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Εισαγωγικό Σημείωμα
Επιτρόπου Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Η 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, είναι μέρα τιμής για την υιοθέτηση της
Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη Γενική
Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1948, η οποία αποτέλεσε
την απαρχή της νομικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη
σύγχρονη εποχή.
Η Διακήρυξη ήταν η ανάγκη προστασίας των ανθρώπων, που
υποχρεωτικά καλούσε το κόκκινο βαμμένο χώμα των νεκρών του δεύτερου
παγκόσμιου πολέμου και αποτελεί τον ιστό, για ένα πλαίσιο βασικής
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σύγχρονες κοινωνίες.
Στη βάση της, έχουν αρχιτεκτονηθεί πολιτικές και νομικά κείμενα που
κατοχυρώνουν τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, η άσκηση και
απόλαυση των οποίων,επιτρέπει στους ανθρώπους να προστατεύονται
από κρατικές αυθαιρεσίες από την μια, αλλά και να απαιτούν και να
διεκδικούν τον αλληλοσεβασμό των δικαιωμάτων μεταξύ τους ,σε μια
κοινωνία χωρίς διακρίσεις, εμποτισμένες με την ελευθερία
και τις
δημοκρατικές αξίες.

Σήμερα τα παιδία μπορούν να αξιώνουν την αναγνώριση και την
εξυπηρέτηση των αναγκών τους με εύλογες προσαρμογές, οι γυναίκες να
διεκδικούν τις ίδιες ευκαιρίες, την ίση μεταχείριση και συμμετοχή τους στην
κοινωνία, τα άτομα με αναπηρία να απαιτούν κάθε προσβασιμότητα για
να ζουν με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία, τα άτομα που υπόκεινται δίωξη
να καταφεύγουν σε ασυλία, οι οικονομικά δυσπραγούντες συνάνθρωποι
μας να απολαμβάνουν κρατικής πρόνοιας και αξιοπρεπούς διαβίωσης και
οι ευάλωτες ομάδες ανθρώπων να επιτυγχάνουν την αναγνώριση και
ικανοποίηση των εξατομικευμένων αναγκών τους.
Τα αναγνωρισμένα αυτά όμως δικαιώματα δεν τυγχάνουν απόλαυσης
από όλους. Άνθρωποι συνεχίζουν να βρίσκονται παγιδευμένοι σε
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εμπόλεμες ζώνες, να απειλείται η ζωή τους λόγω των πεποιθήσεών και της
άσκησης της ελευθερίας του λόγου τους, να υποβάλλονται σε
βασανιστήρια, σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, άλλοι να
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις ή περιθωριοποίηση στη βάση
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, ενώ άλλοι να τυγχάνουν εκμετάλλευσης
ή εμπορίας.
Σήμερα η νομική προστασία υπάρχει δυνατά, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο, μα συνάμα υπάρχει η τεράστια διάσταση στην εφαρμογή
της σε όλες τις εκφάνσεις των δικαιωμάτων που καλούνται να
προστατεύσουν, που το 2020 ήρθε για να τονίσει ακόμη περισσότερο.
Ο «αόρατος εχθρός» επέτεινε τα υφιστάμενα προβλήματα και αποτέλεσε
περαιτέρω πρόκληση για την ανθρωπότητα, η οποία κλήθηκε να
αντιμετωπίσει την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 και να αναχαιτίσει
την ταχεία εξάπλωσής της.
Αναπόφευκτα το αποτέλεσμα των καινοφανών μέτρων που
εφαρμόστηκαν για σκοπούς πρόληψης της διασποράς της πανδημίας,
μεταξύ σωρείας οικονομικών και άλλων επιπτώσεων, ήταν ο περιορισμός
βασικών ελευθεριών του καθενός από εμάς.
Ξαφνικά ο «αόρατος εχθρός» έστειλε το πέπλο μιας «αόρατης φυλακής»
σε ολόκληρο το πλανήτη.
Μια φυλακή που δεν περιορίζεται σε τόπο και χρόνο, μια φυλακή που δεν
έχει χρώμα και εστία για να την τιθασεύσει κανείς, να προβάλει τον στόχο
προσεχτικά απέναντι της και να την συνθλίψει. Ξεφεύγει, ελίσσεται ,αλλάζει
μορφές και κτυπά αιφνιδιάστηκα μέχρι την έλευση του «αόρατου» πια
τέλους ...
Μέχρι τότε η ανάγκη για επαγρύπνηση σε ότι αφορά τη διασφάλιση της
απόλαυσης των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις,
καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη.
Από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα, προβήκαμε σε σειρά
παρεμβάσεων με την υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων για την
απάμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων που παρατηρούνται κυρίως στις
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού τόσο ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI), ως Φορέας Ισότητας και
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Καταπολέμησης των Διακρίσεων (EQUALITY BODY) ως Μηχανισμός
Παρακολούθησης Εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για ΑμεΑ αλλά και
ως Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων (NPM),οι οποίες ενόψει
της σημερινής μέρας ενοποιήθηκαν σε μια ειδική έκδοση ώστε να
αποτελέσουν ένα εύχρηστο εργαλείο ενημέρωσης και διεκδίκησης των
δικαιωμάτων και αφορούν άτομα που βρίσκονται σε περιορισμό σε κέντρα
φιλοξενίας, στέγες ηλικιωμένων, παιδιά, σχολεία, άτομα με αναπηρία και το
δικαίωμα τους στην πληροφόρηση, άδεια εισόδου σε ζευγάρια #love is not
tourism.
Η σημερινή μέρα και κάθε μέρα, αποτελεί το συνεχή αγώνα για εντοπισμό
της κατάχρησης, της παραβίασης, της ελλιπούς προστασίας, αλλά και της
ανάγκης για προσβολή κάθε δυσανάλογου μέτρου που δεν εξυπηρετεί τον
σκοπό της δημόσιας υγείας και του δικαιώματος στην ζωή.
Η σημερινή μέρα δίνει το έναυσμα για μια επανάσταση με αιτία, χωρίς
τυμπανοκρουσίες και καταστροφές, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο δικαιώματα
των συνανθρώπων μας, σήμερα η επανάσταση μας έχει ειδικό βάρος και
έγκειται στην προσωπική και συλλογική ευθύνη του καθενός απέναντι
στους συνανθρώπους μας, αλλά συνάμα στην επαγρύπνηση μας
απέναντι στα μέτρα της Πολιτείας ώστε αυτά να μην υπερβαίνουν το
άκρως αναγκαίο για την αντιμετώπιση του «αόρατου εχθρού».
Η σημερινή μέρα μας χρειάζεται γιατί, μόνο με την συμβολή όλων μας
κόβεται το νήμα της «αόρατης φυλακής».

