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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 2008 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 2008 ανήλθαν στις 313.832 €. 

Κατά     την    1η     Ιανουαρίου       2008 

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+2).  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 δύο έκτακτοι υπάλληλοι 
στην κλίμακα Α2, στα πλαίσια του θεσμού 
“αορίστου απασχόλησης”. 

Μετά από έγκριση της Βουλής των 
Αντιπροσώπων συνεχίστηκε μέσα στο 
2008 η εργοδότηση 3 έκτακτων 
λειτουργών Κλ Α5 (προσοντούχο 
προσωπικό) για στελέχωση της 
Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης 
Παρέμβασης. Λεπτομέρειες για την 
προαναφερόμενη Υπηρεσία δίδονται στην 
Ενότητα 4. Από 1/3/2009 η απασχόληση 

των εν λόγω λειτουργών έγινε αορίστου 
διάρκειας. Τον Οκτώβριο 2008 ο ένας 
λειτουργός παραιτήθηκε. H θέση 
προκηρύχθηκε στις 24/10/2008. 

 
 

Οι τακτικές συνεδρίες της Επιτροπής για 
το 2008 ανήλθαν σε 14. Παράλληλα, 
έγιναν 2 συνεδρίες/υπεπιτροπές που 
ασχολήθηκαν με επί μέρους προβλήματα 
που αφορούν τη λειτουργία του 
Συνδέσμου Γονέων Ενηλίκων Ατόμων με 
Νοητική Αναπηρία Απόστολος Λουκάς 
και της Στέγης Νέα Ελεούσα. 

 
Οι κυριότερες δραστηριότητες της 
Επιτροπής για το 2008 είναι οι 
ακόλουθες:  
 
 
1. Νομοθεσία/Θέματα Πολιτικής 
 

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

Τα πιο πάνω έγγραφα εξακολουθούν να 
εκκρεμούν.  

 

Μέσα στο Μάρτιο του 2008 η Επιτροπή 
είχε συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με απώτερο 
στόχο την προώθησή τους. Κατά τη 
συνάντηση μεταξύ άλλων τέθηκε από την 
Υπουργό ο προβληματισμός κατά πόσον η 
Επιτροπή θα πρέπει να εμπλέκεται στην 
εφαρμογή πολιτικής και προγραμμάτων, 
ρόλος που ενδεχομένως να συγκρούεται 
με το ρόλο της παρακολούθησης και της 
εποπτείας. Σε συνέχεια υποδείξεων της 



Υπουργού, το Νοέμβριο 2008 η Επιτροπή 
υπέβαλε εκ νέου αναθεωρημένο έγγραφο 
της προτεινόμενης τροποποίησης του 
Νόμου 117/89.  

Άλλα νομοθετήματα - Πολιτικές - Δράσεις 

 

Η πρόταση της Επιτροπής προς το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για αποϊδρυματοποίηση των 
ατόμων με νοητική υστέρηση που 
διαμένουν στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας 
εξακολουθεί να εκκρεμεί από το 2007. Η 
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων έθεσε σε προτεραιότητα πριν 
την εξέταση του συγκεκριμένου θέματος, 
τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου 
για την αποϊδρυματοποίηση /ανεξάρτητη 
διαβίωση. Ζήτησε μάλιστα τη συμμετοχή 
του προσωπικού της Επιτροπής 
Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων 
Ατόμων σε Τεχνική Επιτροπή που θα 
συστήσει το Υπουργείο για το σκοπό αυτό. 

 

Μέσα στο 2008 συνεχίστηκε η συμμετοχή 
εκπροσώπου της Επιτροπής σε Τεχνική 
Επιτροπή που ορίστηκε από την Επίτροπο 
Νομοθεσίας με σκοπό τη σύσταση 
Νομοσχεδίου με τίτλο "Ο Περί 
Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας 
Νόμος". 

 

 Η Επιτροπή παρέστηκε και εξέφρασε τις 
θέσεις της στη Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με 
αιτήματα που έθεσε η ομάδα 
αυτοσυνηγορίας του Ιδρύματος Χρίστου 
Στέλιου Ιωάννου. Σχετική συνάντηση 
έγινε και στους χώρους του Ιδρύματος. 

Το προσωπικό της Επιτροπής συμμετείχε 
σε συνεδρίες της Μέσης Εκπαίδευσης / 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
προκειμένου να βοηθήσει στις 
προσπάθειες για δημιουργία μηχανισμών 
για τη φοίτηση παιδιών με ειδικές 
ανάγκες στα Λύκεια. 

 

Μετά την εξασφάλιση της τελικής 
έγκρισης για παροχή του Ειδικού 
Τιμολογιακού Πακέτου της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στις 
οικογένειες των ατόμων με νοητική 
υστέρηση, έγιναν οι σχετικές ενέργειες για 
πληροφόρηση των δικαιούχων. Το 
πακέτο αυτό παραχωρήθηκε σε 792 
οικογένειες. 

 

 

2. Μητρώο Ατόμων με Νοητική   
Υστέρηση 

 

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων με 
νοητική υστέρηση που ήταν 
καταχωρημένα στο Μητρώο το 
Δεκέμβριο του 2008 ανερχόταν σε 2249  
(ποσοστό 0.3% του συνολικού 
πληθυσμού). Ο αριθμός αυτός σημείωσε 
σχετική αύξηση σε σχέση με το έτος 2007.  

 

Συγκεκριμένα υπήρξαν 140 νέες 
καταχωρήσεις παιδιών με νοητική 
υστέρηση ενώ 28 άτομα απεβίωσαν ή 
διαγράφηκαν μετά από επιλογή των 
κηδεμόνων τους.  Πρέπει να σημειωθεί 
ότι περιορισμένος αριθμός παιδιών 
ηλικίας κάτω των 6 ετών δεν 
περιλαμβάνεται στο Μητρώο μέχρι να 
επιβεβαιωθεί με επίσημη διάγνωση ότι 
πρόκειται για  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.  

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
αρκετές οικογένειες που δίσταζαν να 
εγγραφούν ή ακόμη διαγράφηκαν από το 
Μητρώο ατόμων της Επιτροπής, 
υπέβαλαν αίτηση για 
εγγραφή/επαναγραφή με σκοπό την 
εξασφάλιση του ωφελήματος που 
παρέχεται με το ειδικό τιμολογιακό 
πακέτο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου.  

 

Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για το 
Μητρώο καθώς και σύγκριση με τα  
αντίστοιχα στοιχεία για το έτος 2008 
δίδονται στο Παράρτημα 1. Αίτηση για 
εγγραφή στο Μητρώο Ατόμων μπορεί να 
γίνει και μέσω της ιστοσελίδας της 
Επιτροπής.  

 
 
3. Μητρώο Ιδρυμάτων 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 
117/89 η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά 
Καθυστερημένων Ατόμων διατηρεί 
Μητρώο Ιδρυμάτων, σωματείων, 
υπηρεσιών και άλλων οργανώσεων που 
ασχολούνται με θέματα ατόμων με 
νοητική υστέρηση. Στο Μητρώο 
καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με το 
είδος των υπηρεσιών που παρέχονται, τα 
δημογραφικά στοιχεία των 
εξυπηρετουμένων καθώς και στοιχεία για 
το προσωπικό και τον προϋπολογισμό 

των σχετικών οργανώσεων. Οι 
πληροφορίες αυτές διευκολύνουν στην 
προώθηση αιτημάτων των οργανώσεων 
και των χρηστών καθώς και στη 
διαμόρφωση γνώμης σε θέματα 
γενικότερης πολιτικής όπως είναι η 
παραχώρηση Κρατικών Χορηγιών και η 
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται. 

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ο Έφορος 
Σωματείων και Ιδρυμάτων ή 
οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή δεν 
επιτρέπουν την ίδρυση νέων Σωματείων/ 
Ιδρυμάτων σχετικών με τη νοητική 
υστέρηση αν δεν έχουν αρχικά περιληφθεί 
στο Μητρώο της Επιτροπής. 

Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση 
(Δεκέμβριος 2006) στο Μητρώο 
Ιδρυμάτων βρίσκονταν καταχωρημένες 
28 σχετικές εθελοντικές οργανώσεις και 
ένα κρατικό ίδρυμα οι οποίες 
προσφέρουν τουλάχιστο ένα από τα πιο 
κάτω προγράμματα: 

 

(ι) Συνεχή φροντίδα 

(ιι) Ημερήσια φροντίδα 

(ιιι) Απογευματινή φροντίδα 

(ιv) Ειδική αγωγή 

  (v)Θεραπείες 
(vi) Σπίτι στην κοινότητα (συνεχή 
διαμονή) 
(vii) Απασχόληση σε προστατευόμενα 
εργαστήρια 
(viii) Απασχόληση με στήριξη στην 
ανοικτή αγορά εργασίας 

 



Συνολικά κατά το 2006 λειτουργούσαν 57 
προγράμματα. Αναλυτική κατάσταση κατά 
είδος και αριθμό προγραμμάτων που 
λειτουργούν δίδεται στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής. 

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

 

Μέσα στο 2008 δεν υποβλήθηκε επίσημα 
νέα αίτηση. Αντίθετα περιήλθε σε γνώση 
της Επιτροπής η ίδρυση και λειτουργία 
σχετικών οργανισμών χωρίς αυτοί να 
έχουν προηγουμένως περιληφθεί στο 
μητρώο της. Οι οργανισμοί αυτοί 
συνήθως εγγράφονται στον Έφορο 
Σωματείων και Ιδρυμάτων ή στον Έφορο 
Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. Σ΄ 
αυτές τις περιπτώσεις η Επιτροπή 
προβαίνει σε παραστάσεις προς τις εν 
λόγω αρχές. Ιδιαίτερα ανησυχητικό 
θεωρεί η Επιτροπή το γεγονός ότι 
υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει 
την  ίδρυση και λειτουργία 
Εταιρειών/Ιδρυμάτων, οι οποίες με το 
πρόσχημα της φιλανθρωπικής αποστολής 
μπορούν να λειτουργούν ως 
κερδοσκοπικοί οργανισμοί και χωρίς την 
ανάλογη εποπτεία. 

