
 
 
 

Ετήσια ΄Εκθεση 
 

2006 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΝΟΗΤΙΚΑ  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ  ΑΤΟΜΩΝ 

Τ.Θ.23292, 1680 ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
Τηλ.22-871333   Φαξ 22-429544   E-Mail:cp-mental@cytanet.com.cy 

www.cpmental.com.cy 



 
 
 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 

------------------------------------------------------------- 
 
 

Κρατικά Μέλη 
 

Τούλα Κούλουμου           Πρόεδρος 
     Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Χρίστος Αγγελίδης          Αναπληρωτής Πρόεδρος 
      Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Λυγία Πούλλου           Υπουργείο Υγείας 
Μαρία Χριστοφόρου       Υπουργείο Οικονομικών 
Ανδρέας Θεοδώρου         Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

 
 

Ιδιωτικά Μέλη - Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων 
 

Σωτήρης Ξιούρος 
Μάριος Λοϊζου 
Κωνσταντίνος Εφραίμ 
Κυριάκος Στεφάνου 
Μιχάλης Λουκά 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΌΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 
------------------------------------------------------------- 

 
Στέλλα Μουστάκα Πλέιπελ  Προϊστάμενη Υπηρεσιών 
Νεόφυτος Κωνσταντινίδης   Λειτουργός 
Μαρίνα Παγιάτσου   Λειτουργός 
Στάλω Διομήδους    Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 
Μάρω Ριαλά                              ΄Εκτακτη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 
Ρέα Κακουλλή                           ΄Εκτακτη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 
Πόλυ Χατζησάββα                     Έκτακτος Λειτουργός Έγκαιρης Παρέμβασης 
Στέλλα Πολυβίου                       Έκτακτος Λειτουργός Έγκαιρης Παρέμβασης    από1/9/06 
Χαράλαμπος Κωστέρης             Έκτακτος Λειτουργός Έγκαιρης Παρέμβασης 

 
 
 



Ι.  Εισαγωγή/Αρμοδιότητες της 
  Επιτροπής 
 
Η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά 
Καθυστερημένων Ατόμων απαρτίζεται 
από πέντε κρατικούς λειτουργούς και 
πέντε ιδιώτες – μέλη του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Γονέων Καθυστερημένων 
Ατόμων. Η λειτουργία της καθορίζεται 
από τον Περί Νοητικά Καθυστερημένων 
Ατόμων Νόμο 117 του 1989.  Οι 
κρατικοί λειτουργοί διορίζονται από τα 
Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού, 
Υγείας και Οικονομικών. 
 
Σκοπός της Επιτροπής είναι η προώθηση 
και διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
ατόμων με νοητική υστέρηση στην 
Κύπρο.  Οι κυριότερες αρμοδιότητές 
της, όπως προκύπτουν από το άρθρο 6 
του Νόμου 117/89, είναι: 
 
• Η καταγραφή όλων των ατόμων με 

νοητική υστέρηση και η τήρηση 
Μητρώου με αναφορά στο είδος της 
αναπηρίας και oποιοδήποτε  άλλο 
σχετικό στοιχείο με τον ίδιο τον 
ανάπηρο, την οικογένειά του και την 
περιουσία του. 
 

• Η συνεχής παρακολούθηση των 
προβλημάτων των ατόμων με νοητική 
υστέρηση και των οικογενειών τους 
και ο καταρτισμός εκθέσεων και 
εισηγήσεων για την επίλυσή τους. 
 

• Η παρακολούθηση των ενεργειών και 
μέτρων που λαμβάνονται από 
τμήματα, λειτουργούς, οργανώσεις και 
άτομα, σχετικά με τα προβλήματα των 
ατόμων με νοητική υστέρηση. 

 
 

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

• Η τήρηση Μητρώου όλων των 
ιδρυμάτων και υπηρεσιών που 
ασχολούνται με άτομα με νοητική 
υστέρηση. 
 

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

• Η παρακολούθηση της  απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης, της διαμονής και 
γενικά της ευημερίας των ατόμων με 
νοητική υστέρηση. 
 

• Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στα άτομα με νοητική υστέρηση και 
στις οικογένειές τους. 
 

• Η καθοδήγηση ενδιαφερομένων για 
παροχή υπηρεσιών σε άτομα με 
νοητική υστέρηση. 
 

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

• Ο καταρτισμός καταλόγου 
διαχειριστών και επιτρόπων 
περιουσιών ατόμων με νοητική 
υστέρηση. 



ΙΙ.  Δραστηριότητες της Επιτροπής 
 
Η διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων 
της Επιτροπής γίνεται από μόνιμο και 
έκτακτο προσωπικό. Ο προϋπολογισμός 
της Επιτροπής για το 2006 χρεώθηκε 
στο Κεφάλαιο 15.02 του Τμήματος 
Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Άρθρο 
04.088 -  Χορηγία προς την Επιτροπή 
Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων 
Ατόμων. Οι πραγματικές δαπάνες της 
Επιτροπής για το 2006 ανήλθαν στις 
£144.680. 
 
Κατά     την    1η     Ιανουαρίου       2006  
το    μόνιμο      προσωπικό     απαρτίζετο  
από    1   Προϊστάμενο   ( Κλ. Α11 + 2 ), 
 2 Λειτουργούς    (Κλ. Α8- Α10- 11)   
και 1 Boηθό Γραμματειακό Λειτουργό 
(Κλ.Α2-Α5-Α7).  Κατά τη διάρκεια του 
έτους,  για τη διεκπεραίωση των 
εργασιών της υπηρεσίας έναντι δύο 
μόνιμων θέσεων Βοηθού 
Γραμματειακού Λειτουργού που 
παραμένουν κενές, συνέχισαν να 
εργοδοτούνται με έγκριση της Βουλής 
των Αντιπροσώπων δύο έκτακτοι 
υπάλληλοι στην κλίμακα Α2. 
 
Μετά από έγκριση της Βουλής των 
Αντιπροσώπων το Σεπτέμβριο 2006 
άρχισε η εργοδότηση 3 έκτακτων 
λειτουργών Κλ Α5 (προσοντούχο 
προσωπικό) για περίοδο 2 ετών, για 
στελέχωση της Συντονιστικής 
Υπηρεσίας Έγκαιρης Παρέμβασης. 
Λεπτομέρειες για την προαναφερόμενη 
Υπηρεσία δίδονται στην Ενότητα 3. 
 