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
10 Δεκεμβρίου 2020
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Εκστρατεία Ενημέρωσης COVID-19 & Ανθρώπινα Δικαιώματα
Με την έλευση της πανδημίας του ιού COVID-19 στην Κύπρο και των
περιορισμών που τέθηκαν από την Πολιτεία για πρόληψη της εξάπλωσής
της, το Γραφείο μας, ως προασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
τέθηκε σε εγρήγορση, προκειμένου να παρέμβει και να βοηθήσει κάθε
πιθανή παραβίαση τους.
Με γνώμονα τα πιο πάνω, από τον περασμένο Μάρτιο, το Γραφείο μας
διεξάγει Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε σχέση με τον
ιό COVID-19 και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ειδικός ιστότοπος στην ιστοσελίδα του
Γραφείου μας, ο οποίος περιλαμβάνει συνδέσμους με όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πανδημία COVID-19, καθώς και
τις παρεμβάσεις μας σχετικά με το COVID-19 και γενικότερα τον αντίκτυπό
του στα ανθρώπινα δικαιώματα
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Στατιστικά στοιχεία
Με την έλευση του πρώτου κύματος της πανδημίας του ιού COVID-19 στην
Κύπρο τον Μάρτιο του 2020 και τη λήψη περιοριστικών μέτρων από την
Πολιτεία, το Γραφείο μας έγινε δέκτης αριθμού παραπόνων που
αφορούσαν, είτε αιτήματα πολιτών για παροχή επιδομάτων, είτε
παράπονα που αφορούσαν ισχυρισμούς για παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Πέραν της εξέτασης των ατομικών παραπόνων, προβήκαμε και στην
εξέταση αρκετών θεμάτων που ανέκυπταν, αυτεπάγγελτα, υποβάλλοντας
εισηγήσεις σε συστημικό επίπεδο, όπου στις πλείστες περιπτώσεις,
τύγχαναν υλοποίησης από την Πολιτεία.
Από τον Μάρτιο του 2020, λάβαμε 370 παράπονα που σχετίζονταν με τα
μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση του Covid 19 εκ των οποίων η
εξέταση έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80 % περίπου.
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Παρέμβαση/Ενημέρωση αναφορικά με τη λήψη μέτρων
πρόληψης της εξάπλωσης του ιού COVID - 19 σε χώρους
όπου άτομα στερούνται της ελευθερίας τους ή τελούν υπό
περιορισμό ως
➢ Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και Άλλων
Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης και Εξευτελιστικής Μεταχείρισης
ή Τιμωρίας
26 Μαρτίου 2020
Υπογραμμίστηκε ότι τα προληπτικά
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε
χώρους όπου άτομα στερούνται ή
πιθανόν να στερούνται της ελευθερίας
τους, όπως εγκαταστάσεις κράτησης,
σωφρονιστικά
ιδρύματα,
κέντρα
κράτησης μεταναστών, ψυχιατρικές
κλινικές, σπίτια κοινωνικής μέριμνας, ως
επίσης
και
εγκαταστάσεις
όπου
διακομίζονται άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό και τελούν υπό
περιορισμό/καραντίνα, δεν θα πρέπει να καταλήγουν σε απάνθρωπη ή
εξευτελιστική μεταχείριση των ατόμων που στερούνται ή πιθανόν να
στερούνται της ελευθερίας τους.
Προς το σκοπό αυτό, υιοθετήθηκαν αυτούσιες οι αρχές που είχε
ανακοινώσει η Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου
της Ευρώπης (CPT) στις 20 Μαρτίου 2020 και κλήθηκαν οι αρμόδιες αρχές
να προβούν στα ενδεικνυόμενα μέτρα για την υλοποίησή τους.
Μετά
την υποβολή της πιο πάνω Παρέμβασης/Ενημέρωσης, το
Υπουργείο Δικαιοσύνης και δημόσιας Τάξης προχώρησε στην
τροποποίηση του σχετικού Νόμου με συνέπεια αριθμός κρατουμένων να
επωφεληθεί πρόωρης αποφυλάκισης από τις Κεντρικές Φυλακές, αριθμός
κρατουμένων τέθηκε στο πρόγραμμα Ανοικτής Φυλακής και για άλλους
κρατούμενους αποφασίστηκε όπως εκτίσουν το υπόλοιπο της ποινής
τους στο σπίτι, υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση (βραχιόλι).
Αυτούσια η Παρέμβαση
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Αυτεπάγγελτη
Τοποθέτηση
αναφορικά
με
την
προσβασιμότητα
των
ατόμων με
αναπηρίες
στις
πληροφορίες που αφορούν στην πανδημία του COVID-19 ως
➢ Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και
Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
3 Απριλίου 2020
Για
σκοπούς
συμμόρφωσης
με
τα
εξαγγελθέντα περιοριστικά μέτρα για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας
του
COVID-19
και
περιορισμού
της
εξάπλωσής του, απαιτείται η απρόσκοπτη
πρόσβαση σ’ αυτά από όλο τον πληθυσμό,
τόσο ως προς στις οδηγίες ή/και
κατευθυντήριες
γραμμές
που
ανακοινώνονται όσο και για τους τρόπους
προστασίας από την πανδημία και για την
παρεχόμενη στήριξη για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεών της.
Στη βάση αυτή, υπογραμμίστηκε ότι τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να
έχουν ισότιμη πρόσβαση στη πληροφόρηση/ενημέρωση και γι’ αυτό θα
πρέπει να λαμβάνονται από το Κράτος όλα τα αναγκαία μέτρα για την
πρόσβαση σε αυτή σε προσβάσιμη και αντιληπτή μορφή. Τυχόν
παράλειψη λήψης μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή, συνιστά
απαγορευμένη διάκριση λόγω αναπηρίας.
Αφού διαπιστώθηκαν κενά τα οποία δυσχέραιναν την ισότιμη πρόσβαση
των ΑμεΑ στη πληροφόρηση, όπως μεταξύ άλλων η απουσία διερμηνείας
από όλους τους σταθμούς στη νοηματική γλώσσα ή υποτιτλισμός, η σε
απλοποιημένη και ευκολονόητη γραφή των ανακοινώσεων/δελτίων
τύπου/διαταγμάτων/οδηγιών, κλήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς όπως, σε
συνεργασία και σε συνεννόηση με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις
των ατόμων με αναπηρίες, λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα
προκειμένου να διασφαλισθεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση των ΑμεΑ στην
πληροφόρηση για σκοπούς ενημέρωσης και προστασίας τους,
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παρέχοντας την ευκαιρία για την λήψη και από τους ίδιους, προσωπικών
και εξατομικευμένων μέτρων υγιεινής και προφύλαξης.
Αυτούσια η Τοποθέτηση