4. Λειτουργία της Συντονιστικής   
Υπηρεσίας ΄Εγκαιρης Παιδικής 
Παρέμβασης στην Κύπρο για παιδιά 
με νοητική υστέρηση ηλικίας ως 6 
χρόνων (ΣΥΕΠΠ) 
 

Η Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής 
Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ) συστάθηκε και 
λειτουργεί από την Επιτροπή με απόφαση 
Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 31/10/01 
με αρ. 54.482. Όπως φαίνεται από τη 

σύνθεση του προσωπικού της Επιτροπής 
(σελ. 2), τη ΣΥΕΠΠ στελεχώνουν 3 
έκτακτοι ψυχολόγοι οι οποίοι μέσα στο 
2008 έγιναν αορίστου απασχόλησης. Ο 
γενικός συντονισμός της ΣΥΕΠΠ γίνεται 
από μόνιμο λειτουργό της Επιτροπής. Σε 
συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, 
οι δύο Λειτουργοί στεγάζονται στο Δήμο 
Κάτω Πολεμιδιών στην επαρχία Λεμεσού 
και στο Δήμο Αραδίππου στην επαρχία 
Λάρνακας.  

 

Οι Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής 
Παρέμβασης αποσκοπούν στην ενίσχυση 
της ανάπτυξης του σώματος, της κίνησης, 
του λόγου, της αντίληψης των 
συναισθημάτων και κοινωνικών 
δεξιοτήτων του παιδιού. Απευθύνονται σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ο 
Λειτουργός της ΣΥΕΠΠ δεν παρέχει 
άμεσα θεραπείες, στα παιδιά αλλά 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του 
παιδιού συντονίζει τις υπηρεσίες και τους 
εμπλεκόμενους  θεραπευτές. Οι υπηρεσίες 
της ΣΥΕΠΠ παρέχονται με 
διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα. 

Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες των 
Λειτουργών της ΣΥΕΠΠ είναι οι 
ακόλουθες: 

η διερεύνηση των αναγκών της 
οικογένειας και του παιδιού 

η πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που 
παρέχονται στο δημόσιο, ιδιωτικό τομέα 
και από τις εθελοντικές οργανώσεις 

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

η προώθηση των οικονομικών και άλλων 
δικαιωμάτων 



ο συντονισμός των εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών προς όφελος του παιδιού 

η διευθέτηση συναντήσεων με ειδικούς 
για αξιολογήσεις ή αναπροσαρμογή των 
θεραπειών 

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

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

 

 Πιο κάτω δίδονται πληροφορίες για επί 
μέρους όργανα που στηρίζουν τη ΣΥΕΠΠ 
και πληροφορίες για τις επαφές/  
περιστατικά που χειρίστηκαν οι 
λειτουργοί μέσα στο 2008. Ο τύπος των 
προβλημάτων/αιτημάτων των 
οικογενειών και αναλυτική κατάσταση 
κατά επαρχία καθώς και στοιχεία με τα 
δημογραφικά των παιδιών που 
εξυπηρετήθηκαν και τις διαταραχές που 
παρουσιάζουν δίδονται στο Παράρτημα 
ΙΙ. Στην ενότητα ΙΙΙ δίδεται μια γενική 
εκτίμηση γύρω από την επάρκεια των 
σχετικών θεραπευτικών ή άλλων 
παρεμβάσεων. 

Τη ΣΥΕΠΠ στηρίζει ειδική Τεχνική 
Επιτροπή Έγκαιρης Παιδικής 
Παρέμβασης (ΤΕΕΠΠ) στην οποία 
συμμετέχουν εκπρόσωποι της Επιτροπής 
Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων 
Ατόμων, του Παγκυπρίου Συνδέσμου 
Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων και 
των Υπουργείων: Υγείας (Γιατροί του 
Νοσοκομείου Μακαρίου ΙΙΙ, Υπηρεσία 
Επισκεπτριών Υγείας, Υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας Παιδιών και Εφήβων), Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας), Παιδείας και 

Πολιτισμού (Υπηρεσία Εκπαιδευτικής 
Ψυχολογίας και Ειδικής Εκπαίδευσης).  
Στόχοι της ΤΕΕΠΠ είναι: (ι) 
Επιστημονική εποπτεία και η αξιολόγηση 
του προτεινόμενου μηχανισμού (ιι) 
Προώθηση προς την Επιτροπή 
εισηγήσεων για τη χάραξη και εφαρμογή 
σχετικής πολιτικής. Μέσα στο 2008 
έγιναν δύο συναντήσεις των εκπροσώπων 
της ΤΕΕΠΠ. 

 

Στα πλαίσια συνεργασίας με το Υπουργείο 
Υγείας, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 
συνέχισαν ενεργό μέρος στην κατάρτιση 
και εποπτεία των Λειτουργών, με τακτικές 
συναντήσεις  για στήριξη και παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις 
οικογένειες που εξυπηρετούνται. 
Συγκεκριμένα έγιναν 12 συναντήσεις. 
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 6 
συναντήσεις με την κλινική γενετικής στο 
Μακάρειο Νοσοκομείο για σκοπούς 
συντονισμού ορισμένων περιστατικών. 

Κατά τη διάρκεια του 2008 οι Λειτουργοί 
συνέχισαν να ενημερώνουν  διάφορους 
φορείς  μεταξύ των οποίων κρατικές 
υπηρεσίες, συνδέσμους οργανώσεις και 
ιδιώτες θεραπευτές. Συνολικά έγιναν 44 
επαφές. 

Επίσης οι Λειτουργοί χειρίστηκαν 123 
νέα περιστατικά. Συνάμα διατηρήθηκε 
επαφή με αρκετές από  τις  149 
οικογένειες του έτους 2007 και 33 
οικογένειες από το 2006. Αξιοσημείωτες 
είναι οι πιο κάτω επισημάνσεις: 

Οι διαταραχές των παιδιών (παράρτημα 
ΙΙ πίνακας 2) είναι πολλαπλές με 
αυξημένους αριθμούς στη ψυχοκινητική 
καθυστέρηση (23 παιδιά) και 
καθυστέρηση λόγου (15 παιδιά) τα οποία 



κατατάσσονται γενικότερα στην 
κατηγορία υψηλού κινδύνου. Στο 
παράρτημα ΙΙ πίνακας 3 φαίνονται οι 
ηλικίες των παιδιών, όπου παρατηρείται 
ένα ποσοστό παιδιών (32%) πάνω από 
την ηλικία των 6 χρόνων. Αυτό δείχνει 
ενδεικτικά την ανάγκη υπηρεσιών 
στήριξης και ενημέρωσης των γονιών με 
παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Τα 
συγκεκριμένα περιστατικά αναλαμβάνουν 
οι μόνιμοι λειτουργοί της ΕΠΝΚΑ. 
Ενδεικτικός είναι και ο διαχωρισμός των 
παιδιών σε φύλο όπου τα αγόρια 
παρουσιάζουν πάντοτε αυξημένα ποσοστά 
(64% του συνόλου,  παράρτημα ΙΙ 
πίνακας 4 ).  

Περαιτέρω μέσα στο 2008 οι Λειτουργοί 
προέβηκαν στην  ετοιμασία και αποστολή 
ερωτηματολογίου για αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας. Τα 
προκαταρτικά αποτελέσματα της έρευνας 
είναι πολύ ενθαρρυντικά για τη 
χρησιμότητα της υπηρεσίας και την 
ανάγκη στήριξης που παρουσιάζουν οι 
γονείς. Τα τελικά αποτελέσματα της 
έρευνας θα εκδοθούν κατά τη διάρκεια 
του 2009. Παράλληλα οι Λειτουργοί 
συμμετείχαν σε διάφορα σεμινάρια που 
φαίνονται στην ενότητα 9. Επίσης το 
Σεπτέμβριο 2008 πραγματοποίησαν 
σεμινάριο κατάρτισης στη μονάδα 
Προσχολικής Αγωγής του Ιδρύματος 
Θεοτόκος με θέμα: "Αναγκαιότητα 
παροχής υπηρεσιών έγκαιρης παιδικής 
παρέμβασης και στήριξη/συμβουλευτική 
γονέων".  

 
5.   Εξέταση Παραπόνων/Aιτημάτων 

Μέσα στο 2008 η Επιτροπή ασχολήθηκε 
με την εξέταση/επανεξέταση 110 
προσωπικών  παραπόνων/αιτημάτων από 
γονείς/κηδεμόνες ατόμων με νοητική 

υστέρηση. Παράπονα ή και αυτεπάγγελτα 
θέματα προς εξέταση προέκυψαν από 
τους μηχανισμούς παρακολούθησης του 
Μητρώου ατόμων με νοητική υστέρηση 
και του Μητρώου Ιδρυμάτων. 

Τα παράπονα γενικά αφορούν στην: 

• ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών 
ημερήσιας φροντίδας και κατ’ 
οίκον στήριξης, 

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

• δυσλειτουργία διοικητικών 
συμβουλίων οργανώσεων που 
λειτουργούν προγράμματα 
κοινωνικής  αποκατάστασης, 

• ύπαρξη σοβαρών οικονομικών     
αναγκών, 

• κακοποίηση και εκμετάλλευση 
ατόμων με νοητική υστέρηση, 

• 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 και φροντίδα στην 
Κύπρο 

• βία στην οικογένεια 
• αποκοπή/μείωση/αναθεώρηση του    

δημοσίου βοηθήματος , επιδόματος 
τέκνου και επιδόματος διακοπών 

• παραβατικότητα ατόμων με 
νοητική υστέρηση 



• καθυστέρηση στην εξέταση 
αιτήσεων στα σχέδια κοινωνικής 
αρωγής των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας 

• άρνηση παροχής κατ’ οίκον 
φροντίδας σε άτομα με 
προβλήματα υγείας 

• προβλήματα στην παροχή 
οικονομικής αρωγής για 
διεκπεραίωση εγκρίσεων για 
θεραπείες στο εξωτερικό  

Σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ακολουθείται τα παράπονα γενικά 
παραπέμπονται από την Επιτροπή στις 
αρμόδιες υπηρεσίες για χειρισμό/επίλυση, 
αλλά συνήθως λίγα απ’ αυτά επιλύονται. 
Η Επιτροπή 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 το έτος 2005 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.  
Τα  προβλήματα συνεχίζονται παρά την 
αναθεώρηση του Σχεδίου των Κρατικών 
Χορηγιών. 

