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Εισαγωγικό Σημείωμα 

Επιτρόπου 
 
 

 

Από το 2004 και εντεύθεν, δηλαδή, από την 

ανάθεση στον Επίτροπο Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

της αρμοδιότητας να ενεργεί ως Φορέας 

Ισότητας και Καταπολέμησης των 

Διακρίσεων (Equality Body), στο πλαίσιο 

της εναρμόνισης της κυπριακής έννομης 

τάξης με τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες 

(εκτενής αναφορά στις επόμενες σελίδες), ο Φορέας Ισότητας και 

Καταπολέμησης των Διακρίσεων προέβηκε, είτε αυτεπάγγελτα είτε 

κατόπιν σχετικών καταγγελιών, σε καίριες παρεμβάσεις, τόσο προς 

τον δημόσιο όσο και προς τον ιδιωτικό τομέα. 

 

Ειδικότερα, κατά την τριετία 2017 – 2018 – 2019, που αφορά η 

παρούσα Έκθεση, οι παρεμβάσεις του Φορέα Ισότητας και 

Καταπολέμησης των Διακρίσεων αφορούσαν, ανάμεσα σε άλλα, 

σε περιπτώσεις διακριτικής ή άνισης μεταχείρισης, για λόγους που 

σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, την 

κοινότητα, την γλώσσα, το χρώμα, την ηλικία, την αναπηρία, τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες 

πεποιθήσεις και το φύλο. 

 

Σημαντικές δε πτυχές των δράσεων του Φορέα Ισότητας και 

Καταπολέμησης των Διακρίσεων τη συγκεκριμένη διετία, 
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αποτέλεσαν η ετοιμασία του Οδηγού Ένταξης της Διάστασης του 

Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές (2017) και του Κώδικα Πρακτικής για 

την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης 

και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία (2018), καθώς και η 

υλοποίηση σειράς εισηγήσεων της Επιτρόπου σε σχέση με τη 

προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στο φυσικό και 

δομημένο περιβάλλον (2019).  

 

Παράλληλα δε και για σκοπούς ανάδειξης των ζητημάτων της 

ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων, μέρος των 

δράσεων του Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των 

Διακρίσεων αφορούσε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε 

θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, μέσα από την 

παροχή εκπαιδεύσεων και τη διενέργεια διαλέξεων και 

παρουσιάσεων σε φορείς του δημόσιου αλλά και ιδιωτικού τομέα.  

 

Και αυτό γιατί, χωρίς τη διενέργεια σημαντικών τομών και την 

ανάδειξη, σε μείζονα πολιτειακά και κοινωνικά ζητήματα, την 

προαγωγή της  ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων, 

δεν δύναται να εδραιωθεί κουλτούρα αποδοχής της 

διαφορετικότητας και αντιστράτευσης σε πρακτικές που προάγουν 

την ανισότητα. 

 

 

 

 

Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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Εισαγωγή 
 

 

 

Το 2004 και για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με 

τις ευρωπαϊκές Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ, όπως 

προαναφέρθηκε  τέθηκαν σε εφαρμογή τόσο ο περί της 

Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων άλλων 

Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος [Ν.42(Ι)/2004] και ο περί Ίσης 

Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμος (Ν. 

58(Ι)/2004), αντίστοιχα.  

 

Με τις εν λόγω νομοθεσίες ανατέθηκε στον Επίτροπο Διοικήσεως 

και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η αρμοδιότητα να 

ενεργεί ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων 

(Equality Body). 

 

Ειδικότερα, ο Επίτροπος, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης 

των Διακρίσεων, έχει, βάσει του Νόμου Ν. 42(Ι)/2004, αρμοδιότητα 

διερεύνησης ατομικών καταγγελιών για ύπαρξη διακρίσεων, τόσο 

στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα δραστηριοτήτων, για 

λόγους που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική ή εθνοτική 

καταγωγή, την κοινότητα, την γλώσσα, το χρώμα, την ηλικία, την 

αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, τις 

πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις και το φύλο.  

 

Με βάση δε το Νόμο Ν. 42(Ι)/2004, η δράση του Επιτρόπου ως 

Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, εκτείνεται και 

στον τομέα της απασχόλησης, της εργασίας και της 

επαγγελματικής κατάρτισης. 
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Πέραν των εν λόγω Νόμων, οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου ως 

Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων 

καθορίζονται, επίσης, από: 

 

 τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην 

Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο (Ν. 

205(Ι)/2002),  

 

 τον περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την 

Εργασία Νόμο (Ν. 58(Ι)/2004),  

 

 τον περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την 

ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμο (Ν. 177(Ι)/2002) 

και  

 

 τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση 

σε Αγαθά και Υπηρεσίες) Νόμο (Ν. 18(Ι)/2008). 

 

Βάσει της οικείας νομοθεσίας, το πεδίο δράσης του Φορέα 

εκτείνεται και καλύπτει τους τομείς της κοινωνικής προστασίας, 

κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικών παροχών, υγειονομικής 

περίθαλψης, εκπαίδευσης, και πρόσβασης σε αγαθά και 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της 

απασχόλησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 

Ο Επίτροπος, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των 

Διακρίσεων έχει, επίσης, θεσμικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες 

που καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων, 

προληπτικού, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.  

 

Ανάμεσα σε αυτές τις δυνατότητες δράσης περιλαμβάνονται η 

προαγωγή των αρχών της ίσης μεταχείρισης όλων των 

προσώπων, η λήψη μέτρων για την πρακτική εφαρμογή των 
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νομοθετικών προνοιών που παρέχουν προστασία από 

μεταχείριση, η οποία συνιστά απαγορευμένη διάκριση, η επιβολή 

μέτρων κυρωτικού χαρακτήρα (συστάσεις, πρόστιμα, ή 

διατάγματα) σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται απαγορευμένη 

από το νόμο διάκριση, η σύνταξη Κωδίκων Πρακτικής για θέματα 

διακρίσεων, η διεξαγωγή ερευνών και στατιστικών μελετών για 

θέματα διακρίσεων και η εξέταση θεμάτων γενικότερου 

ενδιαφέροντος, αναφορικά με τις διακρίσεις, είτε αυτεπάγγελτα, είτε 

μετά από αίτημα προσώπων ή οργανώσεων. 

 

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου, ως Φορέα Ισότητας και 

Καταπολέμησης των Διακρίσεων, βάσει των προαναφερθεισών 

νομοθεσιών, είναι, επίσης, η διερεύνηση, με εξωδικαστικής φύσης 

διαδικασίες, καταγγελιών ατόμων που πιστεύουν ότι έχουν τύχει 

δυσμενούς μεταχείρισης στην απασχόληση ή στην εργασία, στον 

ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, για λόγους που σχετίζονται με τη 

φυλετική ή εθνοτική τους καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις 

τους, την ηλικία, την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή 

το φύλο τους, ως επίσης και καταγγελιών εργαζομένων, για 

διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης, γαλουχίας ή μητρότητας.  

 

Περαιτέρω, η αρμοδιότητα του Επιτρόπου ως Φορέα Ισότητας και 

Καταπολέμησης των Διακρίσεων εκτείνεται και στη διερεύνηση 

καταγγελιών, σε σχέση με διακρίσεις λόγω φύλου στον τομέα της 

πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και της παροχής αυτών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο 

δημόσιο τομέα. 

 

Σημαντική παράμετρος κατά τη διερεύνηση καταγγελιών από τον 

Επίτροπο, ως Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των 

Διακρίσεων, είναι η αρχή της αντιστροφής του βάρους της 

απόδειξης.  
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Μετά δηλαδή, της επαρκούς στοιχειοθετημένης καταγγελίας για 

πιθανή απαγορευμένη διάκριση, το καταγγελλόμενο πρόσωπο 

καλείται να αποδείξει ότι δεν έχει προβεί στην απαγορευμένη 

διάκριση για την οποία έχει καταγγελθεί. Εάν διαπιστωθεί ότι η εν 

λόγω καταγγελία είναι βάσιμη, ο Επίτροπος Διοικήσεως, ως 

Φορέας Ισότητας, δύναται να επιβάλει πρόστιμο στο 

καταγγελλόμενο πρόσωπο ή/και κατόπιν σχετικών 

διαβουλεύσεων, να προβεί σε σύσταση προς το πρόσωπο αυτό, 

η οποία είναι δεσμευτικού χαρακτήρα.  

 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που διαπιστωθεί, σε οποιοδήποτε 

σχέδιο υπηρεσίας, Νόμο, Κανονισμό ή άλλο νομοθέτημα ότι 

υπάρχει ή πρόκειται να εφαρμοστεί οποιαδήποτε διάταξη, όρος ή 

κριτήριο που αποτελεί ή συνιστά απαγορευμένη διάκριση, ο 

Επίτροπος υποβάλλει σχετική για το συγκεκριμένο θέμα Έκθεση 

στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  

 

Πέραν των προαναφερθέντων, δηλαδή, τη διερεύνηση 

καταγγελιών, η Επίτροπος, ως Φορέας Ισότητας και 

Καταπολέμησης των Διακρίσεων, έχει την ευχέρεια και εξουσία: 

 

 Αυτεπάγγελτης εξέτασης θεμάτων που αφορούν 

απαγορευμένες διακρίσεις. 