Έκθεση αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό
της
εξάπλωσης
του
ιού
COVID-19
στα
Κέντρα
Κοκκινοτριμιθιάς και Κοφίνου ως
➢ Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
➢ Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και Άλλων
Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή
Τιμωρίας
23 Απριλίου 2020
Η Έκθεση αφορούσε στα μέτρα
πρόληψης που είχαν ληφθεί για τον
περιορισμό της εξάπλωσης του ιού
COVID-19 στα Κέντρα Προσωρινής
Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών
«Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά και
Κοφίνου, προς το σκοπό ελέγχου των
συνθηκών διαβίωσης σε γενικότερο
επίπεδο, λόγω του περιορισμού
κινήσεων των διαμενόντων στα εν λόγω Κέντρα και κατά πόσον
παραβιαζόταν ή όχι ο πυρήνας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
θεμελιωδών ελευθερίων των προσώπων που φιλοξενούνταν εκεί.
Από την επιτόπια επίσκεψη αλλά και την γραπτή και διά ζώσης
πληροφόρηση, διαπιστώθηκε ότι στο Κέντρο «Πουρνάρα» είχαν ληφθεί και
τηρούνταν αυστηρά υγειονομικά μέτρα, που συμπεριελάμβαναν
θερμομέτρηση όλων των εισερχόμενων στο Κέντρο, ψεκασμό των
αντίσκηνων και των κοινόχρηστων χώρων, τοποθέτηση αντισηπτικών σε
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όλους τους χώρους του Κέντρου, ενημέρωση σε σχέση με την πανδημία
με έντυπα τα οποία είχαν μεταφραστεί στη μητρική γλώσσα των
διαμενόντων, ενώ οδηγίες είχαν δοθεί και προφορικά, όλοι οι διαμένοντες
εφοδιάστηκαν με ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, σε περίπτωση
εντοπισμού ύποπτου κρούσματος, υπήρχε ειδικά διαμορφωμένος χώρος
για την προσωρινή διανυκτέρευση του υπό καθεστώς καραντίνας μέχρις
ότου μεταφερθεί την επομένη σε Κυβερνητικό Νοσοκομείο για περαιτέρω
εξετάσεις και υπήρχε διαθέσιμος γιατρός μέρα παρά μέρα, καθώς επίσης
και δύο νοσοκόμοι που παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε 24ωρη βάση.
Σε σχέση, δε, με το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς
Προστασίας στην Κοφίνου, διαπιστώθηκε ότι είχε εκπονηθεί σχέδιο
εκτίμησης και διαχείρισης κίνδυνου στη βάση των οδηγιών του Υπουργείου
Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), βάσει του οπίου
διαμορφώθηκε και εφαρμοζόταν, μεταξύ άλλων, σχέδιο δράσης για
προστασία από τον ιό Covid-19, το οποίο περιελάβανε συγκεκριμένες
καθημερινές διαδικασίες και ενέργειες σε περίπτωση εντοπισμού θετικού
κρούσματος.
Αφού έγινε αναφορά στις συστάσεις διεθνών φορέων, καθώς και σε
σχετική
Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, υποβλήθηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τους
αρμόδιους Υπουργούς, για να προέβαιναν σε όλες τις ενδεδειγμένες
ενέργειες, προκειμένου να διασφαλισθούν περαιτέρω τα δικαιώματα όσων
διαμένουν στα εν λόγω Κέντρα και να αποφευχθούν
φαινόμενα
υπερπληθυσμού.
Υπογραμμίστηκε, δε, εμφαντικά ότι οποιοδήποτε μέτρο που ξεπερνά το
προσωρινό χαρακτήρα και το απολύτως αναγκαίο, ενώ είναι δυσανάλογο
του σκοπού της προστασίας της δημόσιας υγείας, είναι μέτρο αυθαίρετο
και θα πρέπει άμεσα να διακόπτεται. Ως εκ τούτου, έγινε εισήγηση, μετά την
ολική άρση των περιοριστικών μέτρων, σε καμία περίπτωση να μην
συνεχιστεί η φιλοξενία ως μόνιμη μέσα σε αντίσκηνα, τα οποία από την
κατασκευή τους προορίζονται για χρήση μόνο προσωρινή.
Αυτούσια η Έκθεση
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Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση σχετικά με το δικαίωμα των
γυναικών που σχετίζεται με τη μητρότητα σε περίοδο COVID19 ως
➢ Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων
8 Μαΐου 2020
Η πολιτική των δημόσιων και ιδιωτικών
νοσηλευτηρίων για αποκλεισμό των
μελλοντικών
πατέρων
από
την
παρουσία τους κατά τη διάρκεια του
τοκετού, λόγω αυστηρότερων μέτρων
για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού COVID-19 προσβάλλει το
δικαίωμα της μέλλουσας μητέρας να
παρευρίσκεται μαζί της κατά τον τοκετό
ένα άτομο της επιθυμίας της.
Τα δικαιώματα των γυναικών κατά τον τοκετό πρέπει να προστατεύονται
και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, νοουμένου
ότι τηρούνται όλα τα αναγκαία προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για
αποφυγή του κινδύνου εξάπλωσης του ιού. Σε αντίθετη περίπτωση,
στοιχειοθετείται άμεση διάκριση λόγω φύλου σε βάρος των εγκύων
γυναικών, αφού υφίστανται, λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση, στον τομέα της
πρόσβασης σε γυναικολογικές υπηρεσίες, προκειμένου να φέρουν στη
ζωή τα παιδιά τους, η οποία έγκειται στην απουσία προσώπου της
επιλογής τους κατά την διάρκεια του τοκετού.
Μεταξύ των δικαιωμάτων που η μέλλουσα μητέρα έχει, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ασφαλής και θετική της εμπειρία, κατά τον τοκετό, είναι και
ο σεβασμός των επιλογών και προτιμήσεών της, συμπεριλαμβανομένης
της επιλογής του συντρόφου που θα τη συνοδεύει κατά τη διάρκεια του
τοκετού και της γέννησης.
Παρότι που δεν αμφισβητήθηκε η αναγκαιότητα για αυστηρή
συμμόρφωση με τις οδηγίες/συστάσεις των ειδικών, προκειμένου να
περιοριστεί η πιθανότητα εξάπλωσης του ιού στις μαιευτικές κλινικές,
εντούτοις, ο αποκλεισμός των μελλοντικών πατέρων κατά τρόπο απόλυτο,
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να παρευρίσκονται, κατά το τοκετό, με την επίκληση της έκτακτης
κατάστασης λόγω κορωνοϊού COVID-19, δεν συνάδει με τις
κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά και τον
κανόνα της μη διάκρισης σε σχέση με την υποχρέωση για ευνοϊκότερη
μεταχείριση των γυναικών για θέματα που σχετίζονται με την μητρότητα.
Αυτούσια η Παρέμβαση

Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων αναφορικά με τη φοίτηση των παιδιών με
αναπηρία στα δημοτικά σχολεία ως
➢ Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και
Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες
➢ Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων
21 Μαΐου 2020
Με την Ανακοίνωση του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας, ημερομηνίας 20 Μαΐου
2020, για την επιστροφή και φοίτηση
των παιδιών με αναπηρία στα
σχολεία,
τέθηκαν
ξεχωριστές
προϋποθέσεις και διαδικασίες, οι
οποίες δεν ήταν δυνατόν να
τηρηθούν, με αποτέλεσμα τα παιδιά
με αναπηρία δεν δύναντο να ξεκινήσουν το σχολείο ταυτόχρονα με το
σύνολο των υπόλοιπων μαθητριών και μαθητών, με επακόλουθο να
τίθενται υπό καθεστώς δυσμενούς διάκρισης.
Η Αρχή της μη διάκρισης ως βασική αρχή που διέπει τη Σύμβαση του ΟΗΕ
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και το αναφαίρετο δικαίωμα
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των ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση, χωρίς διακρίσεις και βάσει των
ίσων ευκαιριών, συντείνουν σ’ ένα εκπαιδευτικό σύστημα ένταξης σε όλα
τα επίπεδα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, σύμφωνα με τις ανάγκες
τους. Συνακόλουθα, με την Ανακοίνωση του Υπουργείου, παραβιάστηκε
η αρχή της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης, καθότι, για να αποκτήσουν
πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι
μαθήτριες και μαθητές με αναπηρίες, θα έπρεπε να πληρωθούν
διαφορετικοί όροι και διαδικασίες σε σχέση με τα όσα ίσχυαν για τα
υπόλοιπα παιδιά.
Περαιτέρω, η μη έγκαιρη λήψη εξατομικευμένων μέτρων στήριξης για να
βρίσκονται τα παιδιά με αναπηρία στο σχολείο, καθώς και η επίδειξη στην
περίπτωση των παιδιών με αναπηρίες, λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης εν
συγκρίσει με τα άλλα παιδιά που βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση,
επέφεραν διακριτική μεταχείριση και άρα παραβίαση, τόσο των κρατικών
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, όσο και του περί Ατόμων με
Αναπηρίες Νόμου, σε συνδυασμό με τον περί Καταπολέμησης των
Φυλετικών και Ορισμένων άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο.
Έγινε εισήγηση όπως η Ανακοίνωση του Υπουργείου και οι προϋποθέσεις
που επέβαλλε αναφορικά με τη φοίτηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες,
επανεξεταζόταν άμεσα και να λαμβάνονταν αποφάσεις, οι οποίες θα
περιλάμβαναν ευνοϊκότερη μεταχείριση στα παιδιά με αναπηρίες και οι
οποίες θα διασφάλιζαν χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση την
πρόσβαση όλων των μαθητριών και μαθητών στα σχολεία, χωρίς καμία
διάκριση.
Αυτούσια η Έκθεση
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Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση αναφορικά με τη λήψη μέτρων που
αφορούν τις στέγες ηλικιωμένων για αντιμετώπιση της
εξάπλωσης της πανδημίας του ιού COVID-19 και την μετά
COVID-19 εποχή ως
➢ Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και Άλλων
Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή
Τιμωρίας
11 Αυγούστου 2020
Τα περιοριστικά μέτρα που είχαν
ληφθεί σε σχέση με τα άτομα που
φιλοξενούνται
σε
στέγες
ηλικιωμένων και αναπήρων, είχαν
ως αποτέλεσμα την περαιτέρω
κοινωνική
απομόνωση
των
προσώπων
αυτών
που
επηρεάστηκαν
περισσότερο,
καθώς η επαφή τους με τον έξω
κόσμο και τους οικείους τους έγινε
ακόμη πιο δύσκολη ή και ανέφικτη κατά τη διάρκεια εφαρμογής των
μέτρων.
Η φροντίδα των ατόμων που διαμένουν σε στέγες ηλικιωμένων, δεν πρέπει
να σχετίζεται μόνο με την κατάσταση της υγείας τους, αλλά θα πρέπει να
αφορά και στην αποφυγή κοινωνικού αποκλεισμού, στην ευημερία και
στην αξιοπρέπειά τους. Η δε Πολιτεία, υποχρεούται να λαμβάνει, μέσω των
αρμοδίων Υπηρεσιών σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των στεγών, μέτρα
που θα διασφαλίζουν την ισότιμη προστασία και απόλαυση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων που διαμένουν στις στέγες.
Έγινε εισήγηση για εντατικοποίηση των ενεργειών για δημιουργική
απασχόληση των ενοίκων των στεγών, με βάση τις εξατομικευμένες
ανάγκες τους και για την εφαρμογή ενός εξατομικευμένου πλάνου
φροντίδας στο οποίο θα καταγράφονται οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε
ενοίκου, σύμφωνα με τη φυσική και πνευματική του κατάσταση.
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Επιπρόσθετα, υποβλήθηκε εισήγηση για τη ψυχολογική υποστήριξη των
ατόμων αυτών από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό και στη μετά - Covid
εποχή, καθώς και για εντατικοποίηση των ενεργειών ώστε τα άτομα που
διαμένουν σε στέγες να εκπαιδευτούν στη χρήση της τεχνολογίας για
σκοπούς ενημέρωσης και κοινωνικοποίησης τους, μέσω εξειδικευμένων
προγραμμάτων που θα θέσουν σε εφαρμογή οι Διευθύνσεις των στεγών.
Αυτούσια η Τοποθέτηση

Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση αναφορικά με την υποχρεωτική
χρήση προστατευτικών μασκών από παιδιά με αναπηρία άνω
των έξι ετών κατά τη φοίτηση τους στα σχολεία ως
➢ Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και
Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
➢ Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων
24 Αυγούστου 2020
Ο
Υπουργός
Παιδείας,
Πολιτισμού,
Αθλητισμού
και
Νεολαίας σε δηλώσεις του
ημερομηνίας 21 Αυγούστου 2020
ανακοίνωσε την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου για τη
φοίτηση στα δημόσια και ιδιωτικά
σχολεία με τη φυσική παρουσία
των μαθητών και μαθητριών, οι
οποίοι σύμφωνα με τις συστάσεις
των ειδικών, θα πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτικές μάσκες σε όλα
τα σχολεία.
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Βάσει των συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF
για τη χρήση προστατευτικών μασκών από παιδιά με αναπηρία, στη λήψη
απόφασης για χρήση μασκών σε παιδιά ηλικίας έξι έως έντεκα ετών, θα
πρέπει να εφαρμόζεται μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, που θα
λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την ικανότητα του παιδιού να χρησιμοποιεί
ορθά τη μάσκα και τη διαθεσιμότητα κατάλληλης επίβλεψης του από
ενήλικους, καθώς και ο πιθανός αντίκτυπος της χρήσης της μάσκας στη
μάθηση και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Περαιτέρω, στα
παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας με αναπτυξιακές διαταραχές, αναπηρία ή
άλλες ειδικές καταστάσεις υγείας που πιθανόν να αλληλεπιδρούν με τη
χρήση μάσκας, η χρήση μάσκας δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική αλλά
να αξιολογείται ανά περίπτωση, από τον παιδαγωγό ή τον ιατρό.
Σε σχέση, δε, με τα παιδιά με ακουστική αναπηρία, ενδέχεται η χρήση
μάσκας να επηρεάζει τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία,
εξαιτίας του εξασθενημένου τόνου ομιλίας που καταλήγει σ’ αυτά από τη
χρήση μάσκας από τον ομιλητή, την αδυναμία χειλανάγνωσης και
παρακολούθησης των εκφράσεων του προσώπου του ομιλητή, καθώς
και εξαιτίας της φυσικής αποστασιοποίησης. Ως εναλλακτικές λύσεις στις
περιπτώσεις αυτές, θα μπορούσαν να είναι οι ειδικά προσαρμοσμένες
μάσκες με διαφάνεια που δεν παρεμποδίζουν τη χειλανάγνωση ή οι
ασπίδες προσώπου.
Δεδομένου ότι στην απόφαση του Υπουργείου δε είχαν περιληφθεί μέτρα
για εύλογες προσαρμογές που να ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των
παιδιών με αναπηρία ούτε οποιαδήποτε πρόνοια για τη διαφορετική
αντιμετώπισή τους, η καθολική χρήση μασκών θα συνεπαγόταν την άνιση
μεταχείριση τους σε σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά, λόγω της στέρησης
του δικαιώματός τους στην εκπαίδευση σε ισότιμη βάση με τα άλλα παιδιά
της ηλικίας τους, αφού η μάσκα, των ιδίων ή/και των εκπαιδευτικών, θα
παρεμπόδιζαν την πρόσβαση τους στη μάθηση σε ισότιμη βάση με τους
άλλους.
Κλήθηκε το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε
συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, να επανεξέταζαν την περίπτωση
χρήσης εναλλακτικών μορφών προστασίας από τα παιδιά με αναπηρίες
κατά τη φοίτηση τους στο σχολείο, όπως μασκών με διαφάνεια ή
προστατευτικών ασπίδων, καθώς και από τους εκπαιδευτικούς ή/και τους
συμμαθητές τους, όταν και όπου χρειάζεται, στην βάση των συστάσεων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF και σε συνεργασία με
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τους γονείς ή/και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των γονέων
παιδιών με αναπηρία να εξεύρισκαν οριστική λύση στο θέμα που είχε
ανακύψει.
Αυτούσια η Τοποθέτηση

Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στο
Νοσοκομείο Αθαλάσσας στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 ως
➢ Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και Άλλων
Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης και Εξευτελιστικής Μεταχείρισης
ή Τιμωρίας
16 Σεπτεμβρίου 2020
Η επίσκεψη αποσκοπούσε, μεταξύ
άλλων,
στη
διαπίστωση
της
κατάστασης
στο
Νοσοκομείο
Αθαλάσσας ενόψει της πανδημίας,
καθότι
σχετικές
καταγγελίες
νοσηλευτών ψυχικής υγείας που
υπηρετούν
στο
Νοσοκομείο
αφορούσαν (α) υποστελέχωση και
απουσία
Παθολόγου,
(β)
υπερπληρότητα θαλάμων με επακόλουθο την τοποθέτηση επιπλέον
κλινών σε συγκεκριμένο θάλαμο και χορήγηση εξιτηρίου σε ασθενείς
προτού ολοκληρωθεί η θεραπεία τους, λόγω έλλειψης κλινών (γ) μη
τήρηση υγειονομικών πρωτόκολλων σε σχέση με την πρόληψη της
μετάδοσης του ιού COVID-19, καθότι οι νεοεισερχόμενοι ασθενείς
τοποθετούνταν ανά δύο στο ίδιο δωμάτιο προτού ανακοινωθούν τα
αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων για COVID-19, με αποτέλεσμα
να ελλοχεύει κίνδυνος διασποράς του ιού στην περίπτωση που ένας εκ των
δύο ασθενών είναι εν τέλει θετικός στον ιό.
Υποβλήθηκαν, στη βάση των διαπιστώσεων και των ευρημάτων της
επιτόπιας επίσκεψης, οι ακόλουθες εισηγήσεις:
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Υπερπληθυσμός: Η παρουσία επιπρόσθετων κλινών σε συγκεκριμένους
θαλάμους δεν συνάδει πλήρως με τον απαιτούμενο χώρο για κάθε ασθενή
όπως καθορίζεται στα διεθνή πρότυπα και ότι το εν λόγω πρόβλημα δεν
δύναται να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο στα υφιστάμενα κτίρια του
Νοσοκομείου, παρά μόνο με την ανέγερση του νέου κτιρίου.
Ασθενείς με διπλές διαγνώσεις: Αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό
εισαγωγών στο Νοσοκομείο και η επίλυση του θέματος θα αντιμετωπιστεί
με την ανέγερση του νέου κτιρίου. Ως εκ τούτου, τονίστηκε εμφαντικά η
αδήριτη ανάγκη της αυστηρής και χωρίς παρεκκλίσεις τήρησης των
χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί για την ανέγερση του νέου κτιρίου
ή/και της επίσπευσης της έναρξης των εργασιών ανέγερσης.
Διαθεσιμότητα Φαρμάκων: Παρότι υπάρχει το κονδύλι για την προμήθεια
τους από φαρμακεία στον ιδιωτικό τομέα, έγινε εισήγηση (α) για
επανεξέταση του υφιστάμενου πλαίσιο εξασφάλισης τους με συνοπτικές
διαδικασίες από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, τόσο για σκοπούς
εξοικονόμησης εργατοωρών του νοσηλευτικού Προσωπικού όσο και
ενδεχομένως και κόστους και (β) για μόνιμη παρουσία Φαρμακοποιού στο
Νοσοκομείο και την πλήρη απεξάρτηση του από το Φαρμακείο του Γενικού
Νοσοκομείου.
Στελέχωση: Θα πρέπει να προωθηθούν το συντομότερο οι ενέργειες για
την ικανοποίηση των αναγκών στελέχωσης του Νοσοκομείου, ήτοι,
πλήρωση των κενών θέσεων Ψυχιάτρων και τοποθέτηση επαρκούς
αριθμού από τους νεοπροσληφθέντες Νοσηλευτές στο Νοσοκομείο,
αγορά υπηρεσιών Παθολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού και
επανεξέταση του αιτήματος για τοποθέτηση ειδικευόμενων ιατρών. Η
εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού για το Νοσοκομείο, θα συμβάλει
στην
επαρκέστερη
και
ποιοτικότερη
εξυπηρέτηση
των
φιλοξενούμενων/νοσηλευόμενων, όπως η άμεση πρόσβαση τους σε
ιατρό και ιατρική περίθαλψη ανά πάσα στιγμή καθώς και δυνατότητα
συνοδείας τους για σκοπούς προαυλισμού και άσκησης τους σε
εξωτερικό χώρο, για μια τουλάχιστον ώρα ημερησίως.
Κτιριακές εγκαταστάσεις και ψυχαγωγία: Πέραν της ανέγερσης του νέου
κτιρίου, να επανεξεταστεί το ζήτημα της διακόσμησης των υφιστάμενων
κτιρίων, στο πλαίσιο της διενεργούμενης ανακαίνισης, ενδεχομένως με
τοιχογραφίες/ ζωγραφιές, να τοποθετηθούν νέα μέσα και παιχνίδια
δραστηριοτήτων, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί ασφαλές, καθώς και να
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καταρτιστεί
εκ
νέου
πρόγραμμα
για
την
ψυχαγωγία
των
φιλοξενούμενων/νοσηλευόμενων, τόσο εντός όσο και, όταν είναι εφικτό
και το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες, και εκτός του νοσοκομείου.
Έντυπο δικαιωμάτων ασθενή: Να επισπευσθεί η επικαιροποίησή του και η
μετάφραση του και σε άλλες γλώσσες, πέραν της ελληνικής, ούτως ώστε
να παρέχεται στους ασθενείς με την είσοδο τους στο Νοσοκομείο.