 
6.  Tεχνική  Επίβλεψη  των  
     Προγραμμάτων της Εργοδότησης  
     με Στήριξη 
 

Μέσα στο 2008 η Επιτροπή συνέχισε να 
παρέχει την 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 για το 2008 είχε η 
Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων του 
Τμήματος Εργασίας, η οποία επιχορηγεί 
Εθελοντικές Οργανώσεις/Σωματεία που 
ασχολούνται με άτομα με νοητική 
υστέρηση με €11.960 το χρόνο για 
εκτέλεση κάθε προγράμματος. Το ποσό 
αυτό έχει να αναθεωρηθεί από το 2006 
αλλά οι οργανώσεις που λειτουργούν 
προγράμματα κρίνουν πως δεν είναι 
ικανοποιητικό. Στο τέλος του 2008, στις 
περιοχές Λευκωσίας, Λεμεσού, 
Λάρνακας, Πάφου και Ελεύθερης 
Αμμοχώστου λειτουργούσαν συνολικά 17 
προγράμματα, στα πλαίσια των οποίων 
εργοδοτούνταν 218 άτομα.  

Παρά την οικονομική ύφεση και τις 
δυσκολίες που αυτή συνεπάγεται, αλλά 
και τη σύγχυση των εργοδοτών με τα 
επιχορηγημένα σχέδια εργοδότησης που 
άρχισαν να λειτουργούν, σε σχέση με το 
2007 σημειώθηκε αύξηση των ατόμων 
που εργοδοτούνταν. Επιπρόσθετες 
εθελοντικές οργανώσεις εξέφρασαν 



ενδιαφέρον να λειτουργήσουν 
προγράμματα εργοδότησης με στήριξη. 

Για σκοπούς παρακολούθησης, 
συντονισμού και αντιμετώπισης 
προβλημάτων που προέκυψαν, έγιναν 
κατά τη διάρκεια του έτους 12 επισκέψεις 
από το προσωπικό της Επιτροπής, στους 
χώρους εργασίας των ατόμων που 
εργοδοτούνται. 

Μέσα  στα  πλαίσια  επιμόρφωσης  και 
συνεχούς εκπαίδευσης  των καθοδηγητών 
εργασίας, στις 5/3/2008 
πραγματοποιήθηκε  σεμινάριο  με θέμα τη 
σεξουαλικότητα των ατόμων που 
εργοδοτούνται. Το σεμινάριο ήταν 
συνέχεια αυτού που διοργανώθηκε την 
προηγούμενη χρονιά με το ίδιο θέμα. 

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 2008 σημειώθηκαν ακόμα 
τρεις παραιτήσεις 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. Στην ίδια χρονιά υπήρξε 
και μια αδικαιολόγητη απόλυση 
καθοδηγητή εργασίας που δεν είχε σχέση 
με τα καθήκοντά της. 

Για την αναβάθμιση του θεσμού, κυρίως 
όσον αφορά τη διοικητική δομή των 
προγραμμάτων και την επαγγελματική 

πρακτική, έγινε πριν χρόνια εισήγηση από 
ειδικούς συμβούλους 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 έγινε παλαιότερα 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. 

 
7.  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 24 
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.  

Μέσα στα πλαίσια της επισκόπησης της 
πολιτικής για την παροχή ειδικής εκπαίδευσης, 
το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής 
επισκέφθηκε, μετά από συνεννόηση, σχολεία 



Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης 
στα οποία λειτουργούν μονάδες για φοίτηση 
παιδιών με νοητική υστέρηση. Παρόμοιες 
επισκέψεις έγιναν στα Ειδικά Σχολεία. 
Συνολικά μέσα στο 2008 έγιναν 11 επισκέψεις. 
Τεχνική βοήθεια παραχωρήθηκε επιπρόσθετα 
σε ανεξάρτητους επαγγελματίες του χώρου, και 
σε φοιτητές Κύπρου και εξωτερικού.  

8. Συμμετοχή σε συνέδρια / σεμινάρια/ 
άλλες δράσεις εντός και εκτός Κύπρου 
 

Μέλη του προσωπικού της Επιτροπής 
συμμετείχαν στα πιο κάτω: 

Σεμινάριο με θέμα "Αυτισμός: Διάγνωση 
και Αντιμετώπιση"  11-14/2/08. 

Διοργανωτές: 

Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με 
χρηματοδότηση από την Πρεσβεία των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 

- Σεμινάριο με θέμα "V-Secret Method" 
25-27/2/08 

Διοργανωτές:  

Ίδρυμα Κιβωτός Πάφος. 

Πρόκειται για μια μέθοδο διδασκαλίας 
που βοηθά τα εκπαιδεύσιμα άτομα με 
ειδικές ανάγκες να μάθουν ανάγνωση και 
γραφή με τη βοήθεια των χρωμάτων, των 
μορφών, των αριθμών και των 
γραμμάτων. 

-Διάλεξη του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
Νικηφόρου Διαμαντούρου με θέμα "Η 
Διασφάλιση των Δικαιωμάτων των 
Πολιτών στη Διευρυμένη Ευρωπαϊκή 
Ένωση" 18/3/08. 

Διοργανωτές: 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Γραφείο 
Κύπρου και Γραφείο Επιτρόπου 
Διοικήσεως 

- Συνέδριο με θέμα "Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ κατά των 
Διακρίσεων και η εφαρμογή τους στην 
Κυπριακή Νομοθεσία" 27/3/08 

 Διοργανωτές: 

 Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

 - Σεμινάριο με θέμα "Dialogical 
Developments in Systemic Therapy" 29-
30/3/08 

Διοργανωτές: Κυπριακή Εταιρεία 
Οικογενειακής Θεραπείας 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά 
τη στήριξη και συμβουλευτική 
οικογένειας. 

-  Γ΄ Κυπροελλαδικό Συνέδριο για τη 
νοητική υστέρηση με θέμα "Ποιότητα 
ζωής, διαβίωση σεξουαλικότητα" 4-
5/4/08 

 Διοργανωτές: 

 Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου    

  με διάφορα  ελληνικά ιδρύματα. 

    -Σεμινάριο με θέμα "Έγκαιρη 
Παρέμβαση, Υπηρεσίες, Ευρωπαϊκοί 
Νόμοι και Πραγματικότητα στον 
Αυτισμό" 19-20/6/08. 

  Διοργανωτές:  

        Argonauts Business Consultants    

        Educators 



- Συνέδριο για το έργο "Έργασιακή και 
Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων 
του Πληθυσμού. Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα. Απασχόληση, Ανθρώπινο 
Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή". 
15/9/08 

     Διοργανωτές: 

     Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

- Σεμινάριο με θέμα "Καταπολέμηση των 
διακρίσεων και Προώθηση της Ισότητας 
και της Διαφορετικότητας όσον αφορά τη 
θρησκεία και τις πεποιθήσεις". 24/9/08 

Διοργανωτές: 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

- Ημερίδα με θέμα "Η Ψυχική Υγεία, μια 
Παγκόσμια Προτεραιότητα – Η Ενεργός 
Εμπλοκή των Πολιτών". 10/10/08 

Διοργανωτές: 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 

- Σεμινάριο με θέμα "Σύνδρομα και 
νοητική υστέρηση αναπτυξιακές 
διαταραχές". 17/10/08 

         Διοργανωτές:  

      Argonauts Business Consultants    

      Educators 

- Συνέδριο για το Έργο "Επέκταση   και 
Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών 
Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωμένων, 
Ανάπηρων και Άλλων Εξαρτωμένων". 
23/10/08 

Διοργανωτές: 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

- Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα 
"Ανοιχτός διάλογος για άτομα με 
αναπηρίες" 5/11/08 

Διοργανωτές: 

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων μαζί με την ΕΔΟΝ 

-Διάλεξη του Διευθυντή του Τμήματος 
Ερευνών "The Institute for the 
Achievement of Human Potential 
Φιλαδέλφεια, Ηνωμένες Πολιτείες". 
14/11/08 

Διοργανωτές: 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και 
Υπουργείο Υγείας. 

Σύμφωνα με τον εισηγητή η 
οξυγονοθεραπεία και άλλες θεραπείες 
όπως η χρήση θαλάμου χωρίς βαρύτητα 
παρέχουν ουσιαστικές παρεμβάσει σε 
παιδιά με εγκεφαλικές παθήσεις, 
επιληψία, αυτισμό και άλλα. 

- Εκδήλωση λήξης του έργου 
"Προώθηση Σύγχρονων και Ευέλικτων 
Μορφών Απασχόλησης" 27/11/08 

    Διοργανωτές: 

    Κέντρο Παραγωγικότητας 

Η σύσταση της Κύπρου για την 
συνεκπαιδευτική αξιολόγηση 10/2008 

Διοργανωτές: 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και 
Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη 
της Ειδικής Εκπαίδευσης 

 

 



Συνέδρια/σεμινάρια εκτός Κύπρου 

Μέλος του προσωπικού συμμετείχε ως 
συντονιστής κυπριακής ομάδας στο 
πρόγραμμα Frendis – Ability Youth 
exchange στη Φινλανδία. Το εν λόγω 
πρόγραμμα αποσκοπούσε στην ανάπτυξη 
φιλίας και αλληλοσεβασμού ανάμεσα σε 
40 νεαρά άτομα με και χωρίς νοητική 
αναπηρία από 5 διαφορετικές 
εθνικότητες. Χρηματοδοτήθηκε κατά 70% 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Νεολαίας 
και από τη τοπική οργάνωση για άτομα 
με αναπηρίες Hoiva. Συμμετείχαν οι 
Σλοβακία, Μάλτα, Πολωνία η Κύπρος 
και η χώρα φιλοξενίας. Σε κάθε 
αποστολή/ομάδα υπήρχαν 3 νεαροί με 
νοητική αναπηρία, 3 νεαροί χωρίς 
αναπηρία, ένας συντονιστής και ένας 
συνοδός. Οι νεαροί από την Κύπρο ήταν 
μαθήτριες του Λανιτείου Λυκείου Β, της 
Γ΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού και 
εξυπηρετούμενοι από το Σύνδεσμο 
Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές 
Ανάγκες Λεμεσού.  