 

 Παροχής συμβουλών σε σχέση με θέματα διακρίσεων και 

την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο 

δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 

 

 Έκδοσης και δημοσίευσης διαταγμάτων στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας όταν διαπιστώνεται 

απαγορευμένη διάκριση, στα οποία ορίζεται η διάκριση και 

τίθεται προθεσμία τερματισμού της κατά τον καθορισμένο 

στα διατάγματα τρόπο. 
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 Λήψης μέτρων για την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας 

που απαγορεύει τις διακρίσεις. 

 

 Εξέτασης, κατόπιν γραπτών αιτημάτων από το δημόσιο ή 

ιδιωτικό τομέα, κατά πόσον οι υφιστάμενες διατάξεις, 

κριτήρια ή πρακτικές που τηρούν δυνατόν να συνιστούν 

απαγορευμένη με νόμο διάκριση. 

 

 Διεξαγωγή ερευνών και στατιστικών μελετών σε σχέση με 

διακρίσεις και δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους. 

 

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που παρέχει στον 

Επίτροπο ο περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων 

Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος, ο Επίτροπος, υπό την 

ιδιότητα του ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των 

Διακρίσεων, προβαίνει και στην εξέταση ζητημάτων που αφορούν 

διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και 

συγκεκριμένα θεμάτων που αφορούν στην προσβασιμότητα και 

στην άρνηση παροχής εύλογων προσαρμογών στα ΑμεΑ. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, αριθμός παρεμβάσεων της Επιτρόπου γίνονται 

συνδυαστικά, τόσο υπό την ιδιότητα της ως Φορέας Ισότητας και 

Καταπολέμησης των Διακρίσεων όσο και υπό την αρμοδιότητά της 

ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και 

Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες. 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 
 

 

 

Α. Εκθέσεις/Παρεμβάσεις  
 

Κατά το 2017, υπό την ιδιότητα της Επιτρόπου ως Φορέα Ισότητας 

και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, υποβλήθηκαν οι πιο κάτω 

Εκθέσεις/Τοποθετήσεις: 

 

 Τρανσφοβική συμπεριφορά υπαλλήλου του 

Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας1 

 

Αντικείμενο εξέτασης αποτέλεσε καταγγελία που αφορούσε 

σοβαρή τρανσφοβική συμπεριφορά και επίθεση από μέλος του 

προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, εναντίον τρανς 

ατόμου. 

 

Στην έκθεση, η Επίτροπος εξέφρασε τον προβληματισμό της 

σχετικά με τη συγκεκριμένη καταγγελία υπογραμμίζοντας ότι οι 

συμπεριφορές που εισάγουν απαγορευμένη διάκριση, η 

εχθρότητα και οι προκαταλήψεις αποτελούν καθημερινή εμπειρία 

των τρανς ανθρώπων, σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, ακόμα 

και στις επαφές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένου του χώρου της υγείας, ο οποίος, εξ 

ορισμού, πρέπει να είναι χώρος ασφάλειας, θεραπείας, 

αποκατάστασης και ηρεμίας.   

 

                                                 
1 Α.Κ.Ρ. 23/2017 
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Δεδομένου ότι, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρισκόταν σε εξέλιξη 

σχετική ποινική και διοικητική έρευνα για το περιστατικό, η 

Επίτροπος δεν έκρινε σκόπιμο να τοποθετηθεί επί της βασιμότητας 

των ισχυρισμών της παραπονούμενης και τα πραγματικά 

περιστατικά της καταγγελίας της.  

 

Στην Έκθεση, ωστόσο, τονίστηκε ότι επειδή τα τρανς άτομα είναι 

ευάλωτα σε χλευασμό, περιθωριοποίηση και μεταχείριση ενέχουσα 

διάκριση και, σε μεγάλο βαθμό, παραμένουν αθέατα, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό οι δημόσιοι λειτουργοί να είναι ενημερωμένοι 

για τις ειδικότερες ανάγκες και περιστάσεις των ανθρώπων αυτών 

και η συμπεριφορά τους να μη διέπεται από στερεότυπα και 

προκαταλήψεις, που ηθελημένα ή αθέλητα, ενδέχεται να επιτείνουν 

τη δυσμενή θέση των διεμφυλικών ανθρώπων. 

 

Σε αυτά τα πλαίσια, η Επίτροπος εισηγήθηκε την εκπόνηση σχετικής 

εγκυκλίου εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, με ρητή αναφορά 

στην απαγόρευση των διακρίσεων στη βάση του σεξουαλικού 

προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, ώστε να δίνεται η 

απαιτούμενη έμφαση στο ζήτημα, όπως και την ενίσχυση του 

νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις σχέσεις της διοίκησης με το 

κοινό (Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι), με την προσθήκη 

πρόνοιας που θα απαγορεύει ρητά και ξεκάθαρα οποιαδήποτε 

συμπεριφορά και στάση ενδέχεται να συνιστά διακριτική 

μεταχείριση στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της 

ταυτότητας φύλου, αλλά και όλων των προστατευόμενων 

χαρακτηριστικών. 
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 Χειρισμός Αιτημάτων Τουρκοκυπρίων για 

Εγγραφή των παιδιών τους στην Επαρχιακή 

Διοίκηση Αμμοχώστου2 
 

Μετά την εξέταση δύο καταγγελιών που υποβλήθηκαν από 

Τουρκοκύπριους και οι οποίες αφορούσαν ισχυρισμό για δυσμενή 

μεταχείρισή τους από την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου (ΕΔΑ), 

κατά τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού γέννησης των παιδιών 

τους, υπεβλήθη σχετική Έκθεση με  σχετικές διαπιστώσεις  σε σχέση 

με το θέμα.   

 

Όπως κατέδειξε η εξέταση των καταγγελιών, στις περιπτώσεις όλων 

ανεξαιρέτως των Τουρκοκυπρίων που υποβάλλουν ανάλογα 

αιτήματα, διεξάγεται έρευνα σχετική με την  καταγωγή τους, μη 

λαμβανομένων υπόψη των προσωπικών τους περιστάσεων, με 

αποτέλεσμα να προκύπτουν καθυστερήσεις στη διαδικασία και οι 

ενδιαφερόμενοι να υποβάλλονται σε ταλαιπωρία. 

 

Υπογραμμίστηκε ότι η διακριτική ευχέρεια, εν προκειμένω του 

Επάρχου (Ληξίαρχου), για διεξαγωγή της αναφερόμενης έρευνας, 

δεν μπορεί να ασκείται άνευ ορίων, ούτε αυθαίρετα.  

 

Σε αυτά τα πλαίσια η εφαρμογή μιας γενικευμένης πρακτικής, η 

οποία συνεπάγεται ταλαιπωρία συγκεκριμένης ομάδας πολιτών, 

συνιστά, όπως τονίστηκε, κατάχρηση της διακριτικής εξουσίας και 

υπέρβαση των ορίων της. 

 

Η επιβολή, δε, προστίμων για καθυστερήσεις που οφείλονται 

αποκλειστικά στη διοίκηση, παραβιάζουν άμεσα την αρχή της 

νομιμότητας και τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το κράτος 

δικαίου. 

                                                 
2 Α.Κ.Ρ. 35/2014 και Α/Π 1902/2016 
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Τονίστηκε δε ότι πρακτικές οι οποίες θέτουν ειδικές προϋποθέσεις 

εξυπηρέτησης σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, στη βάση της 

εθνικής καταγωγής τους, θα πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς, 

να εφαρμόζονται με καλόπιστο και ανάλογο τρόπο και να 

λαμβάνουν υπόψη τις προσωπικές περιστάσεις των αιτητών, 

καθώς και τα αντικειμενικά εμπόδια στην ικανοποίηση των 

προϋποθέσεων που τίθενται.  

 

Καταλήγοντας, για σκοπούς άρσης της μεταχείρισης των 

Τουρκοκυπρίων κατά τρόπο που εισάγει απαγορευμένη διάκριση, 

κατά τις διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών γέννησης των 

παιδιών τους,   αναφέρθηκαν  τα ακόλουθα:   

 

 Την τροποποίηση των προϋποθέσεων που τίθενται από την 

ΕΔΑ στους Τουρκοκύπριους που υποβάλλουν αίτηση, ώστε 

να ελαχιστοποιείται η ταλαιπωρία και η δυσμενής 

μεταχείριση που υπόκεινται, σε σύγκριση με τους 

υπόλοιπους πολίτες της Κύπρου. 

 

 Τον άμεσο τερματισμό της πρακτικής παραλαβής 

αιτήσεων, χωρίς την έκδοση και παράδοση απόδειξης. 

 

 Τη θεσμοθέτηση μιας ευέλικτης διαδικασίας υποβολής 

αιτήσεων, ακόμα και εκπρόθεσμων, χωρίς την επιβολή 

επιβαρυντικού τέλους, όταν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι 

για την παρέλευση της προθεσμίας. 
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 Δράση της Αστυνομίας στη Βάση Εθνοτικού 

Προφίλ3  
 

Η Έκθεση υποβλήθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό 

Αστυνομίας, μετά τη διερεύνηση καταγγελίας, από την οποία 

προέκυψε ότι η υποβολή σε επιτόπιο έλεγχο ταυτότητας ομάδας 

προσώπων, στηρίχθηκε αποκλειστικά στο εθνοτικό τους προφίλ 

και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι αυτοί δεν ήταν Κύπριοι. 