Οι τακτικές συνεδρίες της Επιτροπής για 
το 2006 ανήλθαν σε 15. Παράλληλα, 
έγιναν 4 ειδικές συνεδρίες/υπεπιτροπές 
που ασχολήθηκαν με τη διαδικασία 
πρόσληψης 3 έκτακτων λειτουργών 

Έγκαιρης Παρέμβασης και τη 
δημιουργία ιστοσελίδας. Συγκριτικά με 
το 2005 παρατηρείται αύξηση του 
αριθμού των συνεδριών. 
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής υπέβαλε την 
παραίτησή της τέλος  Δεκεμβρίου 2006, 
με ημερ. ισχύος από 31/1/07. 
 
Οι κυριότερες δραστηριότητες της 
Επιτροπής για το 2006 είναι οι 
ακόλουθες:  
 
 
1. Νομοθεσία/Θέματα Πολιτικής 
 
Προτεινόμενη τροποποίηση του Νόμου 
117/89 και Κανονισμοί για θέματα 
προσωπικού. 
 
Η προώθηση της τροποποίησης του 
Νόμου 117/89 και των σχετικών 
Κανονισμών για θέματα προσωπικού 
εξακολουθούν να εκκρεμούν από το 
2004. Μετά από οδηγίες της Γενικής 
Διευθύντριας του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η 
Επιτροπή είχε διαβουλεύσεις με τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 
προκειμένου να εξετάσουν επί μέρους 
σημεία της τροποποίησης πάνω στα 
οποία οι προαναφερόμενοι φορείς 
εξέφρασαν επιφυλάξεις. 
 
Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη σε 
επαναδιατύπωση των επίμαχων σημείων 
και αφού εξασφάλισε τη σύμφωνη 
γνώμη των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας, υπόβαλε ξανά στη Γενική 
Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη 
προτεινόμενη τροποποίηση του Νόμου 
117/89 για περαιτέρω προώθηση. 
 



Σφαιρική Πολιτική για τα θέματα των 
αναπήρων 
 
Η Κυβέρνηση εξήγγειλε το 2004 την 
πρότασή της για θέσπιση σφαιρικής 
πολιτικής για τα θέματα των αναπήρων. 
Η πρόταση αυτή μεταξύ άλλων 
προνοούσε το συντονισμό όλων των 
ενεργειών και μέτρων για τα θέματα των 
αναπήρων, από την Υπηρεσία Μέριμνας 
Αναπήρων του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως και 
την κατάργηση του Νόμου 117/89 και 
την ένταξη του προσωπικού της 
Επιτροπής Προστασίας Νοητικά 
Καθυστερημένων Ατόμων στην 
Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων. Η 
Επιτροπή είχε εκφράσει στο αρμόδιο 
Υπουργείο έντονες επιφυλάξεις για την 
πρόταση τονίζοντας την ανάγκη της 
διατήρησης του Νόμου 117/89 ως 
συνήγορου των ατόμων με νοητική 
υστέρηση. Η διεύθυνση του Υπουργείου 
διαβεβαίωσε την Επιτροπή πως οι 
παρατηρήσεις αυτές θα ελαμβάνοντο 
σοβαρά υπόψη. Από τότε η Επιτροπή 
δεν έχει καμιά επίσημη πληροφόρηση 
για το θέμα της θέσπισης της σφαιρικής 
πολιτικής. 
 
Άλλα νομοθετήματα - Πολιτικές 
 
  Η Επιτροπή προσκλήθηκε και 
εξέφρασε τις θέσεις της στις 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παιδείας, 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για 
θέματα που σχετίζονται με τις 
αρμοδιότητές της. Συγκεκριμένα, οι 
θέσεις της Επιτροπής υποβλήθηκαν 
αναφορικά (ι) με την αναβάθμιση των 
υπηρεσιών που παρέχονται στο Ίδρυμα 
Χρίστου Στέλιου Ιωάννου και (ιι) το 
μέλλον των ενηλίκων ατόμων με 
νοητική υστέρηση και/ή ειδικές ανάγκες 

και την αγωνία των γονιών τους για τη 
τύχη τους μετά το θάνατο των ιδίων. 
 
Περαιτέρω η Επιτροπή υπέβαλε στις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας τις 
παρατηρήσεις/διαπιστώσεις της 
αναφορικά με το προτεινόμενο 
νομοσχέδιο που προνοεί για την παροχή 
υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας από μη 
Κυβερνητικούς Φορείς.. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, 
εκπρόσωπος της Επιτροπής συμμετείχε 
σε 3 συναντήσεις  Τεχνικής Επιτροπής η 
οποία συστάθηκε κάτω από τη 
δικαιοδοσία της Επιτρόπου Νομοθεσίας 
για την προώθηση νομοθεσίας με σκοπό 
τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη 
ψυχική υγεία. Συγκεκριμένα προωθείται 
νομοσχέδιο που προνοεί για την ίδρυση 
και λειτουργία μονάδων ψυχικής υγείας 
για παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας  
(εκτός από νοσηλεία) σε άτομα με 
ψυχικές διαταραχές, ή ψυχολογικά 
προβλήματα και άλλα συναφή θέματα. 
 
Με αφορμή συγκεκριμένο παράπονο, η 
Επιτροπή υπέβαλε αίτημα προς τον 
Επίτροπο Ρύθμισης Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείου για 
παροχή του Ειδικού Τιμολογιακού 
Πακέτου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου στις οικογένειες των ατόμων με 
νοητική υστέρηση. Το σχετικό πακέτο 
προσφέρεται σε άτομα με χαμηλό 
εισόδημα  ή άλλες ειδικές ανάγκες. 
Υπήρξε θετική ανταπόκριση. Σχετικές 
ενέργειες για αναθεώρηση της αρχικής 
απόφασης του Επιτρόπου αναμένεται να 
γίνουν μέσα στο 2007. 
 
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η 
Επιτροπή υπέβαλε παρατηρήσεις/ 
προτάσεις στις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας σχετικά με την ετοιμασία της 



Έκθεσης "Εθνική Στρατηγική 
Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης 2006-2008". 
 
Κατά την ετοιμασία των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων για την πολιτική 
συνοχής, προγραμματική περίοδος 2007-
2013, η Επιτροπή υπέβαλε στη Μονάδα 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
ειδική πρόταση για "Συντονισμό 
Υπηρεσιών Απασχόλησης για τα άτομα με 
νοητική υστέρηση". Η εξέταση της 
πρότασης αυτής εκκρεμεί.  
 