Μέλος της Επιτροπής συμμετείχε σε 
συνέδριο που έγινε στο εξωτερικό με 
θέμα "Europe in Action 2008 Εducation 
for all. Inclusive education for young 
people with disabilities". Έγινε στις 10-
12 Απριλίου 2008 στη Βιέννη της 
Aυστρίας. Διοργανωτής του συνεδρίου 
ήταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
"Ιnclusion Europe" στο οποίο 
συμμετείχαν συνομοσπονδίες γονέων 
ατόμων με νοητική υστέρηση. 

 
  9. Διαφώτιση/Εκδόσεις 

 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της το 
Δεκέμβριο του 2008 η Επιτροπή 
πραγματοποίησε Ημερίδα που στόχο είχε 

να αναδείξει τη σημασία των 
παρεμβάσεων στη διαμόρφωση θετικών 
στάσεων απέναντι στα άτομα με νοητική 
αναπηρία. Η Ημερίδα περιλάμβανε δύο 
ενότητες. Στην Α΄ ενότητα με τίτλο 
Έρευνα/Αξιολόγηση/Προβληματισμοί 
τέθηκαν οι πιο κάτω τρεις εισηγήσεις:  

(ι) Η κατανόηση της νοητικής υστέρησης 
από μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης 
δημοτικών σχολείων και της στάσης τους 
απέναντι στα άτομα με νοητική υστέρηση  

(ιι) Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και 
εμείς. Οι στάσεις των μαθητών χωρίς 
ειδικές ανάγκες προς τους συνομήλικούς 
τους με ειδικές ανάγκες  

(ιιι) Περίπτωση μαθητή με νοητική 
υστέρηση που παρακολουθείται από την 
Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας από 
το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο. 

Η Β΄ ενότητα με τίτλο "Παρεμβάσεις" 
περιλάμβανε τις πιο κάτω εισηγήσεις:  

(ι) Συνεργασία Παγκύπριας Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές 
Ανάγκες (Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α.)  

(ιι) Η διαμόρφωση σωστών στάσεων 
μέσα από την παιδική λογοτεχνία  

(ιιι) Η σημασία των παρεμβάσεων των 
μέσων μαζικής επικοινωνίας για 
διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι 
στα άτομα με νοητική υστέρηση  

(ιv) Μια επιτυχημένη παρέμβαση 
ανάπτυξης φιλίας ανάμεσα σε νεαρούς με 
και χωρίς νοητική υστέρηση από την 
Κύπρο, τη Φινλανδία, τη Μάλτα, την 
Πολωνία και τη Σλοβακία. 

 



Το συνέδριο είχε μεγάλη επιτυχία. Συμμετείχαν 
130 άτομα από κρατικές υπηρεσίες, 
εθελοντικές οργανώσεις, γονείς/πολίτες. 
Περιλήψεις των εισηγήσεων δίδονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ.  

Έρευνα με θέμα "Ραδιομαραθώνιος" 

 

Η αξιολόγηση της δράσης του ιδρύματος 
Ραδιομαραθωνίου απασχόλησε κατά 
καιρούς την Επιτροπή. Σύμφωνα με το 
καταστατικό του ιδρύματος υπάρχουν δύο 
όργανα, η Διαχειριστική Επιτροπή που 
διαχειρίζεται το έργο της παροχής 
οικονομικής βοήθειας και η Οργανωτική 
Επιτροπή που αναλαμβάνει την 
πραγματοποίηση των διαφόρων 
εκδηλώσεων. Απουσιάζει το θεσμικό 
πλαίσιο για ένα όργανο που να καθορίζει 
και να αξιολογεί θέματα πολιτικής της 
όλης δράσης. 

Τον Οκτώβριο του 2008, λίγο πριν τη 
διεξαγωγή των ετήσιων εκδηλώσεων του 
Ραδιομαραθωνίου στάληκαν σε 600 
περίπου οικογένειες με παιδιά με νοητική 
υστέρηση ερωτηματολόγια με σκοπό την 
καταγραφή της δικής τους 
εκτίμησης/θέσης. Ανταποκρίθηκαν 
περίπου 200 οικογένειες παγκύπρια. 
Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο 
απαντήθηκε κυρίως από γυναίκες (56%), 
ηλικίας 41-50 ετών, με μορφωτικό 
επίπεδο μέσης εκπαίδευσης, εκ των 
οποίων 31% ήταν οικοκυρές. 
Αξιοσημείωτη ήταν η διαπίστωση ότι 
21% είχαν δυσκολία να εκφραστούν. Το 
89% των οικογενειών που 
ανταποκρίθηκαν έχουν αποταθεί για 
οικονομική βοήθεια στο 
Ραδιομαραθώνιο, ενώ το 83% έχουν 
βοηθηθεί. Περιληπτικά καταγράφηκαν οι 
πιο κάτω θέσεις: 

68% θεωρούν μη ικανοποιητική τη 
βοήθεια για να καλύψουν τις ανάγκες 
τους 

58% θεωρούν ότι η εθελοντική 
πρωτοβουλία πρέπει να αναλαμβάνει την 
κάλυψη ουσιαστικών αναγκών πολιτών 
με χαμηλό εισόδημα 

67% θεωρούν ότι ο Ραδιομαραθώνιος 
επιδρά θετικά στην αντιμετώπιση και 
αποδοχή των παιδιών με ειδικές ανάγκες 

61% θεωρούν ότι ο Ραδιομαραθώνιος 
ταυτίζει την κοινωνική αλληλεγγύη με την 
οικονομική προσφορά 

61% θεωρούν ότι ο Ραδιομαραθώνιος 
πρέπει να καλύπτει όλες τις ηλικίες 
ατόμων με ειδικές ανάγκες 

73% θεωρούν ότι ο Ραδιομαραθώνιος 
πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία 
και λειτουργία ενός συγκεκριμένου έργου 
που να προσφέρει ικανοποιητικές 
υπηρεσίες σε άτομα με αναπτυξιακές 
διαταραχές 

Λεπτομερή κατάσταση των απαντήσεων 
που λήφθηκαν δίδεται στο Παράρτημα IV. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι 
πλείστοι γονείς δεν έδιναν εξηγήσεις στις 
ερωτήσεις ανοικτού τύπου, ενώ υπάρχουν 
αντιφάσεις στις βασικές απαντήσεις, 
πράγμα που εξυπακούει περαιτέρω 
διερεύνηση.  

 
 
ΙΙΙ Αξιολόγηση της Κυπριακής   
    Πραγματικότητας                     

H εικόνα αποκλειστικά για τη νοητική 
υστέρηση δεν έχει διαφοροποιηθεί από 
ότι περιγράφεται σε σειρά προηγούμενων 
ετήσιων εκθέσων. Σε ότι αφορά 



υπηρεσίες, περιορισμένη και ανεπαρκής 
κρίνεται η κρατική χορηγία προς τις 
εθελοντικές οργανώσεις για τη 
δημιουργία κατάλληλων υποδομών και 
την κατάρτιση αποτελεσματικών 
προγραμμάτων. Σχετική είναι και η 
έλλειψη ικανοποιητικών μηχανισμών για 
την εποπτεία, τη διεύθυνση, την 
αξιολόγηση και τη συντήρηση 
προγραμμάτων. Σ΄ ότι αφορά την παροχή 
δημοσίου (αναπηρικού βοηθήματος) 
εκκρεμεί αίτημα των γονέων και 
κηδεμόνων των ατόμων με νοητική 
υστέρηση όπως το βοήθημα δίδεται 
εξατομικευμένα και σύμφωνα με τις 
πραγματικές ανάγκες κάθε περίπτωσης. 
Αυτό εξυπακούει τη τροποποίηση του 
σχετικού Νόμου. 

Οι ελλείψεις στην παροχή θεραπευτικών 
υπηρεσιών έγκαιρης παιδικής 
παρέμβασης συνεχίζουν να υφίστανται. 
Ενώ η διασφάλιση των δικαιωμάτων  
των ανάπηρων ατόμων είναι ευθύνη του 
κράτους (Νόμοι 117/89 της Επιτροπής 
και οι Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμοι 
του 2000 και 2004), οι αναγκαίες 
υπηρεσίες ρυθμίζονται σε μεγάλη έκταση 
από τον ιδιωτικό τομέα και τον 
εθελοντισμό. Εκτός αυτού δεν υπάρχει 
εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών 
αλλά ούτε και ο καθορισμός των 
αναγκών και προτεραιοτήτων. Σε πολλές 
περιπτώσεις μάλιστα ο συντονισμός των 
κρατικών υπηρεσιών με τους άλλους 
φορείς είναι μηδαμινός και σε ορισμένα 
περιστατικά η απουσία του κράτους είναι 
σημαντικά αισθητή. Συγκεκριμένα στην 
αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών 
όπως είναι οι "πολυπροβληματικές 
οικογένειες" που παρουσιάζουν 
πολυαναπηρίες, γονείς με ψυχικά ή 
νοητικά προβλήματα ή με σοβαρή 
ασθένεια, βία στην οικογένεια, διαμονή 
σε απόμακρες περιοχές κυρίως αγροτικές, 

οι δυσκολίες είναι ανυπέρβλητες και 
διαιωνίζονται με απαράδεκτο τρόπο.  