 

Παρατέθηκε αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με την 

Καταπολέμηση των Διακρίσεων, το ρόλο και τις αρμοδιότητες της 

Αστυνομίας κατά τη διεξαγωγή έρευνας προσώπων, το γενικό 

ρόλο της Αστυνομίας σε σχέση με την αρχή της μη διάκρισης και 

την αντιμετώπιση των διακρίσεων βάσει εθνοτικού χαρακτηρισμού 

(ethnic profiling) μέσα από τη δράση της Αστυνομίας. 

 

Τονίστηκε, μεταξύ άλλων ότι, η στάση που επιδεικνύεται από την 

Αστυνομία έναντι κατηγοριών ανθρώπων και η εν γένει μεταχείριση 

των προσώπων αυτών, μπορεί, εφόσον είναι εποικοδομητική, να 

συμβάλει στην επίτευξη της ευρύτερης κοινωνικής ειρήνης. 

Αντίθετα, η αυθαίρετη στοχοποίησή τους στη βάση στερεότυπων 

αντιλήψεων που οδηγούν στη γενικευμένη μεταχείρισή τους ως 

«υπόπτων» αποκλειστικά λόγω των εθνοτικών, θρησκευτικών ή 

άλλων χαρακτηριστικών τους, οδηγεί στην αποδυνάμωση 

οποιωνδήποτε προσπαθειών γίνονται, για σκοπούς καλλιέργειας 

κλίματος αποδοχής και εμπιστοσύνης.  

 

Στην Έκθεση επαναλήφθηκαν εισηγήσεις που είχαν υποβληθεί στις 

αρμόδιες αρχές σε προηγούμενη Έκθεση της προκατόχου, σε 

σχέση με το θέμα.  

                                                 
3 Α.Κ.Ρ 21/2013 
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Ειδικότερα,  οι εισηγήσεις περιελάμβαναν  : 

 

 την έκδοση συναφών αναλυτικών κατευθυντήριων 

οδηγιών προς όλους τους αστυνομικούς, 

 

 την εφαρμογή μηχανισμού καταγραφής των σχετικών 

ελέγχων που διενεργούνται, οργανωμένα ή άτυπα, από 

όλα τα τμήματα της Αστυνομίας, ενδεχομένως μέσω της 

έκδοσης σχετικού εντύπου που θα πρέπει να 

συμπληρώνεται, 

 

 την παρακολούθηση της δράσης των μελών της 

Αστυνομίας, για σκοπούς τόσο στατιστικής αποτίμησης 

και λήψης διορθωτικών μέτρων, όπου απαιτείται, όσο και 

για επιβολή κυρώσεων, όταν διαπιστώνεται καταχρηστική 

άσκηση των αστυνομικών εξουσιών, 

 

 την ένταξη, στην κατάρτιση των αστυνομικών όλων των 

βαθμίδων, ενός δομημένου προγράμματος εκπαίδευσης, 

σε σχέση με την αποφυγή χρήσης μεθόδων που συνιστούν 

διάκριση λόγω εθνοτικού προφίλ.     
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 Αποκλεισμός Συγκεκριμένων Ομάδων 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών από το άνοιγμα 

Τραπεζικών Λογαριασμών και την Πρόσβαση 

Ευρύτερα σε Τραπεζικές Υπηρεσίες4  
 

Η Έκθεση υποβλήθηκε μετά από τη διερεύνηση αριθμού 

καταγγελιών, που είχαν ως αντικείμενο τον αποκλεισμό 

συγκεκριμένων ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών, 

συμπεριλαμβανομένων των αιτητών ασύλου, των προσφύγων και 

των θυμάτων εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων, από το 

άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και από την πρόσβαση, 

ευρύτερα, σε τραπεζικές υπηρεσίες, γεγονός που δυσχέραινε 

σημαντικά καθημερινές συναλλαγές και δραστηριότητές τους. 

 

 Τα πιο πάνω ήταν αποτέλεσμα του ότι, τα εν λόγω πρόσωπα, δεν 

μπορούν να προσκομίσουν ή να εξασφαλίσουν έγγραφα 

ταυτότητας ή ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία τους ζητούνταν από 

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στη βάση των κανονισμών που 

εφαρμόζονται για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου 

χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

 

Από επικοινωνία που είχε το Γραφείο μας με την Κεντρική Τράπεζα 

Κύπρου διαπιστώθηκε ότι έχει προωθηθεί στη Βουλή η 

τροποποίηση του εγχώριου νομοθετικού πλαισίου κατά τρόπο με 

τον οποίο κάθε πρόσωπο το οποίο νόμιμα βρίσκεται στη χώρα να 

μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικές, τουλάχιστον, τραπεζικές 

υπηρεσίες. Δεδομένου, ωστόσο, ότι το ζήτημα επηρέαζε σοβαρά 

τις συνθήκες φιλοξενίας και κοινωνικής ένταξης των 

επηρεαζόμενων προσώπων έγινε εισήγηση  προς τον Υπουργό 

Οικονομικών, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 

                                                 
4 Α.Κ.Ρ. 42/2016, Α.Κ.Ρ. 45/2016, Α.Κ.Ρ. 48/2016, Α.Κ.Ρ. 56/2016, Α.Κ.Ρ. 57/2016 

και Α.Κ.Ρ. 81/2016 
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Επιτροπής Οικονομικών, όπως προωθηθεί άμεσα η επίλυση του 

προβλήματος, κατά τρόπο που θα σέβεται τα δικαιώματα και τις 

καλόπιστα δημιουργηθείσες προσδοκίες των προσώπων στα 

οποία η χώρα μας παρέχει διεθνή προστασία. 

 

 

 

 Αποκοπή επιδόματος μητρότητας λόγω 

απουσίας στο εξωτερικό5 
 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) προχώρησαν σε 

αποκοπή επιδόματος μητρότητας, με το αιτιολογικό ότι η 

καταγγέλλουσα απουσίαζε από την Κύπρο σε χώρα μη μέλος της 

ΕΕ.  

 

Ειδικότερα, όπως επεσήμαναν στην καταγγέλλουσα οι ΥΚΑ, δεν 

δικαιούταν επίδομα μητρότητας επειδή «σύμφωνα με τις πρόνοιες 

της νομοθεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πρόσωπο εκπίπτει από 

το δικαίωμα για λήψη επιδόματος μητρότητας για οποιοδήποτε 

διάστημα απουσιάζει από την Κύπρο σε μη Ευρωπαϊκή χώρα που 

δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός Ε.Κ. (883/04)».  

 

Σε σχετική δε επιστολή τους προς το Γραφείο μας, οι ΥΚΕ 

σημείωσαν, μεταξύ άλλων ότι «το άρθρο 61(2) των περί 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων ορίζει ότι πρόσωπο εκπίπτει του 

δικαιώματος λήψης επιδόματος μητρότητας για οποιοδήποτε 

χρονικό διάστημα απουσιάζει από την Κύπρο» και, συνεπώς, «η μη 

πληρωμή επιδόματος μητρότητας στην καταγγέλλουσα 

επιδόματος μητρότητας, για την περίοδο που απουσίαζε στο 

εξωτερικό, δεν παραβιάζει το άρθρο 11 της Οδηγίας 92/85/ΕΟΚ», 

το οποίο προβλέπει ότι «τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 

                                                 
5 Α.Κ.Ι. 49/2016 
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εξαρτούν το δικαίωμα αμοιβής ή επιδόματος από την προϋπόθεση 

ότι η εργαζόμενη πληροί τους προβλεπόμενους από τις εθνικές 

νομοθεσίες όρους πρόσβασης σ’ αυτά τα ευεργετήματα».  

 

Στη σχετική Έκθεση, που υποβλήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, 

έγινε αναφορά στις διατάξεις της Οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, καθώς και 

στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) σε 

σχέση με την Οδηγία, το οποίο επεσήμανε ότι «στην περίπτωση 

άδειας μητρότητας (που κατοχυρώνεται από το άρθρο 8 της 

Οδηγίας), πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση αμοιβής ή και το 

ευεργέτημα κατάλληλου επιδόματος στις εργαζόμενες στις οποίες 

εφαρμόζεται η Οδηγία»,6 καθώς και ότι «η έννοια του επιδόματος 

… περιλαμβάνει κάθε ποσό που εισπράττεται μεν από την 

εργαζόμενη κατά την άδεια μητρότητας, αλλά δεν της 

καταβάλλεται από τον εργοδότη της βάση της εργασιακής 

σχέσεως»7.  

 

Σύμφωνα, επίσης, με το ΔΕΕ, το επίδομα αποσκοπεί «να 

διασφαλίσει ότι η εργαζόμενη διαθέτει κατά την άδεια μητρότητας 

εισόδημα ισοδύναμο τουλάχιστον με το επίδομα που προβλέπεται 

από τις εθνικές νομοθεσίες περί κοινωνικής ασφαλίσεως σε 

περίπτωση διακοπής των δραστηριοτήτων της για λόγους 

υγείας»8.  