 
2. Μητρώο Ατόμων με Νοητική   

Υστέρηση 
 

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων με 
νοητική υστέρηση που ήταν 
καταχωρημένα στο Μητρώο το 
Δεκέμβριο του 2006 ανερχόταν σε 2094  
(ποσοστό 0.27% του συνολικού 
πληθυσμού). Ο αριθμός αυτός παραμένει 
στα ίδια επίπεδα με το έτος 2005. 
Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για το 
Μητρώο καθώς και σύγκριση με τα  
αντίστοιχα στοιχεία για το έτος 2005 
δίδονται στο Παράρτημα 1. 
 
Μέσα στο 2006 υπήρξαν 16 νέες 
καταχωρήσεις παιδιών με νοητική 
υστέρηση ενώ 3 άτομα απεβίωσαν και 
διαγράφηκαν.  Πρέπει να σημειωθεί ότι 
περιορισμένος αριθμός παιδιών ηλικίας 
κάτω των 6 ετών δεν περιλαμβάνεται 
στο Μητρώο μέχρι ωσότου επιβεβαιωθεί 
με επίσημη διάγνωση ότι έχουν νοητική 
υστέρηση.  Σύμφωνα εξάλλου με τη 
διαδικασία που προνοεί ο Νόμος 117/89, 
άρθρο 7,  είναι απαραίτητη η 
συγκατάθεση του κηδεμόνα για 
περίληψη ενός ατόμου στο Μητρώο της 
Επιτροπής.  
 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μετά την 
ψήφιση του Περί Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
Νόμου του 2001, παρατηρούνται 
δυσκολίες στην ενημέρωση του 
Μητρώου. Οι δυσκολίες αυτές 
αναμένεται να ξεπεραστούν στα πλαίσια 
συγκεκριμένων μηχανισμών που 
συστήνονται στην τροποποίηση του 
Νόμου 117/89.  Να σημειωθεί ότι το 
έτος 2004 οι κηδεμόνες 333 ατόμων 
επέλεξαν τη διαγραφή των ατόμων 
αυτών από το Μητρώο. 
 
Κατόπιν εντολής της Επιτροπής 
Εργασίας της Βουλής, στοιχεία από το 
Μητρώο παραχωρήθηκαν στις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 
προκειμένου να εντοπιστούν τα 
δημογραφικά δεδομένα και οι ανάγκες 
των ατόμων που έχασαν τους γονείς τους 
ή έχουν γονείς συνταξιούχους. 
Παρόμοια στοιχεία παραχωρήθηκαν και 
μέσα στο 2005. 
 
 
3. Λειτουργία της Συντονιστικής   
    Υπηρεσίας ΄Εγκαιρης Παρέμβασης   
    στην Κύπρο για παιδιά με νοητική  
    υστέρηση ηλικίας ως 6 χρόνων 

 
Με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου αρ. 54.482 και ημερ. 
31/10/01, εγκρίθηκε η δημιουργία και 
λειτουργία συστήματος Υπηρεσιών 
΄Εγκαιρης Παρέμβασης για άτομα με 
νοητική υστέρηση.  
 
Οι Υπηρεσίες Έγκαιρης Παρέμβασης 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης του σώματος, της κίνησης, 
του λόγου, της αντίληψης και της 
αυτομέριμνας και προσφέρονται σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας που 



παρουσιάζουν διαταραχές στην 
ανάπτυξη. 
 
Σε συνέχεια της πιο πάνω απόφασης, η 
Επιτροπή Προστασίας Νοητικά 
Καθυστερημένων Ατόμων προχώρησε 
στη σύσταση και πιλοτική λειτουργία 
της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης 
Παρέμβασης (ΣΥΕΠ), με μίσθωση 
υπηρεσιών τεσσάρων προσοντούχων 
λειτουργών για περίοδο 2 ετών (2003 – 
2005). Αξιολόγηση της δράσης της 
Συντονιστικής Υπηρεσίας δίδεται στην 
Ετήσια Έκθεση 2005. 
 
Συγκεκριμένα καταγράφτηκαν τα εξής 
θετικά αποτελέσματα :  
 
• Μείωση του χρόνου αναμονής 

εξυπηρέτησης των οικογενειών από 
υπηρεσίες και φορείς 

• Μείωση της συναισθηματικής 
αναστάτωσης της οικογένειας 

• Εξασφάλιση της αναγκαίας 
παρακολούθησης και στήριξης του 
παιδιού (αξιολογήσεις, θεραπείες, 
κρατικά βοηθήματα) 

• Ενδυνάμωση της οικογένειας στο να 
αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη 
στήριξη του παιδιού και στις 
αποφάσεις που λαμβάνονται για το 
μέλλον του 

• Αποφυγή απώλειας πολύτιμου 
χρόνου και ενέργειας στην εξεύρεση 
κατάλληλων πληροφοριών ή 
υπηρεσιών 

• Παροχή καθοδήγησης όσον αφορά τα 
δικαιώματα του παιδιού και 
ενημέρωση για τις διαδικασίες που 
ακολουθούνται στις διάφορες 
κρατικές και ιδιωτικές υπηρεσίες  

• Διευκόλυνση της επικοινωνίας των 
οικογενειών με τους ειδικούς, τους 
θεραπευτές και αρμόδιους φορείς. 

H ΣΥΕΠ επαναλειτούργησε τον 
Σεπτέμβριο 2006 με την πρόσληψη 
τριών ψυχολόγων παγκύπρια με έκτακτα 
διετή συμβόλαια στην Κλ Α5. Με την 
έναρξη του νέου προγράμματος οι 
Λειτουργοί έχουν τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 
 
- τη διερεύνηση των αναγκών της 

οικογένειας και του παιδιού 
- τη πληροφόρηση για τις υπηρεσίες 

που παρέχονται στο δημόσιο, 
ιδιωτικό τομέα και από τις 
εθελοντικές οργανώσεις 

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

- τη προώθηση των οικονομικών και 
άλλων δικαιωμάτων 

- το συντονισμό των εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών προς όφελος του παιδιού 

- τη διευθέτηση συναντήσεων με 
ειδικούς για αξιολογήσεις ή 
αναπροσαρμογή των θεραπειών 

- τη στήριξη και παροχή 
συμβουλευτικής προς τους γονείς και 
άλλα μέλη της οικογένειας. 