 

Όπως έχει αναφερθεί σε πολλές 
περιπτώσεις από την Επιτροπή η ιδανική 
αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών 
με νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές 
διαταραχές είναι η δημιουργία νέων 
δομών σε τοπικό επίπεδο, κοντά στους 
πολίτες (Τοπική Αυτοδιοίκηση), όπου θα 
παρέχονται όλες οι απαραίτητες 
θεραπείες. Πέραν τούτου χρειάζεται ένας 
νέος εκσυγχρονισμένος θεσμός 
φροντιστών και "Συνοδευτικών 
Υπηρεσιών", όπου θα απαλύνουν το γονιό 
από τις παρατεταμένες ευθύνες. Ιδιαίτερα 
καταβεβλημένες και κοινωνικά 
στερημένες είναι οι μητέρες παιδιών με 
αναπηρίες, οι οποίες αναλαμβάνουν 
σχεδόν πλήρως τη φροντίδα των παιδιών 
με αποτέλεσμα οι πλείστες να 
εγκαταλείπουν το χώρο εργασίας ή να 
μην επιστρέφουν ποτέ μετά τη γέννηση 
του παιδιού.  

 

Για διόρθωση των πιο πάνω το 
Δεκέμβριο 2008 το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ανακοίνωσε επίσημα την ίδρυση ενός 
νέου Τμήματος αποκλειστικά για την 
κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με 
αναπηρίες περιλαμβανομένης της 
νοητικής υστέρησης, γεγονός το οποίο 
υπόσχεται μια καινούρια αρχή
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Παράρτημα  

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

 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 
 

Φύλο Αρ. Ατόμων % 

Άντρες  1251   56 
   Γυναίκες   998   44 

   ΣΥΝΟΛΟ  2249  100 

 
 

Ηλικία Αρ. Ατόμων % 

              0 – 20    619   27 
              21 – 40     808   36 
              41+    822    37 

ΣΥΝΟΛΟ  2249  100 

  

0
10
20
30
40
50
60
70

0-20 χρ. 21-40 χρ. 41 + χρ.

Πoσοστιαία κατανομή φύλου/ηλικία 
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Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση στο πιο πάνω διάγραμμα ότι στις νεαρές ηλικίες υπερισχύουν οι 
άντρες.  Αυτή η παρατήρηση επιβεβαιώνεται και με τον εντοπισμό νέων περιπτώσεων μέσω της 
Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης.   

 
Επίπεδο νοητικής 

υστέρησης 

 

Αρ. Ατόμων 

 
% 
 

              Ελαφριά 781 35 
              Μέτρια 888 39 
              Σοβαρή 452 20 

   Δεν έχει διαγνωστεί 128    6 

ΣΥΝΟΛΟ 
                2249 100 
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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 2007. 
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Ποσοστιαία κατανομή βαθμού νοητικής υστέρησης/φύλο

Ελαφριά 
Μέτρια 
Σοβαρή 
Αδιάγνωστη

 
 

 

Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η κατανομή του βαθμού νοητικής υστέρησης είναι 
περίπου η ίδια στα δύο φύλα. 
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0-20 χρ. 21-40 χρ. 41 + χρ.

Ποσοστιαία κατανομή βαθμός νοητικής υστέρησης/ηλικία 

Ελαφριά
Μέτρια
Βαριά
Αδιάγνωστη

 
 
 
Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα η ελαφριά νοητική υστέρηση μειώνεται όσο αυξάνεται η 
ηλικία ενώ η μέτρια νοητική υστέρηση αυξάνεται.   
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Επαρχία Αρ. Ατόμων 
 

% 
 

   Λευκωσία 897 40 
   Λεμεσός 599 27 
   Λάρνακα και Αμμόχωστος 547 24 
   Πάφος 206    9 

ΣΥΝΟΛΟ                 2249 100 

 
Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2007, παρατηρείται μείωση κατά 1% στο πληθυσμό της 
επαρχίας Λευκωσίας  και αύξηση κατά 1% στο πληθυσμό της επαρχίας  Λεμεσού.  Η 
αύξηση προέρχεται από την καταγραφή παιδιών που έχουν επισημανθεί από την 
Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης.  Σχετική είναι η εγγραφή νέων 
ατόμων με σκοπό να διεκδικήσουν το ωφέλημα που τους παρέχει η  Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου . 
 

 

Ποσοστιαία κατανομή νοητικής υστέρησης/επαρχία 

Λευκωσία 

Λεμεσός

Λάρνακα
/Αμμόχωστος 
Πάφος
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Επάγγελμα πατέρα 

 
Αρ. Ατόμων % 

     Διοικητικοί/προσοντούχοι   118   5 
     Υπάλληλοι υπηρεσιών   182   8 
     Γραφείς/πωλητές   137   6 
     Τεχνίτες/χειριστές μηχανών   389 17 
     Ανειδίκευτοι   207   9 
     Γεωργοί     76   4 
     Συνταξιούχοι/απεβίωσαν   1017  45 
    ΄Αλλοι/άνεργοι   123    6 

ΣΥΝΟΛΟ 2249 100 

Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2007  δεν  παρατηρείται  καμιά ουσιαστική αλλαγή στα πιο 
πάνω δημογραφικά στοιχεία.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 45% των γονιών  του 
σχετικού πληθυσμού έχουν αποθάνει ή είναι συνταξιούχοι. 
 

Ποσοστιαία κατανομή νοητικής υστέρησης/επάγγελμα πατέρα

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

 

 
Παρουσία συνδρόμου  

Αρ. Ατόμων 

 
% 
 

          Ναι 558 25 
         ΄Οχι 1589 71 
          Δεν έχει διαγνωστεί   102    4 

          ΣΥΝΟΛΟ 
2249 100 
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Ποσοστιαία κατανομή σύνδρομο/φύλο 

Ναι
Όχι
Δεν Γνωρίζω

 

 

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

 

 

 
Παρουσία άλλης σωματικής 

αναπηρίας 
 

Αρ. Ατόμων 

 
% 

          Ναι 1408 63 
         ΄Οχι   811 36 
          Δεν έχει διαγνωστεί     30    1 

ΣΥΝΟΛΟ 
2249 100 

 
 
 

 
Φοιτούν σε κανονικό 

σχολείο 

 
Αρ. Ατόμων 

 
% 

ηλικία 3-20 
Δημόσια και Ιδιωτικά 329 59 

Δεν Φοιτούν 229 41 
ΣΥΝΟΛΟ 558 100 
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Ποσοστιαία Κατανομή φοίτησης σε σχολεία/επαρχία

Φοιτά 
Δεν Φοιτά

 

Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα σ΄ όλες τις επαρχίες υπερτερεί το ποσοστό των 
παιδιών που φοιτούν σε κανονικά σχολεία  
 

Αριθμός προγράμματων 
κατάρτισης/απασχόλησης 

Αριθμός ατόμων 
Επαρχία πλήρης 

απασχ/ση 
μερική 
απασχ/ση 

      14        132  Λευκωσία 
        3 20  Λεμεσός 
        6 44  Λάρνακα 
        4 25 2 Αμμόχωστος 
        2 11  Πάφος 

ΣΥΝΟΛΟ            29 232 2  
 
Προγράμματα απασχόλησης  σε προστατευόμενα εργαστήρια στη Λευκωσία λειτουργούν στο  Ίδρυμα 
Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, Σωματείο ΣΚΑΠΑΝΕΑΣ, Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης 
Αναπήρων (Κ.Ε.Α.Α), στη Λεμεσό Σύνδεσμος Γονέων Ενηλίκων Ατόμων με Νοητική Υστέρηση  
Απόστολος Λουκάς, στη Λάρνακα Κέντρο απασχόλησης και διαμονής  Αγίου Λαζάρου, Σύνδεσμος 
Απόστόλου Παύλου και στην Πάφο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου. 
Τα προγράμματα είναι: ραπτικής, χειροτεχνίας, οικιακής οικονομίας, ζαχαροπλαστικής, ηλ. 
υπολογιστών, καρεκλοποιίας, ξυλουργικής, καλαθοπλεκτικής, υποδηματοποιίας, ανακύκλωσης,  
επαγγελματικού πλυντηρίου και κηπουρικής. 
Στα προγράμματα απασχόλησης σε προστατευόμενα εργαστήρια υπάρχουν 31 εκπαιδευτές από 
τους οποίους οι 16 έχουν δηλώσει ότι είναι προσοντούχοι. 
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Άτομα που 

Εργοδοτούνται στην ανοιχτή αγορά   

 
Αρ. Ατόμων 

 
% 

ηλικία 20+ 
              Με στήριξη καθοδηγητή εργασίας 142   9 
              Χωρίς στήριξη 100   6 

ΣΥΝΟΛΟ 242 15 
 

 Πληροφορίες για τον θεσμό της εργοδότησης με στήριξη στην ανοιχτή αγορά εργασίας 
δίδονται στην ενότητα 6. Πρέπει να σημειωθεί ότι άλλα 44 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. Αναλυτικά κατά επαρχία, το μεγαλύτερο ποσοστό εργοδότησης με στήριξη 
σημειώνεται στη Λ/σια (49%), ακολουθεί η Λ/σος (28%), η Λ/κα (13%), η Αμμ/στος (6%) και 
τέλος η Πάφος (4%). 

 Από τα 142 άτομα που εργοδοτούνται με  στήριξη τα 83 (58%) είναι άντρες ενώ από τα 100 
άτομα που εργοδοτούνται χωρίς στήριξη τα 90 (87%)  είναι άντρες. 

 Αυτή η εικόνα φαίνεται καθαρά στο πιο κάτω διάγραμμα. 
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στην ανοικτή αγορά/φύλο

Με Στήριξη

Χωρίς Στήριξη

 

Στο διάγραμμα φαίνεται ότι γυναίκες έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες να εργοδοτηθούν και 
χρειάζονται περισσότερη στήριξη συγκριτικά με τους άντρες. 