 

Η δε εργαζόμενη, σύμφωνα με το ΔΕΕ, πρέπει να διαθέτει κατά την 

άδεια μητρότητας «εισόδημα ισοδύναμο τουλάχιστον με το 

επίδομα που προβλέπεται από τις εθνικές νομοθεσίες περί 

κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση διακοπής των 

δραστηριοτήτων της για λόγους υγείας».9  

 

                                                 
6 Παράγραφος 30 της απόφασης του ΔΕΕ στην υπόθεση C-411/96 
7 Παράγραφος 31 της ίδιας πιο πάνω απόφασης 
8 Παράγραφος 32 της ίδιας πιο πάνω απόφασης 
9 Παράγραφοι 34 και 35 της ίδιας πιο πάνω απόφασης 
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Όπως σημειώθηκε στην έκθεση, το επίδομα μητρότητας 

«παρέχεται ως αντιστάθμισμα της απώλειας αποδοχών από την 

εργασία, λόγω άδειας μητρότητας», ωστόσο, «το άρθρο 61(2) των 

περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων, στις περιπτώσεις που 

μπορεί να έχει εφαρμογή, καταλήγει στη στέρηση του επιδόματος 

από τη δικαιούχο ασφαλισμένη, είτε καθ’ όλη την περίοδο κατά την 

οποία θα λάμβανε το επίδομα, είτε για μέρος της ίδιας περιόδου, 

ανάλογα με το χρόνο απουσίας της από την Κύπρο, σε χώρα 

εκτός της ΕΕ, του ΕΟΧ και της Ελβετίας». 

 

Κατ’ επέκταση, δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 11 

της Οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, το οποίο ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι στην 

περίπτωση άδειας μητρότητας πρέπει να εξασφαλίζονται τα 

δικαιώματα που σχετίζονται με τη σύμβαση εργασίας των 

εργαζόμενων γυναικών και η διατήρηση αμοιβής ή/και το 

ευεργέτημα κατάλληλου επιδόματος στις εργαζόμενες λεχώνες και 

γαλουχούσες, καθώς και ότι το εν λόγω επίδομα κρίνεται 

κατάλληλο εφόσον εξασφαλίζει αμοιβή ισοδύναμη τουλάχιστον 

προς εκείνη που θα εισέπραττε η εργαζόμενη σε περίπτωση 

διακοπής των δραστηριοτήτων της για λόγους συνδεδεμένους με 

την κατάσταση της υγείας της, εντός, ενδεχομένως, ενός 

ανώτατου ορίου καθοριζόμενου από τις εθνικές νομοθεσίες. 

 

Η σύσταση προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήταν «να φροντίσει για την τροποποίηση 

του άρθρου 61(2) του Νόμου, ώστε να μη συνιστά παραβίαση της 

Οδηγίας 92/85/ΕΟΚ», καθώς και όπως οι ΥΚΑ «τερματίσουν την 

εφαρμογή του άρθρου 61(2) λόγω του ότι συνεπάγεται 

παραβίαση της Οδηγίας».  

 

Σε σχέση με την καταγγέλλουσα, καθώς και με ανάλογη 

περίπτωση, κατά την οποία οι ΥΚΑ είχαν αποκόψει το επίδομα 

μητρότητας από τη μητέρα για όσο διάστημα απουσίαζε στο 

εξωτερικό, σε χώρα μη μέλος της ΕΕ, έγινε σύσταση στις ΥΚΑ «να 



35 

 

καταβάλουν το επίδομα μητρότητας το οποίο στερήθηκαν, για να 

αρθεί η παραβίαση της Οδηγίας, για την οποία θα έπρεπε να 

υπάρχει ήδη πλήρης συμμόρφωση των διατάξεων της εσωτερικής 

νομοθεσίας».  

 

 

 Διάκριση (παρενόχληση) λόγω φύλου από 

Προϊστάμενο10 
 

Από τη διερεύνηση σχετικής καταγγελίας που υποβλήθηκε, 

αναφορικά με κατ’ ισχυρισμό διάκριση (παρενόχληση) λόγω 

φύλου, από τον Προϊστάμενο της καταγγέλλουσας, στο Τμήμα 

Τελωνείων, διαπιστώθηκε ότι αυτός είχε επανειλημμένα προβεί σε 

παρατηρήσεις και υποδείξεις προς την καταγγέλλουσα, 

αναφορικά με το ντύσιμο της, που, κατά την άποψη του, ήταν 

προκλητικό, η σύζυγος του επιτέθηκε λεκτικά στην καταγγέλλουσα 

επίσης σε σχέση με το ντύσιμο της, ενώ, λόγω μη συμμόρφωσης 

της καταγγέλλουσας με τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις και 

υποδείξεις, η καταγγέλλουσα μετακινήθηκε, εν τέλει, σε άλλο 

γραφείο.  

 

Στην Έκθεση που υποβλήθηκε, αναφορικά με την εν λόγω 

καταγγελία, έγινε ανάλυση των όρων «σεξισμός», «διάκριση λόγω 

φύλου» και «σεξουαλική παρενόχληση», καθώς και των σχετικών 

διατάξεων του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην 

Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου στο 

οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2006/54/ΕΚ. Ο εν λόγω Νόμος, 

«απαγορεύει ρητά κάθε διάκριση λόγω φύλου, καθιστά την 

παρενόχληση λόγω φύλου και τη σεξουαλική παρενόχληση 

αδίκημα καθώς και αιτία αξίωσης αποζημιώσεων και θεραπειών».  

 

                                                 
10 Α.Κ.Ι. 76/2016 
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Όπως, επίσης, επισημάνθηκε, οι διακρίσεις λόγω φύλου και ιδίως 

παρενόχληση στην εργασία «οικοδομούνται σταδιακά με τις 

καθημερινές και εκ πρώτης όψεως ανώδυνες αλλά σεξιστικές 

συνήθειες, υποδείξεις, αναφορές και παρατηρήσεις, οι οποίες 

απορρέουν από αντιλήψεις και πεποιθήσεις αναφορικά με τη θέση 

της γυναίκας και τους προκαθορισμένους γυναικείους ρόλους», 

κάτι που δεν θα πρέπει να γίνεται ανεχτό.  

 

Στην προκειμένη δε περίπτωση, η ανεπιθύμητη από την 

καταγγέλλουσα συμπεριφορά του Προϊστάμενου της, σε σχέση με 

το ντύσιμο της «είχε αιτία τις υποκειμενικές αντιλήψεις/απόψεις του 

για το πώς πρέπει να ντύνεται μια ιδιαιτέρα γραμματέας, 

φορτισμένες από σεξιστικά στερεότυπα σε βάρος του γυναικείου 

φύλου εν γένει, στο χώρο εργασίας … και ειδικά εκείνα που 

αφορούν στις σχέσεις προϊστάμενου – γραμματέα».   

 

Ως αποτέλεσμα, η καταγγέλλουσα υπέστη «παρενόχληση στο 

χώρο εργασίας της, που συνιστά απαγορευμένη διάκριση λόγω 

φύλου με βάση τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών 

στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο και 

επιπρόσθετα τιμωρήθηκε με …μετακίνηση της …εξαιτίας της 

ανυπακοής της να υιοθετήσει το πρότυπο, κατά την άποψη του 

Προϊστάμενου, ντύσιμο, για να μην τον εκθέτει και να διαψεύσει το 

στερεότυπο για τις σχέσεις προϊσταμένων και ιδιαιτέρων 

γραμματέων». 

 

Περαιτέρω, η διεύθυνση του Τμήματος τελωνείων δεν προσέγγισε 

το αντικείμενο της καταγγελίας υπό το φως των διατάξεων της 

νομοθεσίας και, κατ’ επέκταση, δεν αναγνώρισε τη διάσταση του 

φύλου, αλλά ως μια απλή διαφορά μεταξύ προϊστάμενου και 

ιδιαιτέρας γραμματέα, ούτε «προστάτευσε την καταγγέλλουσα ή 

ενήργησε για την αποκατάσταση του  περιβάλλοντος εργασίας 

της, όπως απαιτείται με βάση το άρθρο 12 του περί Ίσης 

Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 
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Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου … αλλά υιοθέτησε με ευκολία τη 

λύση της μετακίνησης της», ικανοποιώντας το αίτημα του 

Προϊστάμενου της. Συνακόλουθα, τόσο ο Προϊστάμενος, όσο και 

η διεύθυνση του Τμήματος, παραβίασαν τις πρόνοιες του εν λόγω 

άρθρου.  

 

Στην Έκθεση δεν έγινε οποιαδήποτε σύσταση, καθότι η 

καταγγέλλουσα δεν επιθυμούσε να επιστρέψει στην προηγούμενη 

θέση της ως ιδιαιτέρα γραμματέας αλλά σημειώθηκε ότι η 

διεύθυνση του Τμήματος Τελωνείων  θα πρέπει «να φροντίσει για 

την προστασία της καταγγέλλουσας από τις όποιες δυσμενείς 

ενέργειες ή μεταβολές στο χώρο εργασίας της, εξαιτίας της 

υποβολής τής υπό αναφορά καταγγελίας της». 

 

 

 Ανακοίνωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

της Γυναίκας 2017 
 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2017, η Επίτροπος 

Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξέδωσε 

σχετική Ανακοίνωση.  

 

Στην Ανακοίνωση σημειώθηκε ότι ενώ «το ευρωπαϊκό θεσμικό 

πλαίσιο και οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιούργησαν την 

προσδοκία ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι ανέφικτη», 

διαφάνηκε, ήδη, ότι «δεν αρκεί, από μόνη της, η απαγόρευση των 

διακρίσεων λόγω φύλου και τα μέτρα καταπολέμησής της».  