- την ενδυνάμωση των γονιών ώστε να 
αναλαμβάνουν κεντρικό ρόλο στη 
λήψη αποφάσεων προς όφελος του 
παιδιού  
 

Η Επιτροπή επεδίωξε τη συνέχιση 
συνεργασίας με τις αρχές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Δύο από τους 
Λειτουργούς Έγκαιρης Παρέμβασης 
στεγάζονται αντίστοιχα στο Δήμο   
Κάτω Πολεμιδιών στην επαρχία 
Λεμεσού  και στο Δήμο Αραδίππου στην 
επαρχία Λάρνακας. Για σκοπούς 
παρακολούθησης των εργασιών των 
Λειτουργών Έγκαιρης Παρέμβασης και 
για σκοπούς παροχής τεχνικής βοήθειας, 
επανασυστάθηκε ειδική τεχνική 
επιτροπή (ΤΕΕΠ) στην οποία 



συμμετέχουν εκπρόσωποι της Επιτροπής 
Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων 
Ατόμων, των Υπουργείων Υγείας 
(Ιατροί του Νοσοκομείου Μακαρίου  ΙΙΙ 
και της Υπηρεσίας Επισκεπτριών 
Υγείας), Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας), Παιδείας και Πολιτισμού 
(Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 
και Ειδική Εκπαίδευση) και 
Εκπρόσωπος του Παγκυπρίου 
Συνδέσμου Γονέων Καθυστερημένων 
Ατόμων. 
 
Για σκοπούς αποτελεσματικής 
συνεργασίας με τις Υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
με το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Υγείας. Στα πλαίσια αυτής της 
συνάντησης οι Υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας ανέλαβαν ενεργό μέρος στην 
κατάρτιση και συνεχή εποπτεία των 
Λειτουργών για παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις 
οικογένειες που εξυπηρετούνται. 
 
Μετά  τη βασική κατάρτιση, 
πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα 
αλληλοενημέρωσης των διαφόρων 
φορέων με τους Λειτουργούς Έγκαιρης 
Παρέμβασης: κρατικές υπηρεσίες, 
σύνδεσμοι, οργανώσεις και ιδιώτες 
θεραπευτές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
ξανά στην ενημέρωση των παιδιάτρων 
του ιδιωτικού τομέα με στόχο την  
ευαισθητοποίηση όλων παγκύπρια. 
Παράλληλα συνεχίστηκε και η 
ενημέρωση ιδιωτικών και κοινοτικών 
παιδοκομικών σταθμών όπου φοιτούν 
παιδιά μέχρι τριών – τεσσάρων χρόνων. 
Η ενημέρωση των δημόσιων 
νηπιαγωγείων θα ακολουθήσει με την 
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2007/8. 
 

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006 
ενημερώθηκαν περίπου 266 φορείς  και 
άλλοι ειδικοί (πίνακας 1, παράρτημα 2) 
ανάμεσα στους οποίους  155 παιδίατροι 
παγκύπρια. 
 
Από την έναρξη του προγράμματος 
μέχρι τις 31.12.06 έγιναν στην υπηρεσία 
43 παραπομπές για νέα περιστατικά. 
Συνάμα διατηρήθηκε επαφή με 27 
οικογένειες οι οποίες λάμβαναν 
υπηρεσίες από την περίοδο του 
πιλοτικού προγράμματος. Συνολικά 
κατά το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας του 
προγράμματος οι Λειτουργοί πρόσφεραν 
υπηρεσίες σε 70 οικογένειες παγκύπρια  
(πίνακας 2, παράρτημα 2). 
 
 
4.   Εξέταση Παραπόνων/Aιτημάτων 
 
Μέσα στο 2006 η Επιτροπή ασχολήθηκε 
με την εξέταση/επανεξέταση 67 
προσωπικών  παραπόνων/αιτημάτων που 
προέκυψαν από καταγγελίες 
γονέων/κηδεμόνων ατόμων με νοητική 
υστέρηση και από τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης του Μητρώου ατόμων 
με νοητική υστέρηση (9 παράπονα 
εκκρεμούν από προηγούμενα έτη). 
 
 Τα παράπονα γενικά αφορούν στην: 
 
• ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών 

ημερήσιας φροντίδας και κατ’οίκον 
στήριξης, 

• ανεπαρκή στήριξη και παροχή 
ειδικής αγωγής σε παιδιά που 
φοιτούν στα κανονικά  σχολεία, 

• δυσλειτουργία διοικητικών 
συμβουλίων οργανώσεων που 
λειτουργούν προγράμματα 
κοινωνικής  αποκατάστασης, 

• ύπαρξη σοβαρών οικονομικών     
αναγκών, 



• δυσκολία στην εξεύρεση εργασίας 
στην ανοιχτή αγορά και δυσμενείς 
όρους  εργασίας, 

• ανεπαρκή ψυχολογική στήριξη 
• διαχείριση περιουσίας, 
• κηδεμονία ατόμων με νοητική 

υστέρηση 
• κοινωνική αποδοχή ατόμων με 

νοητική υστέρηση 
• ανησυχία / προβληματισμό για το 

μέλλον των ατόμων που 
ενηλικιώνονται, 

• ανεπαρκή ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη στην Κύπρο 

• αποστολή στο εξωτερικό για 
θεραπεία 

• αποκοπή/μείωση/αναθεώρηση του    
δημοσίου βοηθήματος και 
επιδόματος τέκνου 

• παραβατικότητα ατόμων με νοητική 
υστέρηση 

 
Τα παράπονα παραπέμπονται στις 
αρμόδιες υπηρεσίες για 
χειρισμό/επίλυση, αλλά συνήθως λίγα 
απ’ αυτά επιλύονται. Από τα  παράπονα 
που έλαβε εντός του έτους η Επιτροπή, 
31 βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Επιτροπή 
προσβλέπει στην ψήφιση της 
τροποποίησης του Νόμου 117/89, ώστε 
να έχει τη δυνατότητα για πιο 
αποτελεσματική παρέμβαση, για λήψη 
διορθωτικών μέτρων. 
 
Τον κώδωνα του κινδύνου για διακοπή 
των υπηρεσιών τους λόγω οικονομικού 
αδιεξόδου εξακολουθούν να κρούουν 
αρκετές εθελοντικές οργανώσεις. Για το 
θέμα αυτό σχετική ήταν η πρόταση της 
Επιτροπής προς το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
αλλαγή στο μηχανισμό χρηματοδότησης 
των προγραμμάτων για άτομα με 
νοητική υστέρηση στην Κύπρο. 