 

Οικογενειακή κατάσταση 
 

Αρ. Ατόμων % 

          Έγγαμος: Ναι     44    2 
 ΄Οχι 2205  98 

ΣΥΝΟΛΟ 2249 100 
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Λαμβάνουν υπηρεσίες 

παγκύπρια σε: 
 

Αρ. Ατόμων 

 
% 

Ιδρύματα 407 18 
Ειδικά Σχολεία 146  6 
Κέντρα Ημέρας 263 12 
Νοσοκομείο Αθαλάσσας    28    1 
Στέγες Ηλικιωμένων   88   4 
Άλλα  προγράμματα 178   8 

ΣΥΝΟΛΟ 
                1110 49 

 
Σύμφωνα με την πιο πάνω εικόνα, 51% του συνόλου των ατόμων δεν λαμβάνει καμιά από τις πιο 
πάνω υπηρεσίες. Η πλειοψηφία (96%) των ατόμων ωστόσο λαμβάνει δημόσιο (αναπηρικό) 
βοήθημα. 
 
 

Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες 
παγκύπρια 

Ιδρύματα

Ειδικά Σχολεία

Κέντρα Ημέρας

Νοσοκομείο Αθαλάσσας

Στέγες Ηλικιωμένων 

Άλλα Προγράμματα 

Δεν Λαμβάνει Υπηρεσίες 

Άλλα Προγράμματα 
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Παράρτημα ΙΙ 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 
Πίνακας 1 
Αριθμός οικογενειών που εξυπηρετήθηκαν από τη Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης 
Παιδικής Παρέμβασης κατά επαρχία   
 
 
Παραπομπές προγράμματος  
 

 Παραπομπές 
9/06-12/06 

Παραπομπές 
1/07-12/07 

Παραπομπές 
1/08-12/08 Σύνολο 

 
Λευκωσία 

 
15 51 27 93 

 
Λάρνακα/ 

Αμμόχωστος 
 

14 57 46 117 

 
Λεμεσός/ 

Πάφος 
 

4 41 50 95 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
33 149 123 305 

 
Από τον Ιανουάριο 2008 μέχρι το Δεκέμβριο 2008 οι Λειτουργοί χειρίστηκαν 123 νέα 
περιστατικά ή ποσοστό 40% του συνόλου από την έναρξη του προγράμματος. Διατήρησαν 
και επαφή με αρκετές  οικογένειες  που εξυπηρέτησαν τα προηγούμενα χρόνια.  
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Πίνακας 2 
 

Κατάλογος διαταραχών ανά επαρχία 
 

Είδος Αναπηρίας Λευκωσία Λάρνακα/ 
Αμμόχωστος 

Λεμεσός/ 
Πάφος Σύνολο 

Αδιάγνωστη / Γενική 
Αναπτυξιακή Διαταραχή 

 5 1 6 

Νοητική Υστέρηση 4 2 2 8 
Σύνδρομα (Down, Williams, 
Prader Willi, etc) 2 4 3 9 

Αυτισμός/ αυτιστικά 
χαρακτηριστικά  1 3 4 8 

Σύνδρομο Ελλειμματικής 
Προσοχής & 
Υπερκινητικότητας   

 4 6 10 

Εγκεφαλική Παράλυση 3 1 4 8 
Μαθησιακές Διαταραχές 1 3  4 
Προβλήματα Συμπεριφοράς  2  2 
Ψυχοκινητική Καθυστέρηση  5 4 13 23 
Διάχυτη Αναπτυξιακή 
Διαταραχή     1 1 

Επιληψία 2 1 3 6 
Κινητικά Προβλήματα  2 2 4 8 
Ιατρικά Προβλήματα 1 3 4 8 
Καθυστέρηση Λόγου 3 10 2 15 
Μικρό/ Μεγαλοκεφαλία    2 2 
Εγκεφαλοπάθεια/ Εγκεφαλική 
Δυσλειτουργία   1 1 1 3 

Άλλο 2 1  2 
 

ΣΥΝΟΛΟ 27 
 

46 
 

50 123 

 
Οι διαταραχές των παιδιών που έλαβαν υπηρεσίες από τη ΣΥΕΠΠ κατά το 2008 όπως φαίνεται και 
στον πίνακα είναι πολλαπλές με αυξημένους αριθμούς στη ψυχοκινητική καθυστέρηση (23). 
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Πίνακας 3 
 

Κατανομή ηλικίας κατά Επαρχία  
 

Ηλικία Λευκωσία Λάρνακα/ 
Αμμόχωστος 

Λεμεσός/ 
Πάφος Σύνολο 

0 - 1 1 6 5 12 
1 - 2 5 5 3 13 
2 - 3 6 8 5 19 
3 - 4 3 4 7 14 
4 - 5 3 7 5 15 
5 - 6 1 3 8 12 
6 -7 1 5 3 9 
7 - 8 2 4 3 9 
8 + 5 4 11 20 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
27 

 
46 

 
50 

 
123 

 
Όσον αφορά τις ηλικίες των παιδιών όπως φαίνονται και στον πίνακα, 38 παιδιά ή ποσοστό 32% 
ξεπερνούν το όριο ηλικίας στο οποίο απευθύνεται η ΣΥΕΠΠ. Αυτό επιβεβαιώνει την απουσία 
υπηρεσιών στήριξης και ενημέρωσης των γονιών ακόμη και σε μεγαλύτερες ηλικίες. 
 
 
Πίνακας 4 
 
Κατανομή φύλου κατά επαρχία 
 

Φύλο Λευκωσία Λάρνακα/ 
Αμμόχωστος 

Λεμεσός/ 
Πάφος Σύνολο 

Κορίτσια 13 17 14 44    (36%) 
Αγόρια 14 29 36 79    (64%) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
27 46 50 123   (100%) 

 
Ενδεικτικός είναι και ο διαχωρισμός των παιδιών σε φύλο όπου τα αγόρια αποτελούν  το 
64% του συνόλου των περιστατικών παγκύπρια . 
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Προβλήματα /αιτήματα των οικογενειών που εξυπηρέτησε η ΣΥΕΠΠ μέσα στο 2008 
 

1. Παράληψη ενημέρωσης των γονιών για τα δικαιώματα τους από τους αρμόδιους φορείς. 
2. Σοβαρά οικονομικά προβλήματα που ήδη υπάρχουν ή και που προκύπτουν μετά τη 

διάγνωση της αναπηρίας (έξοδα για ιατρικές εξετάσεις, εγχειρήσεις στο εξωτερικό, 
θεραπείες αποκατάστασης). 

3. Προβλήματα σχέσεων μεταξύ γονιών μετά τη διάγνωση του προβλήματος του παιδιού 
4.  Διαζύγια και διενέξεις μεταξύ γονιών με θυματοποίηση των παιδιών τους. 
5. Άσκηση βίας στην οικογένεια (ιδιαίτερα προς μητέρες ξένης καταγωγής)  
6. Χρήση ουσιών από γονείς. 
7. Πολύμηνες καθυστερήσεις στην παροχή Δημοσίου Βοηθήματος. 
8. Άρνηση παροχής "εκτάκτων βοηθημάτων", από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

(ΥΚΕ) για ανάγκες των οικογενειών. 
9. Παρατεταμένες καθυστερήσεις για εξέταση αιτημάτων παροχής κατ' οίκον φροντίδας. 
10. Απορρίψεις ή άρνηση παροχής κατ΄ οίκον φροντίδας από Υπηρεσίες  Κοινωνικής 

Ευημερίας, ενώ υπάρχουν ανάγκες. 
11. Έγκριση ελάχιστων ωρών για κατ΄ οίκον φροντίδα,  οι οποίες δεν καλύπτουν τις 

ανάγκες της οικογένειας. 
12. Ανεπαρκής επικοινωνία με Λειτουργούς Υπηρεσίες  Κοινωνικής Ευημερίας, –συνήθως 

δεν απαντούν στα τηλεφωνήματα. 
13. Διακοπή Δημόσιου Βοηθήματος σε οικογένειες ευρωπαϊκής καταγωγής με αποτέλεσμα 

να θυματοποιηθούν πολλά παιδιά λόγω διακοπής των θεραπειών τους. 
14. Πολλές οικογένειες δεν ενημερώθηκαν όταν οι ΥΚΕ ξανάρχισαν την παροχή του 

Δημόσιου Βοηθήματος σε ευρωπαίους πολίτες και μάλιστα ορισμένες φορές αρνήθηκαν 
να δώσουν αναδρομικά τα χρήματα και πρότειναν στις οικογένειες να κάνουν ξανά την 
αίτηση Δημοσίου Βοηθήματος. 

15.  Καθυστερήσεις στον καθορισμό συνάντησης με ειδικούς γιατρούς για διάγνωση και 
επαναξιολόγηση του παιδιού (Κλινική Γενετικής)  

16. Παρατεταμένος χρόνος για αξιολόγηση των παιδιών από το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού 

17. Καθυστέρηση στην παροχή ειδικής εκπαίδευσης ή άλλων θεραπειών στα σχολεία. 
18. Παρατηρήθηκαν συμπεριφορές προκατάληψης έναντι παιδιών με νοητική υστέρηση και 

άλλα αναπτυξιακά προβλήματα στα πλαίσια του σχολείου. 
19.  Πολλοί γονείς ανάφεραν  δυσκολίες χειρισμού του στίγματος που προκύπτει από τη 

διάγνωση του παιδιού . 
20. Άγνοια των γονιών για τις επιπτώσεις της διάγνωσης στη συμπεριφορά και στην εξέλιξη 

του παιδιού 
21. Ανάγκες εργοδότησης μητέρων και επανένταξης στην αγορά εργασίας. 
22. Έλλειψη παροχής συνοδού σε αγγλόφωνα παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία . 
23. Μη παροχή υπηρεσιών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Υπηρεσίες  

Κοινωνικής Ευημερίας, όταν αγγλόφωνα παιδιά φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία.  
24. Λανθασμένες διαγνώσεις γιατρών για το πρόβλημα του παιδιού με αρνητικά 

επακόλουθα.  
25. Έλλειψη εξειδικευμένων φροντιστριών για μικρά παιδιά και βρέφη που αναγκαστικά 

πρέπει να μένουν σπίτι. (λόγω έλλειψης εξειδικευμένων δομών μέχρι 3 ετών) 
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Παράρτημα ΙΙΙ 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ 

"Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ  

ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ" 

 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ  

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

 

11/12/08 
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Η κατανόηση της νοητικής υστέρησης από μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης δημοτικών σχολείων 
και της στάσης τους απέναντι στα άτομα με νοητική υστέρηση 
 