 

Σε σχέση με τον τομέα της εργασίας, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα 

«ύπαρξης εγγυήσεων αποτελεσματικής εφαρμογής της 

νομοθεσίας που αφορά στην εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, αλλά 

και την προστασία των εργαζόμενων γυναικών από κάθε μορφή 

διάκρισης λόγω φύλου, περιλαμβανομένης της παρενόχλησης και 
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της σεξουαλικής παρενόχλησης, της πολλαπλής και της 

διαπλεκόμενης διάκρισης ή, ακόμα, της διάκρισης από 

συσχετισμό». 

 

Περαιτέρω δε, σημειώθηκε η αναγκαιότητα επίσης για «κατάλληλη 

θετική δράση για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων, δηλαδή, 

μέτρα πρόληψης των διακρίσεων και έμπρακτης υποστήριξής της 

ισότητας, τουλάχιστον για σκοπούς α) 

ευαισθητοποίησης/διαφώτισης των εργοδοτών και των 

εργαζομένων, αντρών και γυναικών, αναφορικά με τη σημασία 

της ισότιμης συμμετοχής των φύλων στην επαγγελματική σφαίρα 

και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος απαλλαγμένου 

από έμφυλα στερεότυπα και β) συμφιλίωσης της οικογενειακής με 

την επαγγελματική ζωή και τον ελεύθερο χρόνο, τόσο των 

γυναικών όσο και των αντρών, ούτως ώστε η συμμετοχή τους σε 

αυτούς τους τομείς να είναι πραγματικά ισόρροπη».  

 

Υπογραμμίστηκε, τέλος, ότι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 

«αποτελεί ξανά αφορμή να επιβεβαιώσουμε την ανάγκη να 

προβούμε σε ενεργότερες δράσεις, συλλογικές και καινοτόμες, οι 

οποίες προάγουν ολοένα πιο αποδοτικά, όχι μόνο την αρχή της 

ισότητας των φύλων στην εργασία και την ίση εκπροσώπηση των 

γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στην πολιτική και τη 

δημόσια σφαίρα, αλλά και στον τομέα της προστασίας των 

γυναικών από τη φτώχεια και τη βία». 
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 Υπόμνημα αναφορικά με το νομοσχέδιο «ο 

περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017» 
 

Στα πλαίσια συζήτησης του νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Παροχής 

Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017», ενώπιον 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 26 Ιουνίου 2017, η Επίτροπος 

Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπέβαλε 

στην Επιτροπή σχετικό Υπόμνημα.   

 

Στο υπό αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνονταν οι ακόλουθες 

τροποποιήσεις: 

 

(α) Η προϋπόθεση για απόκτηση δικαιώματος στην παροχή 

Επιδόματος Τέκνου εφόσον συμπληρωθούν τρία (3) τουλάχιστον 

έτη συνήθους διαμονής αντικαθίσταται με την προϋπόθεση για 

νόμιμη και συνεχή διαμονή για περίοδο πέντε (5) ετών στις περιοχές 

όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. 

 

(…) 

 

(στ) Αναφορικά με το Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας 

αφαιρέθηκαν από το Παράρτημα της Νομοθεσίας οι 

επιπρόσθετες προϋποθέσεις που υπήρχαν για παιδιά που είναι 

Κύπριοι πολίτες αλλά ο γονέας δεν είναι Κύπριος, ως οι σχετικές 

εισηγήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 

 

Στο Υπόμνημα σημειώθηκε ότι «η αφαίρεση των προϋποθέσεων 

που αναφέρονται πιο πάνω αποτελεί μία πολύ θετική εξέλιξη» σε 

σχέση με «τον αποκλεισμό από το επίδομα μονογονεϊκής 

οικογένειας των αλλοδαπών μόνων γονέων παιδιών με κυπριακή 
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υπηκοότητα» αλλά, όπως επισημάνθηκε, «με την αντικατάσταση 

της προϋπόθεσης για τριετή συνήθη διαμονή με πενταετή νόμιμη 

και συνεχή διαμονή, δυσχεραίνεται και πάλι σημαντικά η 

πρόσβαση σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας των γονέων που 

είναι υπήκοοι τρίτων χωρών». 

 

Συνακόλουθα, «η εστίαση της νομοθεσίας θα πρέπει να βρίσκεται 

στη νομική και πραγματική κατάσταση του παιδιού και όχι του 

γονέα. Κι αυτό, αφού, όπως προκύπτει, τόσο, από το όνομα της 

νομοθεσίας, ως ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος, όσο 

και από το πνεύμα και το σκοπό της νομοθεσίας για στήριξη των 

παιδιών που μεγαλώνουν με ένα μόνο γονέα ώστε να 

αποκατασταθεί η σχέση ανισότητας μεταξύ των ιδίων και εκείνων 

που μεγαλώνουν με δύο γονείς, το παιδί είναι που αποτελεί το 

αντικείμενο ρύθμισης της εν λόγω νομοθεσίας».  

 

Ενόψει των ανωτέρω, η Επίτροπος ως Φορέας Ισότητας  

υπογράμμισε ότι το Κράτος «θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό 

και φειδωλό όταν περιορίζει την πρόσβαση των παιδιών στο 

συγκεκριμένο επίδομα, εισάγοντας κριτήρια που δεν σχετίζονται με 

την οικονομική δυνατότητα του γονιού να συντηρεί το παιδί του. 

Υπό την έννοια αυτή, δικαιολογείται η παρούσα παρέμβασή μου, 

αφού κατά την άποψή μου η προτεινόμενη τροποποίηση θα έχει 

σοβαρό και δυσανάλογο αντίκτυπο στα παιδιά μονογονεϊκών 

οικογενειών των οποίων ο γονέας που έχει τη φύλαξη είναι 

υπήκοος τρίτης χώρας». 
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 Απόρριψη αίτησης ατόμου με νοητική 

αναπηρία για απόκτηση κυπριακής 

υπηκοότητας 

 

Από τη διερεύνηση παραπόνου που υποβλήθηκε από κύπρια 

πολίτιδα, εκ μέρους του υιού της που είναι ενήλικο άτομο με νοητική 

αναπηρία, αναφορικά με την απόρριψη του αιτήματος του για 

απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας με πολιτογράφηση, επειδή 

θεωρήθηκε ότι δεν πληρούσε την προϋπόθεση που τίθεται στο 

περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο να έχει «πλήρη ικανότητα», 

διαφάνηκε ότι ο εν λόγω Νόμος αποτελεί αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα νομοθεσίας που παρεμποδίζει την ίση μεταχείριση και 

ευνοεί τη διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία κατά 

παράβαση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων 

με Αναπηρίες.  

 

Ειδικότερα, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης  

ενημέρωσε τον υιό της παραπονούμενης ότι η αίτηση του για 

απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας εξετάστηκε αλλά δεν κατέστη 

δυνατό να εγκριθεί επειδή «η Κυπριακή Δημοκρατία ασκώντας τα 

κυριαρχικά της δικαιώματα και αφού έλαβε υπόψη ότι δεν πληροίτε 

τις πρόνοιες του άρθρου 111 των περί Αρχείου Πληθυσμού 

Νόμων… σύμφωνα με το οποίο απαραίτητη προϋπόθεση για 

πολιτογράφηση είναι να είστε πλήρους ικανότητας, αποφάσισε ότι 

δεν υφίσταται οποιοσδήποτε ουσιαστικός λόγος για 

Πολιτογράφηση σας ως Κύπριου πολίτη.» 

 

Ως επακόλουθο, ο υιός της παραπονούμενης εξακολουθούσε να 

είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας του χωρίς κυπριακή 

υπηκοότητά, χωρίς «πρόσβαση σε δικαιώματα και διευκολύνσεις 

που αφορούν στους Κύπριους πολίτες, αντίθετα με τη μητέρα και 

την αδερφή του, στη χώρα όπου έχει ενηλικιωθεί και διαμένει τα 
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τελευταία 28 χρόνια, δηλαδή, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής 

του, για το μοναδικό λόγο ότι είναι άτομο με νοητική αναπηρία». 

 

Στο άρθρο 111 του πιο πάνω Νόμο που καθορίζει τα κριτήρια και 

τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Κύπριου πολίτη, 

προβλέπεται ότι, σε σχέση με την απόκτηση κυπριακής 

υπηκοότητας δυνάμει πολιτογράφησης, ο Υπουργός Εσωτερικών 

«όταν υποβληθεί σ’ αυτόν αίτηση … από οποιοδήποτε αλλοδαπό 

ενήλικα και με πλήρη ικανότητα, ο οποίος ικανοποιεί τον Υπουργό 

ότι κατέχει τα προσόντα για πολιτογράφηση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Τρίτου Πίνακα (του Νόμου), δύναται να χορηγήσει σ’ 

αυτόν πιστοποιητικό πολιτογράφησης». 

 

Αντίστοιχη δε προϋπόθεση για πλήρη ικανότητα καθορίζεται και 

στις διατάξεις του Νόμου που διέπουν την παραχώρηση τη 

κυπριακής υπηκοότητας μέσω άλλων διαδικασιών, εκτός από την 

πολιτογράφηση, όπως η εγγραφή λόγω καταγωγής και η 

εγγραφή λόγω γάμου με κύπριο πολίτη. 

 

Ωστόσο, με βάση τις πρόνοιες και διατάξεις της Σύμβασης του ΟΗΕ 

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες «το δικαίωμα στην 

ελευθερία διακίνησης, απόκτηση ιθαγένειας αλλά και στην 

ευρύτερη χρήση «διαδικασιών μετανάστευσης» που ισχύουν σε μία 

χώρα, οφείλεται να διασφαλίζεται στα άτομα με αναπηρία σε ίση 

βάση με τα άτομα χωρίς αναπηρία, δηλαδή χωρίς οποιαδήποτε 

διάκριση λόγω αναπηρίας, όπως η έννοια αυτή ορίζεται πιο πάνω. 