Το Μάρτιο 2005 το Υπουργικό 
Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση 
αναθεώρησης του Σχεδίου των 
Κρατικών Χορηγιών, στην οποία δεν 
έχουν περιληφθεί οι προτάσεις της 
Επιτροπής. 
 
 
 
5.  Tεχνική  Επίβλεψη  των  
     Προγραμμάτων της Εργοδότησης  
     με Στήριξη 
 
Μέσα στο 2006 η Επιτροπή συνέχισε να 
παρέχει τεχνική επίβλεψη των 
προγραμμάτων της εργοδότησης με 
στήριξη. 
 
Ο θεσμός της εργοδότησης με στήριξη, ο 
οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από το 
Σεπτέμβρη του 1996, προωθεί την 
εργοδότηση ατόμων με αναπηρίες στην 
ανοιχτή αγορά εργασίας. 
 
Για την εφαρμογή του θεσμού 
λειτουργούν προγράμματα τα οποία 
αναλαμβάνουν οι καθοδηγητές εργασίας.  
Κάθε καθοδηγητής εργασίας έχει την 
ευθύνη να βρει εργασία, να εκπαιδεύσει 
και να στηρίξει στο χώρο εργασίας 
περιορισμένο αριθμό ατόμων με νοητική 
υστέρηση. 
 
Την ευθύνη εφαρμογής των 
προγραμμάτων έχει η Υπηρεσία 
Μέριμνας Αναπήρων του Τμήματος 
Εργασίας, η οποία επιχορηγεί 
Εθελοντικές Οργανώσεις/Σωματεία που 
ασχολούνται με άτομα με νοητική 
υστέρηση με £7000 το χρόνο για 
εκτέλεση κάθε προγράμματος. Στο τέλος 
του 2006, στις περιοχές Λευκωσίας, 
Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και 
ελεύθερης Αμμοχώστου λειτουργούσαν 



συνολικά 17 προγράμματα, στα πλαίσια 
των οποίων εργοδοτούνταν 193 άτομα. 
 
Για σκοπούς παρακολούθησης των 
προγραμμάτων, κατά τη διάρκεια του 
έτους έγιναν 16 επισκέψεις από το 
προσωπικό της Επιτροπής στους χώρους 
εργασίας των ατόμων που 
εργοδοτούνται. Παράλληλα,  έγινε μια 
συνάντηση των  καθοδηγητών εργασίας 
στα   γραφεία  της   Επιτροπής  
για  συντονισμό  των  προγραμμάτων   
και αντιμετώπιση/χειρισμό των 
προβλημάτων που προέκυψαν.  
 
Για πληροφόρηση σχετικά με το θεσμό 
της εργοδότησης με στήριξη έγιναν τρεις 
εισηγήσεις/διαλέξεις που απευθύνονταν 
σε γονείς μαθητών  με νοητική 
υστέρηση εκπαιδευτικούς και άλλους 
εμπλεκόμενους στο τομέα της 
εργοδότησης. 
 
Μέσα στο 2006 σημειώθηκαν 
παραιτήσεις δύο καθοδηγητών εργασίας, 
λόγω δυσαρέσκειας με τους όρους κάτω 
από τους οποίους  εργοδοτούνται  από 
τις εθελοντικές οργανώσεις. Το γεγονός 
αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο και θα 
πρέπει να προβληματίσει καθότι 
δημιουργεί αναστάτωση και εμποδίζει 
την ομαλή λειτουργία των 
προγραμμάτων εργοδότησης.  
 
Για την αναβάθμιση του θεσμού, κυρίως 
όσον αφορά τη διοικητική δομή των 
προγραμμάτων και την επαγγελματική 
πρακτική, έγινε εισήγηση από ειδικούς 
συμβούλους (1999, 1998) για τη 
σύσταση ενός ειδικού φορέα. Η 
προώθηση της σύστασης ενός τέτοιου 
φορέα δεν έγινε μέχρι σήμερα 
κατορθωτή.  
 

Μέσα από τη σφαιρική έρευνα 
αξιολόγησης των προγραμμάτων και 
γενικότερα του θεσμού της εργοδότησης 
με στήριξη, που ολοκληρώθηκε το 2004, 
από το προσωπικό της Επιτροπής έγιναν 
εισηγήσεις προς τη διεύθυνση του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για περαιτέρω προώθηση 
και αναβάθμιση του θεσμού. Σχετική 
πρόταση υποβλήθηκε και στη Μονάδα 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 
στα πλαίσια της προγραμματικής 
περιόδου 2007-2013.  
 
Η Επιτροπή αναμένει πως, μέσα στα 
πλαίσια της εξαγγελθείσας σφαιρικής 
αντιμετώπισης των προβλημάτων των 
αναπήρων, θα γίνουν καινοτομίες που θα 
βοηθήσουν και το θεσμό της 
εργοδότησης με στήριξη. Στο παρόν 
στάδιο πρόσφατα σχέδια του Τμήματος 
Εργασίας τα οποία 
συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο παρέχουν 
άμεσα χρηματικά κίνητρα στους 
εργοδότες για πρόσληψη αναπήρων σε 
θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. 
Σύμφωνα με τα σχέδια αυτά ο εργοδότης 
δύναται να επιλέξει την επιδότηση του 
μισθού του ανάπηρου για 1 χρόνο αντί 
του θεσμού της εργοδότησης με τη 
βοήθεια καθοδηγητή εργασίας.  
 
 
6.  Τεχνική βοήθεια/Παροχή  
     Συμβουλευτικών Υπηρεσιών   
 
Μια από τις κύριες δραστηριότητες της 
Επιτροπής είναι η παροχή τεχνικής 
βοήθειας και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών προς τις άμεσα 
ενδιαφερόμενες οργανώσεις/φορείς. Για 
το σκοπό αυτό, λειτουργοί της 
Υπηρεσίας πραγματοποίησαν 26 
συναντήσεις/επισκέψεις σε Ιδρύματα, 



Κέντρα  Ημέρας, Συνδέσμους και Σπίτια 
στην Κοινότητα. Η βιωσιμότητα των 
οργανώσεων, η κατάρτιση του 
προσωπικού τους και ο χειρισμός των 
ατόμων που εξυπηρετούνται αποτελούν 
τα κύρια θέματα για παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τεχνική 
βοήθεια παραχωρήθηκε και στην 
κρατική Στέγη "Νέα Ελεούσα". 
 