 
Δρ Στέλλα Μουστάκα Πλέιπελ                           Κος Χαράλαμπος Κωστέρης 
Προϊσταμένη Υπηρεσιών Επιτροπής                                 Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής 
Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων             Παρέμβασης 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Την ακαδημαϊκή χρονιά 2006/7 το προσωπικό της Επιτροπής ΠροστασίαςΝοητικά 
Καθυστερημένων Ατόμων επανέλαβε έρευνα που έγινε πριν από 10 χρόνια σε δημόσια 
δημοτικά σχολεία με σκοπό (ι) την εξακρίβωση της κατανόησης της νοητικής υστέρησης 
από μαθητές/τριες της Στ’ τάξης (ιι) την εξακρίβωση της στάσης που έχουν/πιστεύουν 
ότι πρέπει να έχουν απέναντι στα άτομα με νοητική υστέρηση (ιιι) τη διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης με διαφωτιστικό φυλλάδιο (ιv) τη διερεύνηση 
της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης από το δάσκαλο και (v) τη διερεύνηση της 
επιρροής των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η 
έρευνα έγινε σε δύο φάσεις: Αρχικά προωθήθηκε στα 12 σχολεία που συμμετείχαν στην 
έρευνα διαφωτιστικό φυλλάδιο με θέμα "Το δικαίωμα των παιδιών με νοητική υστέρηση 
στην εκπαίδευση και η σημασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης". Το φυλλάδιο αυτό 
έπρεπε  να συζητηθεί από το δάσκαλο της τάξης. Σε κατοπινό στάδιο, δείγμα από 442 
μαθητές/τριες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε από το προσωπικό της 
Επιτροπής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ανεπάρκεια και σύγχυση στην κατανόηση της 
νοητικής υστέρησης "Νομίζω ότι είναι κάποια αρρώστια που έχουν παιδιά με ειδικές 
ανάγκες. Αυτοί που έχουν πρόβλημα με τα μάτια τους ή άλλα μέρη του σώματος". 
Ωστόσο ενθαρρυντική ήταν η στάση που πρόβαλαν απέναντι στα άτομα με νοητική 
υστέρηση. Η παρέμβαση του δάσκαλου φαίνεται να είναι ουσιαστική ιδιαίτερα όσον 
αφορά την παρακίνηση των μαθητών/τριων να μελετήσουν το διαφωτιστικό φυλλάδιο 
και να το συζητήσουν στο σπίτι με τους γονείς. Σύγχυση πρόβαλαν οι περισσότεροι 
μαθητές/τριες με τα μηνύματα που παίρνουν για το όλο θέμα από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και κατ΄ επέκταση δράσεις της εθελοντικής πρωτοβουλίας. Τα πιο πάνω 
αποτελέσματα εξυπακούουν ότι κάποια γεγονότα γύρω από την αποδοχή της 
διαφορετικότητας ξεγελούν και ότι ο δρόμος για τη σωστή αντιμετώπιση της είναι ακόμη 
μεγάλος. 
 
 

cp-mental@cytanet.com.cy    cp-mental@cytanet.com.cy 
22871335 – 22871333      25396699 – 99540408 
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Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και εμείς. Οι στάσεις των μαθητών 

 χωρίς ειδικές ανάγκες προς τους συνομήλικούς τους με ειδικές ανάγκες 
 

 

  Δρ Ελένη Φτιάκα                                                
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
  Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης 
  και Ενιαίας Εκπαίδευσης 
  του Πανεπιστημίου Κύπρου  
 

 

Η ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα γενικά σχολεία έχει κατοχυρωθεί 
νομικά στην Κύπρο εδώ και μερικά χρόνια με την Ψήφιση του νόμου 113(Ι)/99 
το καλοκαίρι του 1999 και την υλοποίησή του κατά τη σχολική χρονιά 2001-
2002.  Είναι γνωστό εδώ και τρεις δεκαετίες από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι μία 
από τις πιο σημαντικές παραμέτρους –η πιο σημαντική ίσως- για την 
επιτυχία της ένταξης και τη λειτουργική ενσωμάτωση του παιδιού με ειδικές 
ανάγκες στο γενικό σχολείο είναι οι σχέσεις του με τους συνομηλίκους. Η σχετική 
εισήγηση  σκιαγραφεί τις σχέσεις των παιδιών με ειδικές ανάγκες με τους 
συνομηλίκους συμμαθητές και συμμαθήτριές τους στο γενικό σχολείο, εξετάζει τα 
προβλήματα που υπάρχουν και αναλύει τις αιτίες τους. 
 

   helen@ucy.ac.cy 
   22892953 
 

 
 

Περιπτωσιακή μελέτη ατόμου με νοητική καθυστέρηση 
 στο εκπαιδευτικό μας σύστημα 

 
 
           Κα Μερόπη Καψάλη                                                       Κα  Έλενα Χρίστου 

              Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Α’                                           Εκπαιδευτική Ψυχολόγος 
 

Η μελέτη παρακολουθεί τη σχολική πορεία μιας μαθήτριας με νοητική 
καθυστέρηση από την αρχή της φοίτησής της στην Α’ τάξη του δημοτικού 
σχολείου (1995-96) μέχρι την Γ΄ τάξη του ανώτερου κύκλου της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (2008-2009). Διάφοροι σταθμοί στη σχολική της πορεία συμπίπτουν 
με – καθορίζονται από – τους σταθμούς στην πορεία για την πλήρη εφαρμογή του 
Νόμου για την Αγωγή και Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Πόσο 
εξυπηρετήθηκαν οι ανάγκες του ατόμου αυτού για εκπαίδευση μέσα σ΄ ένα 
«λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον» και πώς θα μπορούσαν να είχαν 
εξυπηρετηθεί καλύτερα; Συμπεράσματα και εισηγήσεις. 

 
 

mkapsali@moec.gov.cy      
22821373                22809519 
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Συνεργασία Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
(Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α.) με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για καλύτερη ένταξη και 

αποδοχή των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία 
 

 
Κος Μιχάλης Λουκά  
Πρόεδρος Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α.  

 
 

Η παρέμβαση σκοπό έχει να αναδείξει καλές πρακτικές στην ομαλή 
ένταξη και αποδοχή των παιδιών με ειδικές ανάγκες/ αναπηρίες (που 
περιλαμβάνουν και τα παιδιά με νοητική υστέρηση) στα σχολεία. Με τη 
συνεργασία του αρμόδιου υπουργείου και των οργανωμένων γονέων, 
επιτυγχάνεται η προετοιμασία του κατάλληλου κλίματος για την όσο το 
δυνατό καλύτερη υποδοχή και αποδοχή των παιδιών στον χώρο της 
εκπαίδευσης. Στην εισήγηση γίνεται αναφορά στα Ενημερωτικά 
σεμινάρια προς τους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, όλων των 
βαθμίδων εκπαίδευσης, που διοργάνωσε η Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. σε 
συνεργασία με λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε 
όλες τις επαρχίες, κατά τα έτη 2005 και 2006. Συγκεκριμένα, 
εξετάζονται: (ι) Συμμετοχές ανά επαρχία (ιι) Θέματα που περιλάμβαναν 
τα σεμινάρια (ιιι) Ερωτήσεις που τέθηκαν από τους γονείς(ιv) 
Απαντήσεις από τους λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας (v) Γενικά 
Συμπεράσματα 
 

 
lucasnet@logos.cy.net 
22436014 

 

Η διαμόρφωση σωστών στάσεων μέσα από την παιδική λογοτεχνία 
 

              Κα Μαρία Μαρμαρά                                                      Κα Κυριακή Νεάρχου 
              Λογοτέχνις και γονέας ατόμου                                      Εκπαιδευτικός 

                    με νοητική υστέρηση 
 

 Στο πρώτο μέρος η συγγραφέας Μαρία Μαρμαρά θα υποστηρίξει ότι, (ι) 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των στάσεων του ατόμου έναντι συνανθρώπων 
και καταστάσεων, παίζει η αγωγή που λαμβάνει κατά την παιδική του ηλικία, 
είτε βιωματικά είτε δια της διδασκαλίας (ιι) ενώ κατά τη διδασκαλία, το Εγώ 
ορθώνει τις άμυνες και αντιδρά με αντίλογο ή με αμφισβήτηση, στην περίπτωση 
που το μήνυμα προωθηθεί μέσω του παραμυθιού, οι άμυνες παραμένουν 
απενεργοποιημένες και το μήνυμα διεισδύει ανεπαίσθητα στη ψυχή του παιδιού 
και τη σημαδεύει καταλυτικά. Στο δεύτερο μέρος η μικρή αναγνώστρια και 
σήμερα ενήλικας εκπαιδευτικός Κυριακή Νεάρχου, θα μιλήσει για τη δική της 
εμπειρία. Πώς μέσα από παραμύθια που διάβασε μαθήτρια δημοτικού, πήρε 

mailto:lucasnet@logos.cy.net
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εικόνες και ενήλικας τώρα σε πραγματικές καταστάσεις, οι μνήμες αναδύονται 
και ανακαλούν εικόνες που αποταμίευσε παιδούλα και τώρα τις υιοθετεί σαν 
στάση ζωής. 