Με άλλα λόγια, οποιαδήποτε αναπηρία, δεν μπορεί να αποτελεί 

λόγο δυσμενούς μεταχείρισης και αποκλεισμού οποιουδήποτε 

ατόμου απευθύνεται στις μεταναστευτικές αρχές, υποβάλλει 

αιτήματα ή αξιολογείται στα πλαίσια μιας διαδικασίας που 

σχετίζεται με τη μετανάστευση και την απόκτηση ιθαγένειας σε μία 

χώρα». 
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Περαιτέρω, από τη Σύμβαση διαφαίνεται ότι «οποιαδήποτε 

αναπηρία, δεν μπορεί να αποτελεί λόγο δυσμενούς μεταχείρισης 

και αποκλεισμού οποιουδήποτε ατόμου απευθύνεται στις 

μεταναστευτικές αρχές, υποβάλλει αιτήματα ή αξιολογείται στα 

πλαίσια μιας διαδικασίας που σχετίζεται με τη μετανάστευση και την 

απόκτηση ιθαγένειας σε μία χώρα». Και αυτό γιατί με τη Σύμβαση 

αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία, 

περιλαμβανομένης της νοητικής αναπηρίας, «σε αυτοδιάθεση, την 

ίση τους αξία και το ίσο δικαίωμά τους να φέρουν και να ασκούν 

τα δικαιώματά τους όπως κάθε άλλος άνθρωπος. Δίδει έμφαση 

στις δυνατότητές τους να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες, με 

κατάλληλη στήριξη, καθώς και να ενσωματώνονται πλήρως στην 

κοινωνία, φτάνει να αίρονται συνεχώς όλα τα εμπόδια που 

καθιστούν αυτή την ενσωμάτωση και ισότητα ανέφικτη».  

 

Σε όλη της την έκταση, η Σύμβαση καθιστά υποχρέωση την άρση 

όλων των νομικών και συμπεριφορικών εμποδίων, «απαγορεύει τα 

στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και κάθε επιβλαβή για την 

αναπηρία πρακτική καλώντας τα κράτη να αναλάβουν την 

καταπολέμησή τους» και «αναγνωρίζει κάθε άτομο ως ίσο ενώπιον 

του νόμου και ως έχον ικανότητα προς δικαιοπραξία». 

 

Ενόψει των ανωτέρω, στη σχετική Έκθεση11 που υποβλήθηκε 

σημειώθηκε ότι η προαναφερθείσα πρόνοια του περί Αρχείου 

Πληθυσμού Νόμου ευνοεί τη διάκριση σε βάρος των ατόμων με 

αναπηρία, καθότι καθίσταται «όχι μόνο άνιση αλλά και αδύνατη 

την πρόσβαση του παραπονούμενου αλλά και κάθε αιτητή με 

νοητική αναπηρία στο δικαίωμα απόκτησης κυπριακής 

υπηκοότητας με πολιτογράφηση. Ως αποτέλεσμα, στοιχειοθετείται 

πρόδηλη διάκριση με βάση την αναπηρία, υπό τη μορφή του 

αποκλεισμού και της πλήρους παρεμπόδισης της αναγνώρισης 

και άσκησης του δικαιώματος σε ελευθερία διακίνησης και 

                                                 
11 Σ.Α.Α. 40/2016 
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ιθαγένειας, σε ίση βάση με άλλους αιτητές». Ταυτόχρονα, συντρέχει 

και «πολλαπλή διάκριση σε βάρος του παραπονούμενου, διότι η 

αναπηρία και η καταγωγή του διαπλέκονται και αλληλεπιδρούν 

κατά την πιο πάνω διάκριση», ενώ η αναφορά στο Νόμο σε 

«πλήρη ικανότητα» που βρίσκεται σε ασυμφωνία με τις διατάξεις 

της Σύμβασης,  επιτρέπει όπως κάθε άτομο με νοητική αναπηρία 

«θεωρείται αυτόματα ανίκανο διαιωνίζοντας ένα από τα 

συνηθέστερα στερεότυπα σε βάρος των ατόμων με αναπηρία». 

 

Εισήγηση στην Έκθεση ήταν η εναρμόνιση του περί Αρχείου 

Πληθυσμού Νόμου με τη Σύμβαση για άρση της διάκρισης λόγω 

αναπηρίας μαζί με όλες τις άλλες παραβιάσεις που προκύπτουν, 

με την προϋπόθεση απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας την 

«πλήρη ικανότητα» των αιτητών, καθώς και όπως, κατόπιν 

υποβολής αιτήματος από τον παραπονούμενο για απόκτηση 

κυπριακής υπηκοότητας, αυτό εξεταζόταν στη βάση των όσων 

είχαν αναλυθεί στην Έκθεση. 

 

 Καθεστώς εργοδότησης συνοδών/βοηθών 

των παιδιών με αναπηρία που φοιτούν στα 

δημόσια σχολεία 
 

Σημαντική παράμετρος για διασφάλιση της συμμετοχής και 

πρόσβασης των παιδιών με αναπηρία στην ενιαία εκπαίδευση, 

όπως προβλέπεται και από τη Σύμβαση, είναι το ζήτημα του 

καθεστώτος εργοδότησης των σχολικών βοηθών, ώστε  η Πολιτεία 

να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της σε σχέση με τους 

μαθητές με αναπηρία, όπως αυτές προκύπτουν από τη Σύμβαση 

και τους περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Νόμους. 

 

Με αφορμή παράπονο που υποβλήθηκε από γονείς παιδιού που 

φοιτούσε σε Δημόσιο Σχολείο και στο οποίο παραχωρείτο σχολική 

βοηθός/συνοδός, καταδείχθηκε πως παρότι η συγκεκριμένη 
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σχολική βοηθός/συνοδός δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στα 

καθήκοντά της, εξακολουθούσε να διατηρείται στη θέση της.   

 

Στη σχετική Τοποθέτηση12 για το πιο πάνω θέμα, σημειώθηκε ότι οι 

υπηρεσίες σχολικού/ης συνοδού/βοηθού «συνιστούν μορφή 

εύλογης προσαρμογής και εξατομικευμένο μέτρο για τη 

διευκόλυνση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία, η 

χρησιμότητα του οποίου διαφέρει αναλόγως του μαθητή και των 

αναγκών του, αλλά και αναλόγως του σχολικού περιβάλλοντος 

στο οποίο βρίσκεται. Συνεπώς, ο ρόλος των σχολικών συνοδών 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ενταξιακή πορεία των μαθητών 

στο εκπαιδευτικά΄ σύστημα, ενώ μπορεί να ασκούν ακόμη 

παιδαγωγικό ρόλο13 … η παροχή ατομικής στήριξης και εύλογων 

προσαρμογών θα πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα. Η στήριξη 

πρέπει να είναι διαρκής, επαρκής και εξατομικευμένη, η δε παροχή 

εύλογων προσαρμογών πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση των 

κοινωνικών εμποδίων στην εκπαίδευση. Τυχόν μη παροχή εύλογων 

προσαρμογών συνιστά διάκριση λόγω αναπηρίας».  

 

Με βάση τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές 

Ανάγκες Νόμους, «κάθε παιδί με ειδικές ανάγκες δικαιούται δωρεάν 

φοίτηση σε δημόσιο σχολείο, το δε Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά 

για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, επιστημονικού και 

άλλου … η ευθύνη εργοδότησης των σχολικών βοηθών και 

συνοδών ανατέθηκε, κατ’ αρχάς, στους συνδέσμους γονέων» και 

ακολούθως η ευθύνη ανατέθηκε στις σχολικές εφορείες. 

  

Σε σχέση με την προκειμένη περίπτωση, σημειώθηκε πως παρότι 

όλοι οι εμπλεκόμενοι, μεταξύ ων οποίων και οι γονείς, ήγειραν θέμα 

ακαταλληλότητας της συνοδού, καθότι δεν ανταποκρινόταν 

επαρκώς στα καθήκοντα της, οι αναφορές/καταγγελίες εναντίον 

                                                 
12 Α.Σ.Α. 6/2016 
13 Κλεάνθους Α., Παπαλεξανδρή Τ., Φτιάκα Ε. «Ο ρόλος της συνοδού στα πλαίσια 

της ενταξιακής εκπαίδευσης», 12ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου. 
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της «αφαιρέθηκαν από το σχετικό φάκελο, όταν ανέκυψε ανάγκη 

τερματισμού των υπηρεσιών μιας βοηθού/συνοδού, προκειμένου, 

έτσι, αυτές να μην τύχουν αξιολόγησης, ως στοιχείο κρίσης της 

καταλληλόλητας της να διατηρήσει τη θέση της».   

 

Επομένως, ενώ στο συγκεκριμένο σχολείο υπήρχε και συντηρείτο 

μια προβληματική κατάσταση που δεν συνέβαλλε στην 

«απρόσκοπτη, εκ μέρους των μαθητών ΑμεΑ, άσκηση τού 

δικαιώματος τους στην εκπαίδευση κατά τρόπο ισότιμο με τους 

λοιπούς μαθητές», κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να την τερματίσει. 