Αυτούσια η Έκθεση

Έκθεση για χορήγηση
παντρεμένα ζευγάρια

ειδικής

άδειας

εισόδου

σε

μη

20 Νοεμβρίου 2020
Η Έκθεση υποβλήθηκε μετά τη λήψη
αριθμού παραπόνων αναφορικά
με τη μη παραχώρηση ειδικής
άδειας εισόδου σε πρόσωπα που
διατηρούν μακροχρόνια σχέση με
Κύπριους πολίτες ή με πρόσωπα
που
μόνιμα
διαμένουν
στην
Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω των
περιοριστικών μέτρων για την
πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης του COVID-19.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Ανακοίνωση της ημερομηνίας 28 Οκτωβρίου
2020, διευκρίνισε ότι για την κατηγορία συντρόφων με τον/την οποίο/α ο
πολίτης της Ένωσης ή ο επί μακρόν διαμένων έχει «σταθερή σχέση,
δεόντως αποδεδειγμένη», η οποία δεν είναι νομικά αναγνωρισμένη, στη
βάση καταχωρισμένης συμβίωσης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του
κράτους υποδοχής, παρέχονται ειδικά κατευθυντήριες γραμμές προς τα
κράτη μέλη, για το τρόπο εξέτασης των αιτήσεων ως προς την
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διευκόλυνση της επανένωσης, δεόντως πιστοποιημένων συντρόφων,
παραθέτοντας ενδεικτικά παραδείγματα για πιθανά αποδεικτικά στοιχεία.
Όπως υπογραμμίστηκε, ο γενικός αποκλεισμός προσώπων χωρίς να
αξιολογείται κατά πόσον, σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, δικαιολογείται η
έγκριση ή η απόρριψη αιτήματος της επανένωσης προσώπων σε σταθερή
σχέση, στην βάση της επιφύλαξης του 3(2)(β) της Οδηγίας, ώστε υπό
προϋποθέσεις να διευκολύνεται τυχόν επανένωση τους, δεν βρίσκει
έρεισμα στην αρχή της αναλογικότητας, η οποία προνοεί ότι το μέτρο που
λαμβάνεται θα πρέπει να είναι ανάλογο του σκοπού.
Έγινε εισήγηση όπως, ενόψει της ανθρωπιστικής φύσης του θέματος, σε
συνδυασμό με το μεγάλο χρονικό διάστημα που τα υπό αναφορά
ζευγάρια εκτός γάμου ή μη νομικά αναγνωρισμένης συμβίωσης είχαν να
ειδωθούν και της προσκόμισης από μέρους τους των απαραίτητων
πιστοποιητικών απόδειξης του μακρόχρονου τους δεσμού, το Κράτος
εξέταζε, στη βάση της διακριτικής του ευχέρειας, κατά πόσον μπορούσε να
επεκταθεί το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ.
30) του 2020, ώστε να συμπεριλάβει και την κατηγορία του/της συντρόφου
με τον/την οποίο/α ο πολίτης της Δημοκρατίας, Ευρωπαίος πολίτης ή ο
μόνιμα διαμένων στη Δημοκρατία έχει σταθερή μακροχρόνια σχέση,
δεόντως αποδεδειγμένη, κατ’ αναλογία των κριτηρίων που είχε ως
παραδείγματα πιθανών αποδεικτικών στοιχείων η Επιτροπή στην
Ανακοίνωσή της.
Αυτούσια η Έκθεση
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Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη στο Κέντρο Προσωρινής
Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην
Κοκκινοτριμιθιά, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2020, ως
➢ Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και Άλλων
Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή
Τιμωρίας
➢ Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
9 Δεκεμβρίου 2020
Σκοπός της επίσκεψης ήταν, αφενός η
διακρίβωση της πορείας υλοποίησης
των προγενέστερων εισηγήσεων της
Επιτρόπου, αφετέρου, δε, η εκ του
σύνεγγυς διαπίστωση των υλικών
συνθηκών διαβίωσης των ατόμων
που διέμεναν στο Κέντρο και κατά
πόσον αυτές συνάδαν με τα διεθνή
πρότυπα
και
εγγυώνται
τη
διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών
τους.
Όπως διαπιστώθηκε, το Κέντρο ασφυκτιούσε και ο υπερπληθυσμός είχε
αναπόφευκτα αντίκτυπο στους διαμένοντες σ’ αυτό και στην πλήρη
απόλαυση των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων.
Ειδικότερα, άτομα που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να εξέλθουν από
το Κέντρο, παρέμεναν σ’ αυτό λόγω των προνοιών του περί
Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της
Εξάπλωσης του ιού COVID-19) Διατάγματος, με επακόλουθο, τη
δημιουργία προβλημάτων ως προς την ομαλή μετάβαση προσώπων από
τους χώρους της καραντίνας στο κύριο μέρος του κέντρου όπου οι
συνθήκες διαβίωσης στα σπιτάκια είναι άκρως βελτιωμένες. Ως απότοκο,
οι
φιλοξενούμενοι
στους
χώρους
απομόνωσης/καραντίνας
αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τις συνθήκες υγιεινής, και
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ελλόχευε ο κίνδυνος για την περαιτέρω εξάπλωση του ιού COVID-19,
εφόσον πάρα την πάροδο των 14 ημερών εξακολουθούσαν να
παραμένουν εκεί λόγω έλλειψης χώρου στον κυρίως χώρο του Κέντρου.
Περαιτέρω, εκκρεμούσε
η συναρμολόγηση
των
υφιστάμενων
προκατασκευασμένων σπιτιών προς αντικατάσταση των αντίσκηνων, οι
συνθήκες στο χώρο καραντίνας όπου φιλοξενούνταν τα άτομα που είχαν
βρεθεί θετικά στον ιό, ουδόλως συνάδαν με τα διεθνή πρότυπα και τα
υγειονομικά πρωτόκολλα, αφού 23 άτομα εξυπηρετούνταν από μια μόνο
τουαλέτα και δεν είχαν πρόσβαση σε ντους/μπάνιο, ενώ η ελλιπής ή/και
παντελής
έλλειψη
ηλεκτροδότησης
στους
χώρους
απομόνωσης/καραντίνας, δυσχέραινε περισσότερο την κατάσταση των
διαμενόντων στο Κέντρο.
Όπως επίσης διαπιστώθηκε, στο Κέντρο διέμεναν άτομα που ανήκαν σε
ευάλωτες ομάδες, όπως εγκυμονούσες, πιθανά θύματα εμπορίας
προσώπων, ασυνόδευτα ανήλικα ή κατ’ ισχυρισμόν ανήλικα άτομα και
άτομο με αναπηρία.
Ενόψει των προαναφερθέντων, υποβλήθηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις:
▪

Άμεση παραχώρηση άδειας εξόδου από το Κέντρο στους
διαμένοντες που πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις για να
εξέλθουν.

▪

Άμεση διευθέτηση της μεταφοράς εκτός του Κέντρου των
ασυνόδευτων ανήλικων οι οποίοι ήταν μεν έτοιμοι να μεταφερθούν
σε άλλες δομές αλλά λόγω του Διατάγματος εξακολουθούσαν να
φιλοξενούνται στο Κέντρο

▪

Διασφάλιση safe zone για όσους ασυνόδευτους ανήλικους
βρίσκονταν σε χώρους καραντίνας.

▪

Άμεση αξιολόγηση των αναγκών όλων των διαμενόντων στο
Κέντρο που ανήκαν σε ευάλωτες ομάδες, μαζί με τους
ασυνόδευτους ανήλικους, για την άμεση μεταφορά τους σε
κατάλληλες δομές εκτός του Κέντρου, καθώς και διενέργεια
προκαταρκτικού medical screening με την είσοδο των προσώπων
στο Κέντρο.

▪

Επίσπευση των ενεργειών για τη λειτουργία και δεύτερου ειδικά
διαμορφωμένου χώρου καραντίνας (καταλύματος) εκτός κέντρου,
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στον οποίο θα μεταφερθούν τα θετικά στον ιό άτομα που
διαμένουν στο Κέντρο.
▪

Τα άτομα που συμπληρώνουν 14 ημέρες παραμονής σε χώρο
καραντίνας και είναι αρνητικά στον ιό, να μεταφέρονται άμεσα
εκτός της καραντίνας και συγκεκριμένα στον κυρίως χώρο του
Κέντρου.

▪

Άμεση ολοκλήρωση των ενεργειών για την απρόσκοπτη παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος σε όλους τους χώρους του Κέντρου και
εξέταση εναλλακτικών τρόπων πλήρους ηλεκτροδότησης σε
περίπτωση περαιτέρω καθυστέρησης στη λειτουργία του
υποσταθμού της ΑΗΚ.

▪

Αντικατάσταση, εντός των επόμενων ημερών, των αντίσκηνων με
τα ήδη υπάρχοντα αλλά ασυναρμολόγητα προκατασκευασμένα
σπιτάκια
και
υλοποίηση
των
απαιτούμενων
εργασιών
διαμόρφωσης του εδάφους προς αποφυγή των προβλημάτων
που παρατηρούνταν σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων,
στους χώρους καραντίνας.

