιά αιτητών ασύλου  

11. Άρνηση παροχής υπηρεσιών σε παιδιά τρίτων χωρών 

12. Άρνηση ένταξης σε σχέδια λόγω ηλικίας (π.χ. 

αναπηρικό αυτοκίνητο) 

13. Εκφοβισμός σε χώρο εργασίας ή αλλού 

• Δικαιοπρακτική 

ικανότητα 

 

1. Έκδοσης διαταγμάτων διαχείρισης/ανικανότητα 

2. Άρνηση ανοίγματος λογαριασμών από Τράπεζες 

3. Κατάχρηση επιδομάτων και περιουσίας από οικείους  

4.  Προβλήματα μεταβίβασης περιουσίας 

5. Προβλήματα πρόσβασης στη δικαιοσύνη 

6.  Προβλήματα εξασφάλισης νομικής αρωγής  

7. Καθυστέρηση στη τροποποίηση νομοθεσίας 

8. Εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων 

• Ένταξη & 

Εκπαίδευση 

 

1. Άρνηση παροχής συνοδού 

2. Άρνηση παραπομπής  στην Επαρχιακή Επιτροπή 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

3. Καθυστέρηση αξιολόγησης από ψυχολόγους ΥΕΨ  

4. Περιορισμένος χρόνος λογοθεραπείας  

5. Περιορισμένος χρόνος ειδικής εκπαίδευσης  

6. Μη παροχή εξατομικευμένων προγραμμάτων 

7. Αιτήματα για teaching assistant 

8. Τίτλος «παρατηρητή» αντί απολυτηρίου   

9. Απομόνωση παιδιών με Ν.Α. 

10. Εκφοβισμός – κοροϊδία 

• Προβλήματα  

υγείας  

 

1. Θάνατος ατόμου χωρίς διερεύνηση 

2. Μη αξιολόγηση από κλινικό λογοθεραπευτή  

3. Άρνηση δωρεάν κάρτας νοσηλείας σε σύνδρομο  

DOWN 

4. Έλλειψη θεραπειών στο δημόσιο για παιδιά  

5. Ακριβές θεραπείες για παιδιά 

6. Έλλειψη δημόσιου θεραπευτικού κέντρου  

ΕΠΠ   

7. Άρνηση ατόμου να νοσηλευτεί 

8. Άρνηση παροχής κάρτας νοσηλείας λόγω προέλευσης 

• Άλλα  1. Ακατάλληλη συμπεριφορά από κρατικούς λειτουργούς 

2. Υποτίμηση γονιών 

3. Έλλειψη επικοινωνίας με ΥΔΕΠ  

4. Μη προσβασιμότητα στην ΥΔΕΠ 



46 
 

5. Έλλειψη επικοινωνίας με ΥΚΕ 

6. Ενημέρωση για δικαιώματα 

7. Αίτημα δικαιώματα 

8. Στατιστικά στοιχεία 

9. Πρόβλημα απομόνωσης ατόμων 

10. Θέματα στρατολογίας 

11. Αδιαφορία αστυνομίας για εκφοβισμό 

12. Καταγγελία για εκμετάλλευση 

13. Ακατάλληλοι τρόποι αξιολόγησης από ομάδα ICF,  
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Παράρτημα 6 

Επιτροπή 

Προστασίας 

Ατόμων με 

Νοητική 

Αναπηρία  

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, βάσει των Νόμων Περί 
Ατόμων με Νοητική Αναπηρία του 1989 και 2018, άρθρο 6, έχει διοργανώσει για το 
έτος 2018, σειρά από διαλέξεις με στόχο την ενημέρωση των ατόμων με νοητική 
αναπηρία για την άσκηση του θεσμού της αυτοσυνηγορίας. Στόχος αυτών των 
διαλέξεων είναι τα άτομα με νοητική αναπηρία να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες 
ώστε να διεκδικούν από μόνοι τους τα δικαιώματα τους. Οι διαλέξεις αυτές θα 
συνεχίσουν και κατά το 2019 με απώτερο στόχο τη δημιουργία 
συνδέσμων/οργανώσεων διεκδίκησης δικαιωμάτων από τα ίδια τα άτομα, αλλά και 
εκπροσώπησης των ιδίων των ατόμων σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο θεσμός της 
αυτοσυνηγορίας είναι άμεσα συνδεδεμένος με την άσκηση της δικαιοπρακτικής 
ικανότητας των ατόμων είναι ένα από τα κύρια δικαιώματα των ατόμων που 
δυστυχώς καταπατείται και είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της Επιτροπής του 
ΟΗΕ, βάσει της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (Κυρωτικός 
Νόμος 8(ΙΙΙ)2011) και των Καταληκτικών Παρατηρήσεων ημερομηνίας 8 Μαΐου 2017. 
 
Επίσης η Επιτροπή διοργάνωσε ημερίδα που απευθυνόταν σε επαγγελματίες 
δομών/κέντρων μέρας της Λευκωσίας, με  θέμα: «Επιμόρφωση Επαγγελματιών για  
Θέματα Σεξουαλικής Αγωγής Ατόμων με Νοητική Αναπηρία». Οι ημερίδες αυτές θα 
επαναληφθούν σε όλες τις επαρχίες κατά το 2019 με στόχο όλοι οι επαγγελματίες να 
έχουν μια κοινή αντίληψη σε θέματα σεξουαλικής αγωγής αλλά και σε θέματα 
πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης  των ατόμων. Η 
Επιτροπή έχει και στο παρελθόν προωθήσει τέτοιου είδους προγράμματα 
καταρτίσεων/εκπαιδεύσεων και συμμετείχε το 2014 στο πρόγραμμα “Keep me safe” 
που έγινε σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού 
Προγραμματισμού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δάφνη.  
 
Παράλληλα κατά τη διάρκεια του χρόνου έγιναν δεκάδες επισκέψεις σε ειδικούς 
επαγγελματίες και δομές/ θεραπευτικά κέντρα/ υπηρεσίες, ενημερώνοντας για τη 
σημασία της έγκαιρης παιδικής παρέμβασης σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές 
και νοητική αναπηρία όπως και για τις αρμοδιότητες της Συντονιστικής Υπηρεσίας 
Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης που καλύπτει τις ανάγκες των οικογενειών και των 
παιδιών τους, μέσω τριών λειτουργών σε όλες τις επαρχίες. 
 
Τα μέλη της Επιτροπής και το προσωπικό, είναι στη διάθεση του κοινού (ατόμων, 
γονιών, επαγγελματιών κά) για να παρέχει όλη την αναγκαία πληροφόρηση στα 
θέματα άσκησης και διασφάλισης των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική 
αναπηρία και εύχεται καλό νέο έτος σε όλους. 
Δεκέμβριος 2018. 
 