Η στάση αυτή, ισοδυναμούσε «με αποτυχία του Κράτους να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η Σύμβαση» 

καθότι τα παιδιά με αναπηρία που φοιτούσαν στο συγκεκριμένο 

σχολείο τυγχάναν «άνισης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας και, 

συνεπώς, απαγορευμένης διάκρισης». 

 

Όπως επισημάνθηκε στην Τοποθέτηση, το κατεξοχήν πρόβλημα 

στην επιλογή των κατάλληλων προσώπων για εργοδότηση στις 

θέσεις σχολικών βοηθών/συνοδών, είναι η παντοδυναμία των 

Σχολικών Εφορειών, δηλαδή του εργοδότη, κατά τη διαδικασία 

επιλογής για σκοπούς εργοδότησης, αφού τα μέλη των Εφορειών 

έχουν την πλειοψηφία στις Επιτροπές Επιλογής. Συνεπώς, αν αυτά 

συμφωνούν στην εργοδότηση/διατήρηση στη θέση προσώπου 

ακόμα και μη κατάλληλου , η λήψη τέτοιας απόφασης δεν μπορεί 

να αποτραπεί, ακόμα και αν όλα τα λοιπά μέλη της Επιτροπής, 

στην οποία μετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, 

διαφωνούν. 

 

Η εισήγηση στην Τοποθέτηση ήταν όπως, στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων της Πολιτείας για παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης 

σε όλα τα παιδιά, η εμπλεκόμενη Σχολική Εφορεία εξέταζε την 

κατάσταση στο σχολείο που αφορούσε η καταγγελία των 

παραπονούμενων σε σχέση με το θέμα των σχολικών 

βοηθών/συνοδών και να λάμβανε μέτρα.  
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Το δε Υπουργείο Παιδείας, όφειλε να διεξαγάγει τη δική του έρευνα 

για να διαπιστώσει αν διασφαλίζονταν τα δικαιώματα των παιδιών 

με αναπηρία στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά και σε κάθε άλλο 

σχολείο και αν όχι, να προέβαινε στις ενδεδειγμένες υπό τις 

περιστάσεις ενέργειες.   
 

Σε σχέση με το ευρύτερο θέμα των σχολικών συνοδών/βοηθών, 

έγινε εισήγηση για τροχιοδρόμηση από Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού, εκείνων των διαδικασιών «οι οποίες θα μπορούσαν να 

επιτρέψουν τη διαφοροποίηση της συγκρότησης των Επιτροπών 

Επιλογής των σχολικών βοηθών/συνοδών, λαμβάνοντας υπόψη 

κατά τη διαμόρφωση της πρότασης του, τις παρατηρήσεις της 

Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

σε κράτη που αξιολόγησε, όπως για ουσιαστική συμμετοχή στις εν 

λόγω Επιτροπές των γονέων, καθώς και για συνεκτίμηση από τις 

Επιτροπές των απόψεων/επιθυμιών και προτιμήσεων των ίδιων 

των παιδιών.  
 

Η σοβαρότητα του ρόλου που αυτοί/ές διαδραματίζουν στη 

διαδικασία της μάθησης των παιδιών ΑμεΑ, σε συνδυασμό με τις 

υποχρεώσεις της Πολιτείας προς τα παιδιά αυτά, δεν επιτρέπουν η 

διαδικασία πρόσληψης των πρώτων και η εργοδότηση τους να 

είναι, ουσιαστικά, υπόθεση των Σχολικών Εφορειών». 
 

Περαιτέρω εισήγηση αφορούσε στον προβληματισμό του 

Υπουργείου «σε σχέση με τα προσόντα και κριτήρια επιλογής των 

σχολικών βοηθών/συνοδών ούτως ώστε να διασφαλίζεται 

εξαρχής η καταλληλότητα τους και η εναρμόνιση της άσκησης των 

καθηκόντων τους» με τις διατάξεις της Σύμβασης.  
 

Προς την κατεύθυνση αυτή «θα πρέπει να τροποποιηθούν τα 

σχέδια υπηρεσίας, αλλά και να καθιερωθεί σε πρώτη τουλάχιστον 

φάση, η συστηματική και υποχρεωτική εκπαίδευση/επιμόρφωση 

των σχολικών συνοδών/βοηθών στα θέματα αναπηρίας δυνάμει 

της Σύμβασης». 
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Β. Διαμεσολαβητική Δράση  
 

 

Στη βάση των θεσμικών  δυνατοτήτων, η Επίτροπος Διοικήσεως, 

υπό την ιδιότητα του Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των 

Διακρίσεων, έδωσε και κατά το έτος 2017 έμφαση στη 

διαμεσολαβητική δραστηριότητα. Οι διαμεσολαβήσεις έγιναν σε 

περιπτώσεις που διαπιστώθηκε, εκ πρώτης όψεως, βασιμότητα της 

καταγγελίας, οι δε – γραπτές ή/και προφορικές - παρεμβάσεις του 

Φορέα  προς τις εμπλεκόμενες δημόσιες Αρχές είχαν ως 

αποτέλεσμα τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων ή/και την ικανοποίηση 

συγκεκριμένων αιτημάτων των καταγγελλόντων. 

 

 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε 

διαμεσολάβηση/παρέμβαση του Φορέα  με θετική κατάληξη, είναι 

οι ακόλουθες: 

 

 Το Παρατηρητήριο για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, το Ρατσισμό 

και την Ξενοφοβία, υπέβαλαν στον Επίτροπο Διοικήσεως ως 

Φορέα Ισότητας  καταγγελία σε σχέση με ενδεχόμενη διάπραξη 

αδικημάτων στο φάσμα του ρατσισμού από οπαδούς του 

ΧΧΧΧΧ και, συγκεκριμένα, την ανάρτηση από αυτούς πανό, με 

μισαλλόδοξο περιεχόμενο, στα πλαίσια ποδοσφαιρικού 

αγώνα.  

 

 Μετά από σχετικές με το θέμα παρεμβάσεις προς τον Αρχηγό 

Αστυνομίας, τον ΚΟΑ και την ΚΟΠ, υπήρξε κινητοποίηση, τόσο 

της Αστυνομίας, όσο και των αθλητικών φορέων, που οδήγησε 
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στην ποινική καταδίκη προσώπου, που ευθυνόταν για τα 

σχετικά περιστατικά και την τιμωρία του σωματείου.14  

 

 Μετά από την παρέμβαση μας ως Φορέας Ισότητας και 

Καταπολέμησης των Διακρίσεων  στα πλαίσια εξέτασης 

καταγγελίας που αφορούσε στην ρατσιστική, υποτιμητική και 

προσβλητική, όπως υποστηρίχθηκε, αντιμετώπιση τριών 

γυναικών σε εστιατόριο η ιδιοκτήτρια εταιρεία δεσμεύθηκε να 

δώσει σαφείς οδηγίες στο προσωπικό της, για αποφυγή στο 

μέλλον παρόμοιων περιστατικών.  

 

 Κύπριος πολίτης υπέβαλε καταγγελία, αναφορικά με το 

χειρισμό της αίτησής της κόρης του για φοιτητική χορηγία. 

Ειδικότερα, ενώ κατά τα προγενέστερα δύο χρόνια, η κόρη του 

καταγγέλλοντα λάμβανε φοιτητική χορηγία, εντούτοις για την 

παραχώρηση της χορηγίας για το 2017 ζητήθηκε από το 

Υπουργείο η προσκόμιση αντιγράφου της ταυτότητας της 

μητέρας, η οποία γεννήθηκε στην Αγγλία και έχει κυπριακή 

καταγωγή, ώστε να αποδειχθεί, όπως δηλώθηκε στον 

καταγγέλλοντα προφορικά, η νόμιμη παραμονή της στην 

Κύπρο.  

 

 Μετά την παρέμβαση μας ως Φορέα Ισότητας και 

Καταπολέμησης των Διακρίσεων, η αίτηση της ενδιαφερόμενης 

για φοιτητική χορηγία τελικά εγκρίθηκε, ενώ, όπως 

επισημάνθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το 

δελτίο ταυτότητας της μητέρας της δε ζητήθηκε για να 

διαπιστωθεί η νόμιμή διαμονή της στην Κύπρο, αλλά για να 

επιβεβαιωθεί ότι στην αίτησή της είχε αναγραφεί ο σωστός 

αριθμός της ταυτότητας της μητέρας της.15 

 

                                                 
14 Α.Κ.Ρ. 53/2015 και Α.Κ.Ρ. 54/2015 
15 Α.Κ.Ρ. 41/2017 
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 Η απόρριψη αιτήματος για φοιτητική χορηγία στην περίπτωση 

Σύριας φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Κύπρου, που διαμένει 

στην Κύπρο για είκοσι περίπου χρόνια, αποτέλεσε αντικείμενο 

παρέμβασης μας, μετά από την οποία, το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού επανεξέτασε και ενέκρινε την αίτηση της 

ενδιαφερόμενης και αποφάσισε την καταβολή προς αυτήν 

αναδρομικά, τα ποσά της χορηγίας για το 2015 και 2016.16 

 

 Κύπριος πολίτης, τουρκοκυπριακής καταγωγής, υπέβαλε 

καταγγελία σε σχέση με την καθυστέρηση του Τμήματος 

Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) να εξετάσει 

την αίτηση της κόρης του για απόκτηση της κυπριακής 

υπηκοότητας, στη βάση της καταγωγής της. Μετά την 

παρέμβαση μας, το ΤΑΠΜ προχώρησε στην έκδοση 

Προξενικού Πιστοποιητικού Γέννησης προς την ενδιαφερόμενη, 

έγγραφο που της επέτρεψε, σε μεταγενέστερο στάδιο, να 

μεταβεί στην αρμόδια Επαρχιακή Διοίκηση και να εγγραφεί ως 

Κύπρια πολίτιδα όπως και να αιτηθεί διαβατήριο της 

Δημοκρατίας.17 

 

 Μη Κυβερνητική Οργάνωση υπέβαλε καταγγελία, εκ μέρους 

δικαιούχου διεθνούς προστασίας από τη Συρία, αναφορικά με 

την άρνηση εγγραφής του σε σχολείο της Μέσης Εκπαίδευσης. 