▪

Αύξηση του αριθμού των χώρων υγιεινής, ιδίως στους χώρους της
καραντίνας/απομόνωσης και επίλυση του προβλήματος της
απρόσκοπτης παροχής ζεστού νερού.

▪

Ανάγκη για καθημερινή παρουσία ιατρού και την αύξηση του
αριθμού των νοσηλευτών στο Κέντρο, καθώς και για την επίλυση
των προβλημάτων που παρατηρούνταν με τις ελλείψεις στη
διάθεση φαρμάκων και στην καθυστέρηση έκδοσης των Καρτών
Υγείας στους διαμένοντες.

Αυτούσια η Έκθεση
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Awareness Campaign COVID-19 & Human Rights
From the beginning of the pandemic COVID-19 in Cyprus and Europe in
general, and the restrictions imposed on curbing the spread of the virus,
our institute, as a human rights defender, has been prepared and alerted
to handle and help in any problems that have arisen.
Due to the above, since last March our Institute has launched an
Awareness Campaign about COVID-19 and Human Rights and a special
site has been created in our website with links to all the necessary
information about COVID-19 pandemic, as well to our Institution's
interventions regarding COVID-19 and its impact to human rights in
general.
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MOST IMPORTANT INTERVENTIONS/REPORTS
(SUMMARY)
Intervention/Briefing regarding the prevention of the spread of
COVID - 19 in places where people are deprived of their liberty or
are under restriction
On March 26th, 2020, the Commissioner,
within her capacity as Cyprus National
Preventive
Mechanism
(NPM)
addressed a Statement to the Ministry of
Justice and Public Order, the Ministry of
Health and the Ministry of Labour,
Welfare and Social Insurance. The
statement contained a list of guidelines
and specific recommendations, in
accordance with the CPT’s Statement of Principles relating to the
treatment of persons deprived of their liberty in the context of the
coronavirus disease (COVID-19) pandemic and requested that these
ministries adhere to them.
Following the Letter/Statement, the Ministry of Justice proceeded with the
amendment of the relevant Law and as a result, detainees received early
release from the Nicosia Central Prison. A number of detainees were also
placed under the Open Prison Scheme, while others started serving the
remainder of their sentence at home, under electronic monitoring
(bracelet). Link to α relevant publication (in English).

26

Own Initiative Intervention of Commissioner for Administration and
Protection of Human Rights as an Independent Mechanism for the
Promotion, Protection and Monitoring of the United Nations
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, regarding the
accessibility of people with disabilities to the information related to
the COVID-19 pandemic
An Own Initiative Intervention dated April 3rd,
2020, which was issued in Commissioner’s
capacity as the Independent Mechanism for
the Promotion, Protection and Monitoring of
the UN Convention for the Rights of Persons
with Disabilities, regarding the access of
persons with disabilities and/or other
vulnerable groups, including persons who live
in psychiatric institutions and social care
homes to information on the coronavirus
pandemic, was also forwarded to the
relevant ministries, regarding persons with
disabilities in the context of COVID-19 pandemic.

Report of the Commissioner for Administration and the Protection
of Human Rights (Ombudsman), within the framework of her
jurisdiction as National Human Rights Institution (NHRI) and National
Preventive Mechanism (NPM), regarding the measures taken to
prevent the spread of the coronavirus COVID-19 at the Reception
and Accommodation Centers in Kokkinotrimithia and Kofinou
On April 9th, 2020, the Commissioner,
within the framework of her jurisdiction
as a National Human Rights Institution
(NHRI) and a National Preventive
Mechanism (NPM), conducted a visit to
the Kokkinotrimithia Temporary Migrants
Reception
and
Accommodation
Center, to observe how the measures to
contain the spread of the coronavirus (COVID-19) were being
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implemented and how the fundamental rights of persons deprived of
their liberty were ensured under these circumstances. The NPM’s visit,
which adhered to the “do no harm” principle, was conducted with the
full cooperation of management and employees, all requested
information was provided and confidential interviews were conducted
with residents at the Center.
A relevant Report was issued on April 23rd, 2020 and has been forwarded
to the Minister of Interior, the Minister of Justice and Public Order, the
Minister of Health and the Minister of Labour, Welfare and Social
Insurance. Link to the Report (in English).
Also, following a written communication between the Cyprus NPM and
the Director of Immigration Services, two persons from Iran who were
arrested under alien’s legislation were released from custody, under
specific terms.

Own Initiative Intervention of Commissioner for Administration and
Protection of Human Rights as an Equality Body, regarding
women's right related to maternity during the COVID-19 period
Own
Initiative
Intervention
of
Commissioner for Administration and
the Protection of Human Rights as an
Equality Body, regarding women's right
related to maternity during the COVID19 period The Report was submitted to
the Minister of Health who is the
competent authority for issuing such
instructions to public and private
hospitals in order for them to abide the recommendation issued by the
Commissioner.
Relevant publication about the Intervention (in English) - here.
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Report of the Commissioner for Administration and the Protection
of Human Rights (Ombudsman), within the framework of her
jurisdiction as an Independent Mechanism for the Promotion,
Protection and Monitoring of the United Nations Convention on the
Rights of Persons with Disabilities and as an Equality Body, regarding
conditions for return to school of children with disabilities
On
21th of
May
2020
the
Commissioner for Administration and
the Protection of Human Rights
(Ombudsman),
acting
as
an
Independent Mechanism for the
Promotion,
Protection
and
Monitoring of the UN Convention for
the Rights of Persons with Disabilities,
issued a Report regarding Ministry of
Education
discriminatory
policy
towards children with disabilities, due to the requirements they need to
fulfil to return to school, after reopening of Primary schools.

Own Initiative Intervention of Commissioner for Administration and
the Protection of Human Rights (Ombudsman), within the
framework of her jurisdiction as National Preventive Mechanism
(NPM), regarding measures in aged care facilities to deal with the
spread of the COVID-19 pandemic and the post-COVID-19 era
On August 11th, 2020, the
Commissioner for Administration
and Protection of Human Rights,
in her capacity as a National
Human Rights Institute and
National Preventive Mechanism,
issued a Statement regarding the
implementation of measures at
Social Care homes, in order to
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prevent the spread of the virus during the COVID-19 pandemic and
beyond. Link to the Report (summary)

Own Initiative Intervention dated 24th of August 2020 regarding the
decision for compulsory use of protective masks by children with
disabilities over the age of six while attending school.
Own Initiative Intervention dated
24th of August 2020 regarding the
decision for compulsory use of
protective masks by children with
disabilities over the age of six while
attending school.
Based on the recommendations of
the World Health Organization
(WHO) and UNICEF on the use of protective masks for children with
disabilities, a risk-based approach should be taken in deciding whether
to use masks for children aged six to eleven, including the child's ability to
use the mask properly and the availability of appropriate adult
supervision, as well as the potential impact of mask use on children's
learning and psychosocial development. Furthermore, in children of any
age with developmental disorders, disabilities or other special health
conditions that may interact with the use of a mask, the use of a mask
should not be mandatory but should be evaluated on a case-by-case
basis by the educator or physician.
In relation to children with hearing impairments, the use of a mask may
affect their participation in the learning process, due to the weakened
tone of speech that results from the use of a mask by the speaker, the
inability to read and monitor expressions of speaker's face, as well as
because of the physical distancing. As alternatives in these cases, could
be specially adapted transparent masks that do not interfere with lipreading or face shields.
As the Ministry's decision did not include measures for reasonable
accommodations to meet the needs of children with disabilities or any
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provision for their different treatment, the use of masks would result
unequal treatment for children with disabilities compared to other
children, due to the deprivation of their right to education on an equal
footing with other children on their age, as the mask would hinder their
access to learning on an equal base with others.
The Ministry of Education, Culture, Sports and Youth, in consultation with
the Ministry of Health, were called upon to reconsider the use of
alternative forms of protection by children with disabilities while attending
school, such as transparent masks or protective shields, as well as by
teachers and/or their classmates, when and where necessary, based on
the recommendations of WHO and UNICEF and, in cooperation with the
parents and/or representative organizations of parents of children with
disabilities, to find a final solution to the issue that had arisen.