Μέσα στα πλαίσια της επισκόπησης της 
πολιτικής για την παροχή ειδικής 
εκπαίδευσης, το επιστημονικό 
προσωπικό της Επιτροπής επισκέφθηκε, 
μετά από συνεννόηση, σχολεία 
Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής 
Εκπαίδευσης στα οποία λειτουργούν 
μονάδες για φοίτηση παιδιών με νοητική 
υστέρηση. Παρόμοιες επισκέψεις έγιναν 
στα Ειδικά Σχολεία. Παράλληλα 
επαναλήφθηκε έρευνα που αρχικά έγινε 
το 1997 για εξακρίβωση της κατανόησης 
της νοητικής υστέρησης από μαθητές 
Στ΄ τάξης δημοτικών σχολείων. 
Συνολικά μέσα στο 2006 έγιναν 30 
επισκέψεις. 
 
Τεχνική βοήθεια παραχωρήθηκε 
επιπρόσθετα σε ανεξάρτητους 
επαγγελματίες του χώρου, και σε 
φοιτητές Κύπρου και εξωτερικού.  
 
 
7. Πραγματοποίηση σεμιναρίων/ 
    διαλέξεων  
 
Από το προσωπικό της Επιτροπής έγιναν 
οι πιο κάτω επί μέρους διαλέξεις/ 
σεμινάρια: 

 
- Διάλεξη με θέμα "Η νοητική 

καθυστέρηση και η κατάσταση στην 
Κύπρο σήμερα" 29/6/06. Απευθύνετο 
σε ομάδα νεαρών ψυχιάτρων που 
διεκπεραίωναν  την άσκησή τους, 

στα πλαίσια επιμορφωτικού 
προγράμματός τους από τις 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. 

 
- Σεμινάρια με τίτλο "Η 

αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 78/2000 σ’ ότι αφορά την 
απασχόληση ατόμων με αναπηρίες. 
Σχέδιο δράσης από τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις". Έγιναν 
στις 7/7/06 και στις 20/10/06. Το 1ο 
σεμινάριο παρακολούθησαν οι 
καθοδηγητές εργασίας και άλλοι 
επαγγελματίες σε θέματα νοητικής 
υστέρησης. Το 2ο σεμινάριο 
παρακολούθησαν εκπρόσωποι 
ειδικών σχολείων, ιδρυμάτων, 
κέντρων ημέρας, γονείς ατόμων με 
νοητική υστέρηση και εκπρόσωποι 
άλλων αναπηρικών οργανώσεων. Τα 
σεμινάρια αυτά έχουν διεκπεραιωθεί 
στα πλαίσια παρόμοιων εθνικών 
σεμιναρίων που ανέλαβαν 
Ευρωπαϊκές χώρες, μέσα από τη 
συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα με κύριο διοργανωτή την 
οργάνωση Inclusion Europe. 

 
 
8. Συμμετοχή σε συνέδρια/σεμινάρια 
     εντός και εκτός Κύπρου 
 
Συνέδρια/σεμινάρια εντός Κύπρου 
 
Μέλη του προσωπικού και της 
Επιτροπής συμμετείχαν στα  πιο κάτω: 
 
- Σεμινάριο αναφορικά με το πρόσθετο 

πρωτόκολλο του 1995 του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για 
τη διαδικασία συλλογικών παραπόνων 
1/2/2006 

     Συνδιοργανωτές: 



     Επίτροπος Διοικήσεως και     
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων 
 

- Σεμινάριο για την εκπόνηση μελέτης 
με  τίτλο:  Επέκταση και Βελτίωση 
των Μονάδων και Υπηρεσιών 
Εξυπηρέτησης Παιδιών, 

    Ηλικιωμένων, Αναπήρων και Άλλων 
    Εξαρτωμένων Ατόμων - 17/2/2006. 

Διοργανωτής: Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας 
 

- Δημόσιος Διάλογος σχετικά με το 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
περίοδο 2007-2013   – 22/2/2006. 

    Διοργανωτής:  
    Γραφείο Προγραμματισμού 

 
- Ενημερωτικό Σεμινάριο για το Έργο 

Επέκταση και Βελτίωση των 
Μονάδων και Υπηρεσιών 
Εξυπηρέτησης Παιδιών,  

    Ηλικιωμένων, Αναπήρων και Άλλων 
    Εξαρτωμένων – 11/4/2006. 
    Διοργανωτής: 
    Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

 
- Ημερίδα Ενημέρωσης για την 

Εξατομικευμένη Προσέγγιση στη 
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 
Κύπρου (ΔΥΑΚ) – 17/4/2006. 

     Διοργανωτής: Τμήμα Εργασίας 
 

- Επιστημονική Ημερίδα "Ο 
Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης της Κύπρου" 
– 12/5/2006. 

    Διοργανωτής: Υπουργείο Εργασίας  
    και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 
- Σεμινάριο "Εθνική Στρατηγική για 

την Κοινωνική Προστασία και την 
Κοινωνική Ενσωμάτωση" – 5/6/2006. 

     Διοργανωτής:  

     Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
 

- Εθνικό επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό 
σεμινάριο με θέμα "Ακτιβιστές και 
Συνήγοροι των Δικαιωμάτων των 
Ατόμων με Αναπηρία" –      

    23-24/6/2006. 
   Διοργανωτής: Κυπριακή Συνομοσπ. 
   Οργανώσεων Αναπήρων  

 
- Ενημερωτικό σεμινάριο για την 

επαγγελματική κατάρτιση και 
προώθηση των ληπτών Δημοσίου 
Βοηθήματος στη απασχόληση – 
16/12/2006. 

    Διοργανωτής:  
    Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. 
 
 
Συνέδρια/σεμινάρια εκτός Κύπρου 
 
Η Προϊσταμένη των Υπηρεσιών της 
Επιτροπής εκπροσώπησε τον Παγκύπριο 
Σύνδεσμο Γονέων Καθυστερημένων 
Ατόμων σε εργασίες της Οργάνωσης 
Ιnclusion Europe που έγιναν στην 
Πράγα, Τσεχία στις 24-25/2/2006 και 
στις Βρυξέλλες, Βέλγιο στις 27-
28/10/2006. Σκοπός των εργασιών ήταν 
η προώθηση μέτρων για διεκδίκηση των 
δικαιωμάτων για απασχόληση των 
ατόμων με νοητική υστέρηση στην 
Κύπρο, στα πλαίσια εναρμόνισης με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 78/2000. 
 