 
 
           22347346                99311185 
 
 

 

Η σημασία των παρεμβάσεων των μέσων μαζικής επικοινωνίας για διαμόρφωση 
θετικών στάσεων απέναντι στα άτομα με νοητική υστέρηση 

 
 Κος Κορνήλιος Χατζηκώστας  
 Δημοσιογράφος και Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 
 Ένωσης Συντακτών Κύπρου  

 
Τα Μέσα Ενημέρωσης αναμφίβολα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση στάσεων γύρω από την αποδοχή και αντιμετώπιση των 
ατόμων με νοητική στέρηση. Τον ρόλο τους αυτό τον έχουν ήδη 
συνειδητοποιήσει και έχουν συμβάλει σε μέγιστο βαθμό προς την 
κατεύθυνση αυτή. Θα έλεγα, χωρίς υπερβολή, ότι η όποια ευαισθητοποίηση 
υπάρχει σήμερα για τα παιδιά με νοητική στέρηση και για άλλα παιδιά με 
ειδικές ανάγκες, οφείλεται μεν στην ευαισθητοποίηση υπάρχει σήμερα για 
τα παιδιά με νοητική στέρηση και για άλλα παιδιά με ειδικές ανάγκες, 
οφείλεται μεν στη ευαισθησία του λαού μας, αλλά αυτή αναδείχθηκε σε 
μεγάλο βαθμό από τα Μέσα Ενημέρωσης. Παράλληλα, όμως, τα Μέσα 
Ενημέρωσης ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό και για το γεγονός ότι στην 
προσπάθειά τους να συμβάλουν στη διαμόρφωση θετικών στάσεων 
απέναντι στα παιδιά με νοητική στέρηση, ανέδειξαν περισσότερο τον οίκτο, 
παρά την ανάγκη αποδοχής των ατόμων αυτών από την κοινωνία. Η 
ανάληψη πρωτοβουλιών και η καλή οργανωτική δουλειά που έγινε από τους 
φορείς που προωθούν τα προβλήματα των παιδιών αυτών, διαδραματίζουν 
σπουδαίο ρόλο, αλλά η φωνή αυτών των φορέων αποκτά μεγαλύτερη 
εμβέλεια χάρη στην ευαισθησία που επιδεικνύουν οι δημοσιογράφοι και τα 
Μέσα Επικοινωνίας γενικότερα. Για να συνεχιστεί, όμως, αυτό, απαιτείται 
από τους ενδιαφερόμενους φορείς ή σωστή αξιοποίηση των Μέσων, Πρέπει 
να εξευρεθεί ο κώδικας επικοινωνίας με ΜΜΕ και δεν είναι αρκετό να 
επικρίνονται οι δημοσιογράφοι για τα τυχόν λάθη και παραλείψεις. Ο 
κώδικας αυτός υπάρχει και μπορεί να αναλυθεί στο συνέδριο. 
 
kornilio@cytanet.com.cy 
22580580 

 
"Frendis - Ability"  Μια επιτυχημένη παρέμβαση ανάπτυξης φιλίας  
ανάμεσα σε νεαρούς με και χωρίς νοητική υστέρηση από την Κύπρο,  

τη Φιλανδία, τη Μάλτα, την Πολωνία και τη Σλοβακία 
 

           Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Γονέων              Μαθήτριες του Λανιτείου Λυκείου Β’ 
           και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες          και Γ’ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού 

                 Λεμεσού 
                                                           

Η πιο πάνω εισήγηση προβάλλει την ανάπτυξη φιλίας και 
αλληλοσεβασμού ανάμεσα σε 40 νεαρούς με και χωρίς νοητική 
αναπηρία από 5 διαφορετικές εθνικότητες. Αυτή η φιλία επιτεύχθηκε 

mailto:kornilio@cytanet.com.cy
mailto:kornilio@cytanet.com.cy


 35 

στα πλαίσια συμμετοχής τους σε πρόγραμμα αναψυχής που 
χρηματοδότησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Νεολαίας με χώρα 
φιλοξενίας τη Φιλανδία. Ευχάριστες δραστηριότητες, απλή 
συναναστροφή, χορός και παιγνίδι ακόμη και φλερτ έσπασαν τον πάγο, 
έβαλαν στο περιθώριο εσφαλμένες υποθέσεις που σχετίζονται με τις 
ικανότητες ενός ατόμου και άνοιξαν τα κανάλια αποδοχής και 
επικοινωνίας.           
                                                                 Δρ Στέλλα Μουστάκα Πλέιπελ 

 specialneeds@cytanet.com.cy      cp-mental@cytanet.com.cy 
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Παράρτημα IV 
 

Ερωτηματολόγιο  προς τους κηδεμόνες ατόμων με νοητική καθυστέρηση  
με θέμα "Ραδιομαραθώνιος" ( ποσοστιαία κατανομή) 

 
1.   Φύλο κηδεμόνα : 
 

Άνδρας       43 
Γυναίκα       56 
Δεν απαντά          1 
      100  
 
 
 
 
Ηλικία κηδεμόνα: 
 
Μέχρι 30 χρ.    5 
31 – 40    29 
41 – 50   45 
51 – 60   18 
61 – +      2 
Δεν απαντά    1 
                 100 
 
 
Μορφωτικό Επίπεδο κηδεμόνα: 
 
Δημοτική εκπαίδευση    21 
Μέση εκπαίδευση      54 
Κολέγιο         9 
Πανεπιστήμιο      13 
Δεν απαντά        3  

 100 
 
 

Επάγγελμα κηδεμόνα 
 

      Διοικητικοί / διευθυντές       2 
Προσοντούχοι     11 
Γραφείς / ταμίες     15 
Πωλητές         6 
Υπάλληλοι υπηρεσιών      5 
Γεωργοί        2 
Τεχνίτες παραγωγής       9  
 

Χειριστές μηχανών      3 
Πλανόδιοι / ανειδίκευτοι      9 
Συνταξιούχοι      2 
Άνεργοι       2 
Οικοκυρές      31 
Άλλοι       -  
Δεν απαντά       3 
      100

     
     Επαρχία: 
 
    Λευκωσία   39 
    Λεμεσός   27 
    Λάρνακα   19 
    Αμμόχωστος   6 
    Πάφος     7 
    Δεν απαντά     2 
 
            100
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2. Έχετε ποτέ σας αποταθεί στο Ραδιομαραθώνιο για οικονομική βοήθεια;   
 
     Ναι      89   
     Όχι     11 
     Δεν απαντά      - 
    100 
 
 
3. Έχετε ποτέ σας πάρει κάποια οικονομική βοήθεια από το Ραδιομαραθώνιο; 
 
     Ναι     83     
     Όχι    16   
 Δεν απαντά     1  
    100 
 
4. Πιστεύετε ότι η οικονομική βοήθεια από το Ραδιομαραθώνιο είναι αρκετή για 
να καλύψει  ουσιαστικές ανάγκες ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες; 
 
    Ναι        20       
    Όχι       68  
    Δεν είμαι σίγουρος/η       9 
    Δεν απαντά        3 
        100 
 
  Γράψετε γενικά τις απόψεις σας   
 
   Βοηθά άτομα που δεν έχουν ανάγκη        4 
   Ευπρόσδεκτη και ευχαριστώ      11 
   Είναι λίγα          27 
   Άλλο         16 
   Δεν απαντά         42 
                                                                                                           100 
            
  
5.  Σε ποιο βαθμό κρίνετε ότι η εθελοντική πρωτοβουλία θα πρέπει να 
αναλαμβάνει την κάλυψη  ουσιαστικών οικονομικών αναγκών των πολιτών με 
χαμηλό εισόδημα;   
  
    μεγάλο βαθμό    58  
    μέτριο      22   
    περιορισμένο    11  
    κανένα βαθμό      7 
    Δεν απαντά       2 
 
       100 

 
Γράψετε γενικά τις απόψεις σας    

   
   Ευθύνη του κράτους        17 
   Η οικονομική βοήθεια  είναι ευπρόσδεκτη     10 
   Δεν απαντά           56 
   Άδικη Κατανομή        13 
   Άλλο            4 
 
            100 
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6. Σε ποιο βαθμό κρίνετε ότι ο Ραδιομαραθώνιος επιδρά θετικά στην 
αντιμετώπιση και   
   αποδοχή των παιδιών με ειδικές ανάγκες από την κοινωνία; 
 
  μεγάλο βαθμό    67  
  μέτριο      18   
  περιορισμένο     11 
  κανένα βαθμό      3      
  Δεν απαντά        1 
 
     100 
 
 

Γράψετε γενικά τις απόψεις σας   
 

Πανηγύρι τριών ημερών (Ευαισθητοποίηση για λίγους 16 
Η αποδοχή είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα    14 
Άλλο        14 
Εκμετάλλευση του πολίτη           4 
Δεν απαντά        52 

           
                     100 

 
7. Σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι ο Ραδιομαραθώνιος ταυτίζει την κοινωνική 
αλληλεγγύη   με τη φιλανθρωπία; 
 

μεγάλο βαθμό   61  
      μέτριο                25   
     περιορισμένο     6  
     κανένα βαθμό     5 
     Δεν απαντά      3 
 
     100 
 

Γράψετε γενικά τις απόψεις σας  
 
 Συμφωνώ – τα κατάφερε ο Ραδιομαραθώνιος να τα ταυτίσει    8 
 Σε ένα βαθμό, για λίγες μέρες, περιστασιακά       8 
 Έφερε το πρόβλημα στην επιφάνεια        1  

Φάνηκε η απλοχεριά – βοήθεια του κόσμου       5 
Άλλο ( το κράτος, άδικη κατανομή κτλ)       6 
Δεν απαντά                          72  

 
            100 

 
8. Πιστεύετε ότι ο Ραδιομαραθώνιος πρέπει να καλύπτει όλες τις ηλικίες και όχι 
μόνο τα  παιδιά με ειδικές ανάγκες; 
 
   Ναι         61 
   Όχι      23 
   Δεν είμαι σίγουρος/η    15    
   Δεν απαντά        1 
 
     100 
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9. Πιστεύετε ότι ο Ραδιομαραθώνιος πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία 
και λειτουργία ενός συγκεκριμένου έργου που να προσφέρει ικανοποιητικές 
υπηρεσίες σε άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές; 
 
    Να        73   
   Όχι        14  
   Δεν είμαι σίγουρος/η       12   
   Δεν απαντά           1 
 
      100 
 
 
  Γράψετε γενικά τις απόψεις σας 
    
  Συγκεκριμένο έργο, επαρχιακές ανάγκες       22 
  Άνιση κατανομή           5 
  Το κράτος πρέπει να παίρνει αποφάσεις         4 
  Άλλο           15 
  Δεν απαντά           54 
            

   
100 

 
Γενικά : Βαθμός δυσκολίας 
 
  Δύσκολα    21 
 Όχι δύσκολα     79 
 
              100 
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