Report of the Commissioner for Administration and the Protection
of Human Rights (Ombudsman), within the framework of her
jurisdiction as National Preventive Mechanism (NPM), regarding
visit dated 15 September 2020, at Athalassa Psychiatric Hospital
The purpose of the visit was, among
other things, to determine the situation
at the Athalassa Hospital in view of the
pandemic, as relevant complaints of
mental health nurses serving at the
Hospital concerned (a) understaffing
and absence of a Pathologist, (b)
overcrowding of cells with patients
and discharge before the end of their
treatment, due to lack of beds (c) non-observance of health protocols in
relation to the prevention of transmission of the COVID-19 virus, as the
newly admitted patients were placed in pairs in the same room before
the results of diagnostic tests for COVID-19 were announced, resulting in
a risk of spreading the virus if one of the two patients is ultimately positive
for the virus.
Based on the findings and findings of the site visit, the following
suggestions were made:
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Overcrowding: The presence of additional beds in specific wards is not
fully in line with the required space for each patient as defined by
international standards and this problem cannot be treated differently in
the existing buildings of the Hospital, except with the construction of the
new building.
Patients with dual diagnoses: They constitute the largest percentage of
hospital admissions and the resolution of the issue will be addressed with
the construction of the new building. Therefore, the urgent need for strict
and without exceptions to meet the timelines set for the construction of
the new building and/or the acceleration of the start of construction work
was clearly emphasized.
Availability of Medicines: Although there are funds for their supply from
pharmacies in the private sector, suggestions were made to review the
existing framework for their provision with concise procedures by the
Pharmaceutical Services and for the permanent presence of a
Pharmacist at the Hospital.
Staffing: Actions to meet the staffing needs of the Hospital should be
promoted as soon as possible. The provision of the necessary staff for the
Hospital, will contribute to the most adequate and quality service of the
guests/patients, such as their direct access to doctor and medical care
at any time, as well as the possibility of accompanying them for courtyard
purposes and exercise outside, for at least one hour a day.
Building facilities and entertainment: In addition to the construction of the
new building, to reconsider the issue of the decoration of the existing
buildings, in the context of the ongoing renovation, possibly with
murals/paintings, to place new media and games of activity, if such as to
re-establish the program for the entertainment of the guests/patients,
both inside and, when it is possible and the health conditions allow it,
outside the hospital.
Patient rights form: To expedite its updating and translation into
languages other than Greek, so that it is provided to patients upon their
admission to the Hospital.
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Report of the Commissioner for Administration and the Protection
of Human Rights (Ombudsman) regarding entry rules for nonmarried couples
The
Commissioner
for
Administration and the Protection
of
Human
Rights
(Cyprus
Ombudsman) recommended to
the government to examine
whether
they
could
amend
quarantine ordinances to allow
entry to people with long-term
relationships and not just spouses,
as is the current state of affairs. In a
report into the matter following complaints from people separated from
their partners because of provisions aimed at stopping the spread of the
coronavirus, the Commissioner said that the blanket ban had no basis on
the principle of proportionality “which stipulates that the measure should
be proportionate to the purpose.”
The problem lies with Cyprus’ classification of countries according to their
epidemiological profile. People coming from category A countries are
permitted entry without displaying a recent negative Covid test. Those
from category B need to present a clean bill of health from coronavirus
before boarding a plane. Travellers from category C countries are
banned apart from certain exceptions. Individuals who do not belong in
Category A or B countries and want to come to the island may apply for
a special permit, which is granted by a special committee set up by the
relevant Ministry. Applicants must be Cypriot nationals or residents,
relatives of a legal resident, or a spouse.
The rule ignores altogether people in relationships or those who choose
not to marry – a rising trend in recent years.
“The general exclusion of individuals without an evaluation of each case
individually to determine whether approval or rejection of the request of
reunion of individuals in a stable relationship is justified … has no basis on
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the principle of proportionality,” the report said, stressing that the need for
measures to fight the virus was undisputable.
The Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights
(Cyprus Ombudsman) recommended to the Ministries of Health and
Foreign Affairs to examine whether the exemptions included in the
quarantine decree can be extended to include partners with in duly
attested relationships.
Relevant publication about the Intervention (in English)

Report of the Commissioner for Administration and the Protection
of Human Rights (Ombudsman), within the framework of her
jurisdiction as National Human Rights Institution (NHRI) and National
Preventive Mechanism (NPM), regarding visit dated 4 December
2020, at the Reception and Accommodation Center in
Kokkinotrimithia
The purpose of the visit was, on the
one hand, to verify the course of
implementation
of
the
Commissioner's
previous
recommendations and, on the other
hand, to closely determine the
material living conditions of the
people residing at the Center and
whether they were in line with
international and international standards. human rights and their
fundamental freedoms.
The Center was found to be suffocating and the overpopulation
inevitably had an impact on its residents and the full enjoyment of their
human rights.
The following suggestions were submitted to the Ministers of Interior and
Health:
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Immediate granting of an exit permit from the Center to the
residents who met the relevant conditions to leave.
Immediate arrangement of the transfer outside the Center of
unaccompanied minors who were ready to be transferred to
other structures but due to the Decree were still accommodated
in the Center
Ensuring a safe zone for those unaccompanied minors who were
in quarantine areas.
Immediate assessment of the needs of all residents of the Center
who belonged to vulnerable groups, along with unaccompanied
minors, for their immediate transfer to appropriate structures
outside the Center, as well as conducting preliminary medical
screening upon entry to the Center.
Accelerate the actions for the operation of a second specially
designed quarantine area (accommodation) outside the center,
where the virus-positive people living in the Center will be
transferred.
All the residents who complete 14 days in a quarantine area and
are negative for the virus, to be transported directly out of
quarantine and specifically to the main area of the Center
Immediate completion of the actions for the uninterrupted
supply of electricity in all areas of the Center.
Replacement, within the next days, of the tents with the already
existing
but
unassembled
prefabricated
houses
and
implementation of the required landscaping works.
Increase the number of sanitary facilities, especially in quarantine
/ isolation areas and solve the problem of uninterrupted hot water
supply.
Need for daily presence of a doctor and the increase of the
number of nurses in the Center, as well as for the solution of the
problems that were observed with the shortages in the availability
of medicines and in the delay of the issuance of the Health Cards
to the residents.
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Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ERA HOUSE, Διαγόρου 2, 1097 Λευκωσία
Τηλ: +357 22405500, 22405501 Φαξ: +357 22672881
Email: ombudsman@ombudsman.gov.cy
www. ombudsman.gov.cy
Facebook: Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Cyprus
Ombudsman
Twitter: @CyOmbudsman
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