 
9. Διαφώτιση/Εκδόσεις 

 
Με σύνθημα "το δικαίωμα των παιδιών 
με νοητική υστέρηση στην εκπαίδευση και 
η σημασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης" 
το προσωπικό της Επιτροπής διεξήγαγε 
διαφωτιστική έρευνα ανάμεσα σε 
μαθητές/μαθήτριες της Στ’ τάξης 15 
δημοτικών σχολείων απ’ όλες τις 



επαρχίες. Παρόμοια έρευνα έγινε το 
1997 στα ίδια σχολεία/ηλικίες και στόχο 
είχε την κατανόηση της νοητικής 
υστέρησης, τη διαφορά μεταξύ της 
σωματικής ανεπάρκειας  από την έννοια 
της αναπηρίας και τη διαμόρφωση 
κατάλληλης συμπεριφοράς απέναντι 
στους συμμαθητές/τριες με νοητική 
υστέρηση. Με την πρόσφατη έρευνα του 
2006 αναμένεται να σημειωθεί 
μεγαλύτερη κατανόηση στις πιο πάνω 
έννοιες σαν αποτέλεσμα της 
ένταξης/ενσωμάτωσης των παιδιών με 
νοητική υστέρηση στον κοινό κορμό της 
εκπαίδευσης. Η ανάλυση των στοιχείων 
που συλλέγησαν γίνεται μέσα το 2007. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2006 η Επιτροπή 
προώθησε ενέργειες για τη δημιουργία 
Ιστοσελίδας. Οι σχετικές εργασίες θα 
ολοκληρωθούν αρχές του 2007. 
 
 
ΙΙΙ Αξιολόγηση της Κυπριακής   
    Πραγματικότητας                     
 
΄Οπως αναφέρεται και σε προηγούμενες 
ετήσιες εκθέσεις, ως αποτέλεσμα της 
γενικής πολιτικής που ακολουθείται για 
ενθάρρυνση της ιδιωτικοποίησης των 
φορέων παροχής υπηρεσιών, συνεχίζεται 
η δημιουργία και υπολειτουργία 
πολλαπλών ιδρυμάτων και συνδέσμων. 
Σε όλες τις περιπτώσεις κρίνεται 
ανεπαρκής η κρατική χορηγία. για τη 
δημιουργία κατάλληλων υποδομών και 
την κατάρτιση αποτελεσματικών 
προγραμμάτων. 
 
Πέραν από το οικονομικό ζήτημα, 
μειωμένη παραμένει η συνεργασία 
μεταξύ των ιδρυμάτων και συνδέσμων 
καθώς και άλλων σχετικών οργανώσεων, 
γεγονός που δεν προάγει τις 
συντονισμένες και μελετημένες 

ενέργειες στον τομέα των ατόμων με 
νοητική υστέρηση. Αντίθετα, επικρατεί 
η τάση για αυτονομία και αυτοενέργεια 
με τρόπους που δεν προάγουν τη 
διασφάλιση των συμφερόντων των 
ατόμων με νοητική υστέρηση. Σχετική 
είναι και η έλλειψη ικανοποιητικών 
μηχανισμών όσον αφορά την εποπτεία, 
τη   διεύθυνση,   την   αξιολόγηση     και  
τη συντήρηση προγραμμάτων. Η 
αναθεώρηση της δράσης του 
Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας 
(Νόμος 61(Ι) του 2006) δεν έχει μέχρι 
στιγμής επιφέρει ουσιαστικό 
αποτέλεσμα στη ρύθμιση των πιο πάνω 
καταστάσεων. 
 
Από πλευράς του ευρύτερου αναπηρικού 
κινήματος αισιοδοξία εκφράζεται για το 
μέλλον καθότι η ψήφιση του "Περί 
διαδικασίας διαβούλευσης κρατικών και 
άλλων υπηρεσιών σε θέματα που 
αφορούν άτομα με αναπηρία Νόμου 
143(Ι)/2006" καθιερώνει την Κυπριακή 
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες 
ως κοινωνικό εταίρο του κράτους με 
δικαίωμα διαβούλευσης. Στην 
προαναφερόμενη συνομοσπονδία 
συμμετέχουν μέλη του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Γονέων Καθυστερημένων 
Ατόμων. 
 
Αισιοδοξία εκφράζεται περαιτέρω για το 
μέλλον στη συνηγορία των ατόμων με 
νοητική υστέρηση και γενικότερα όλων 
των αναπήρων καθότι νέοι ορίζοντες 
διαγράφονται στα πλαίσια συνεργασίας/ 
συμμαχίας με αρμόδιους ευρωπαϊκούς 
φορείς.
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ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 
 
 

Φύλο Αρ. Ατόμων % 
Άντρες  1141   54 

   Γυναίκες   953   46 
   ΣΥΝΟΛΟ  2094  100 

 
 

Ηλικία Αρ. Ατόμων % 
              0 – 20 χρόνων    544   26 
              21 – 40 χρόνων    812   39 
              41+    738    35 

ΣΥΝΟΛΟ  2094  100 
 
Μετά από την τήρηση του Νόμου Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα 138(Ι)/2001 το έτος 2004, 333 άτομα διαγράφησαν από το Μητρώο 
σύμφωνα με την επιθυμία των κηδεμόνων τους.  Αυτό εξυπακούει ότι ο συνολικός 
αριθμός ατόμων με νοητική υστέρηση για σκοπούς στατιστικής ανέρχεται γύρω στο 
2400. 
 
 

Το πιο πάνω διάγραμμα υποδηλώνει ότι σε νεαρές ηλικίες τα αγόρια υπερτερούν κατά 
πολύ από τα κορίτσια. 
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Επίπεδο νοητικής υστέρησης 

 
Αρ. Ατόμων 

 
% 
 

              Ελαφριά 743 36 
              Μέτρια 818 39 
              Σοβαρή 404 19 

   Δεν έχει διαγνωστεί 129    6 
ΣΥΝΟΛΟ                 2094 100 

 
Η κατηγορία "δεν έχει διαγνωστεί" περιλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες οι 
κηδεμόνες δεν έδωσαν όλα τα στοιχεία. Γενικά η κατανομή των ατόμων ως 
προς το βαθμό νοητικής υστέρησης είναι περίπου η ίδια συγκριτικά με το 
2005. 
 
 
 
 
 

 
Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η κατανομή του βαθμού νοητικής 
υστέρησης είναι περίπου η ίδια και στα δύο φύλα. 
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Στο πιο πάνω διάγραμμα παρατηρείται μια σταδιακή μείωση της ελαφριάς 
νοητικής υστέρησης και αύξηση της μέτριας ενώ αυξάνονται οι ηλικίες. 
 
 

Επαρχία Αρ. Ατόμων 
 

% 
 

   Λευκωσία 857 45 
   Λεμεσός 554 26 
   Λάρνακα και Αμμόχωστος 500 20 
   Πάφος 183    9 

ΣΥΝΟΛΟ                 2094 100 
 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2005, παρατηρείται αύξηση κατά 4% στο πληθυσμό 
της επαρχίας Λευκωσίας  και μείωση κατά 4% στο πληθυσμό των επαρχιών 
Λάρνακας και Αμμοχώστου. 
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Επάγγελμα πατέρα 

 
Αρ. Ατόμων % 

     Διοικητικοί/προσοντούχοι   110   5 
     Υπάλληλοι υπηρεσιών   175   8 
     Γραφείς/πωλητές   121   6 
     Τεχνίτες/χειριστές μηχανών   355 17 
     Ανειδίκευτοι   204 10 
     Γεωργοί     83   4 
     Συνταξιούχοι/απεβίωσαν   939  45 
    ΄Αλλοι/άνεργοι   107    5 

ΣΥΝΟΛΟ 2094 100 

 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2005  δεν  παρατηρείται  καμιά ουσιαστική 
αλλαγή στα πιο πάνω δημογραφικά στοιχεία.  Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός ότι οι γονείς για το 45% του σχετικού πληθυσμού έχουν αποθάνει 
ή είναι συνταξιούχοι.  
 
 
 
 
 

Ποσοστιαία κατανομή  ν. υστέρηση /επαρχία
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Λεμεσός
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Παρουσία συνδρόμου 

 
Αρ. Ατόμων 

 
% 
 

          Ναι   475 23 
         ΄Οχι 1511 72 
          Δεν έχει διαγνωστεί   108    5 

ΣΥΝΟΛΟ 2094 100 

Ποσοστιαία κατανομή ν. υστέρηση /επάγγελμα πατέρα 

Διοικητικοί
Υπ/λοι Υπηρεσιών
Γραφείς /Πωλητές 
Τεχνίτες
Ανειδίκευτοι
Γεωργοί
Συντ/χοι Απεβίωσαν
Άνεργοι



 

Στο πιο πάνω διάγραμμα είναι αισθητό ένα ψηλότερο  ποσοστό με σύνδρομο 
στους άντρες συγκριτικά με τις γυναίκες  
 
 
 
 
 
 

 
Παρουσία άλλης σωματικής 

αναπηρίας 

 
Αρ. Ατόμων 

 
% 

          Ναι 1296 62 
         ΄Οχι   760 36 
          Δεν έχει διαγνωστεί     38    2 

ΣΥΝΟΛΟ 2094 100 
 
 
 

 
Φοιτούν σε κανονικό 

σχολείο 

 
Αρ. Ατόμων 

 
% 

ηλικία 3-20 
Δημόσια και Ιδιωτικά 269 56 

Δεν Φοιτούν 211 44 
ΣΥΝΟΛΟ 480 100 
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Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα ο αριθμός των παιδιών ηλικίας 3-20 που φοιτούν 
σε κανονικά σχολεία υπερτερεί του αριθμού που δεν φοιτούν σ΄ όλες τις επαρχίες, με 
εξαίρεση την Πάφο. 
 
 
 
 

 
Άτομα που 

εργοδοτούνται 

 
Αρ. Ατόμων 

 
% 

ηλικία 20+ 
              Με στήριξη 136   9 
              Χωρίς στήριξη 112   7 

ΣΥΝΟΛΟ 248 16 
 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι άλλα 55 άτομα εργάζονται με τα προγράμματα 
εργοδότησης με στήριξη. Τα άτομα αυτά δεν επιθυμούν  να είναι καταγραμμένα 
στο Μητρώο της Επιτροπής και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στην πιο 
πάνω ανάλυση.  

 
Από τα 136 άτομα που εργοδοτούνται με  στήριξη τα 78 (57%) είναι άντρες ενώ 
από τα 112 άτομα που εργοδοτούνται χωρίς στήριξη τα 98 (87%)  είναι άντρες. 
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Οικογενειακή κατάσταση 
 

Αρ. Ατόμων % 

          Έγγαμος: Ναι     38    2 
 ΄Οχι 2056  98 

ΣΥΝΟΛΟ 2094 100 
 
  
  
 
 

 
Λαμβάνουν υπηρεσίες παγκύπρια 

σε: 

 
Αρ. Ατόμων 

 
% 

Ιδρύματα 320 15 
Ειδικά Σχολεία 143    7 
Κέντρα Ημέρας 280 14 
Νοσοκομείο Αθαλάσσας    27    1 
Στέγες Ηλικιωμένων   87   4 
Άλλα  προγράμματα 159   8 

ΣΥΝΟΛΟ                 1024 49 
 
Σύμφωνα με την πιο πάνω εικόνα, 51% του συνόλου των ατόμων δεν λαμβάνει καμιά 
από τις πιο πάνω υπηρεσίες . Η πλειοψηφία των ατόμων ωστόσο λαμβάνει δημόσιο 
(αναπηρικό) βοήθημα. 
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Πίνακας1 

Αριθμός παιδιάτρων και άλλων φορέων που έχουν ενημερωθεί για την 
Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παρέμβασης κατά επαρχία 

 Παιδίατροι 
Ιδιώτες 

Νηπιαγωγεία 
Ιδιωτικά 

Ιδρύματα/ 
Κέντρα/Σύνδεσμοι 

Άλλοι φορείς 
(κρατικές 
υπηρεσίες) 

Σύνολο 

Λευκωσία 75 12 7 10 104 

Λάρνακα/ 
Αμμόχωστος 44 7 8 15 74 

Λεμεσός/ 
Πάφος 36 29 7 16 88 

Σύνολο 155 48 22 41 266 

 
 

Πίνακας 2 
Αριθμός οικογενειών που εξυπηρετήθηκαν από τη Συντονιστική  Υπηρεσία 

Έγκαιρης Παρέμβασης κατά επαρχία 
 

 
Νέες Παραπομπές 

01.09.2006 –
31.12.2006 

Οικογένειες πιλοτικού 
Προγράμματος Έγκαιρης 

Παρέμβασης 
Σύνολο 

Λευκωσία 25 8 33 

Λάρνακα/Αμμόχωστ
ος 12 14 26 

Λεμεσός/Πάφος 6 5 11 

Σύνολο 43 27 70 
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