Μετά από γραπτή παρέμβαση μας  προς το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού, το αίτημα του καταγγέλλοντα για 

εγγραφή σε σχολική μονάδα εν τέλει εγκρίθηκε.18 

 

 Ως Φορέας Ισότητας   εξετάσαμε  καταγγελία σε σχέση με 

αίτημα τρανς ατόμου, για αλλαγή των επίσημων εγγράφων 

του, ώστε αυτά να αντικατοπτρίζουν το επαναπροσδιορισθέν 

και προτιμώμενο φύλο του. Στη γραπτή παρέμβαση μας προς 

                                                 
16 Α/Π 109/2016 
17 Α.Κ.Ρ. 15/2017 
18 Α.Κ.Ρ. 31/2017 
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τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρατέθηκαν οι διαχρονικές  θέσεις  

της Επιτρόπου, αναφορικά με το ευρύτερο ζήτημα της νομικής 

αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου και υπογραμμίστηκε ότι η 

διαδικασία αυτή, πρέπει να βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό 

του ατόμου, να είναι διοικητικής φύσης, γρήγορη, διαφανής και 

ανεμπόδιστη, να μην εξαρτάται από οποιαδήποτε προϋπόθεση 

ιατρικής φύσεως και να μην πλήττει κανένα ανθρώπινο 

δικαίωμα. Μετά την παρέμβαση της Επιτρόπου, τα έγγραφα 

του ενδιαφερόμενου ατόμου τροποποιήθηκαν.19 

 

 Ως Φορέας Ισότητας προχωρήσαμε σε γραπτές παρεμβάσεις 

στα πλαίσια εξέτασης καταγγελίας για αγενή συμπεριφορά και 

μεταχείριση τρανς ατόμου κατά τρόπο που εισήγε διάκριση, 

από Λειτουργό της Πρεσβείας της Κύπρου στη Γερμανία. 

Αποτέλεσμα των παρεμβάσεων αυτών ήταν να δοθούν 

οδηγίες από το Υπουργείο Εξωτερικών, προς τον Πρέσβη στο 

Βερολίνο, όπως γίνουν οι δέουσες συστάσεις στον 

εμπλεκόμενο Λειτουργό και όπως αποσταλεί εγκύκλιος 

επιστολή σε όλους τους Αρχηγούς Διπλωματικών Αποστολών 

στο εξωτερικό, στην οποία τονίστηκε ότι η εξυπηρέτηση του 

κοινού, αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση των υπαλλήλων.20 

 

 Μετά από παρέμβαση μας και πάλι, επιτεύχθηκε η προώθηση 

και ικανοποίηση αιτήματος για παραχώρηση της κυπριακής 

υπηκοότητας σε υπήκοο τρίτης χώρας και η προς αυτήν 

παραχώρηση Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.21 

 

 Παρέμβαση μας επέφερε επίσης την προώθηση και 

ικανοποίηση αιτήματος για διεθνή προστασία προσώπου 

ιδιαίτερα ευάλωτου.22 

                                                 
19 Α.Κ.Ρ. 64/2016. 
20 Α.Κ.Ρ. 89/2016. 
21 Α.Κ.Ρ. 23/2016. 
22 Α.Κ.Ρ. 99/2016. 
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 Η επανέκδοση προς κάτοχο διεθνούς προστασίας πιστωτικής 

(web) κάρτας από Συνεργατικό Ίδρυμα, η οποία είχε, σε 

προηγούμενο στάδιο, ακυρωθεί, επιτεύχθηκε ύστερα από 

σχετική παρέμβαση  μας.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Α.Κ.Ρ. 12/2016. 
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Γ. Ενέργειες  για  Ευαισθητοποίηση  και 

   Ενημέρωση  
 

 

Ως Φορέας Ισότητας ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  συνέχισε και κατά το 2017 την 

πολύπλευρη δράση του για σκοπούς ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών για θέματα που 

άπτονται των αρμοδιοτήτων του.  

 

 

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες σχετικές δράσεις: 

 

 Λειτουργοί του Φορέα επισκέφθηκαν σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για 

σκοπούς παρουσίασης/συζήτησης με μέλη της σχολικής 

κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικούς), για γενικά και ειδικά 

θέματα ρατσισμού και διακρίσεων. 

 

 Σχετικές παρουσιάσεις/διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν και 

σε Πανεπιστημιακές Σχολές.  

 

 Άξια αναφοράς είναι η πραγματοποίηση, του «2ου 

Παγκύπριου Μαθητικού Φόρουμ για τη Διαφορετικότητα και 

την Ένταξη», που διοργανώθηκε από την Επιτρόπου 

Διοικήσεως, υπό την ιδιότητά της ως Φορέας Ισότητας και 

Καταπολέμησης των Διακρίσεων, τον Οργανισμό Νεολαίας 

Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με τη 

στήριξη της ACCEPT ΛΟΑΤ Κύπρου. 
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 Στο Φόρουμ συμμετείχαν 120 μαθητές Λυκείων και Τεχνικών 

Σχολών από όλες τις επαρχίες της Κύπρου και οι επιμέρους 

θεματικές του αφορούσαν: (α) Πρόσφυγες και αιτητές 

ασύλου, (β) Διακρίσεις και ρατσιστικά περιστατικά, (γ) 

Στερεότυπα φύλου, (δ) Ομοφοβία και τρανσφοβία, (ε) 

Θρησκευτική ελευθερία και (στ) Ελευθερία της καλλιτεχνικής 

έκφρασης.  

 

 Η συνεργασία της Επιτρόπου Διοικήσεως, υπό την ιδιότητά 

της ως Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των 

Διακρίσεων με την Αστυνομία, συνεχίστηκε και κατά το 2017, 

για σκοπούς εκπαίδευσης μελών της Αστυνομίας σε θέματα 

Ρατσισμού, διακρίσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

ευρύτερα.  

 

 Με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σε 

θέματα διακρίσεων, ως Φορέας Ισότητας συνέχισε και κατά 

το 2017 να έχει συναντήσεις με Μη Κυβερνητικούς 

Οργανισμούς και οργανωμένους φορείς, καθώς και 

ενεργό συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή δράσεις που 

διοργάνωσαν άλλοι φορείς/οργανώσεις στην Κύπρο.    

 

 Ο Φορέας συνέχισε και κατά το 2017 να παρέχει 

πληροφορίες και στοιχεία για θέματα ρατσισμού και 

διακρίσεων σε διάφορους φορείς που απευθύνονται 

απευθείας προς αυτόν, όπως: διεθνείς και ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, 

καθώς επίσης και ενδιαφερόμενους πολίτες. Για την 

παραχώρηση των πληροφοριών αυτών, αρκετές φορές 

συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια και συντάχθηκαν  

επιστολές που περιείχαν στατιστικά στοιχεία για τη δράση 

του Φορέα και πληροφορίες για υποθέσεις που 

εξετάστηκαν και Εκθέσεις που υποβλήθηκαν. 
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Σημειώνεται, τέλος, ότι ως Φορέας Ισότητας ο Επίτροπος  

Διοικήσεως είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Equinet από το 

2007. Στο Δίκτυο αυτό συμμετέχουν οι ανεξάρτητες φορείς  που 

έχουν αρμοδιότητα την υλοποίηση των ευρωπαϊκών Οδηγιών κατά 

των διακρίσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Equality 

Bodies). Η σύσταση και λειτουργία του Δικτύου αποσκοπεί στην 

συνεργασία και συντονισμό των μελών για πιο αποτελεσματική 

δράση και, στα πλαίσια αυτά, ανταλλάσσονται απόψεις για 

θέματα που άπτονται των κοινών αρμοδιοτήτων τους, 

συντάσσονται κοινές εκθέσεις και διοργανώνονται εξειδικευμένα 

συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.  

 

Κατά το 2017, ο Φορέας συμμετείχε στην Ομάδα Εργασίας του 

Δικτύου Equinet για την Επικοινωνία (Equinet’s Working Group on 

Communication Strategies and Practices). Επίσης, η Επίτροπος 

Διοικήσεως ως Φορέας Ισότητας και Λειτουργοί του Γραφείου της 

συμμετείχαν κατά το 2017 σε συναντήσεις και διεθνή σεμινάρια που 

διοργάνωσε το Δίκτυο Equinet.   
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 «Οδηγός Ένταξης της Διάστασης του Φύλου 

στις Δημόσιες Πολιτικές» 
 

Στα πλαίσια υλοποίησης δράσης του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης 

για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2014-2017, από το 

Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, το 

Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, την Κυπριακή Ακαδημία 

Δημόσιας Διοίκησης και την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην 

Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΙΦ). ετοιμάστηκε 

Οδηγός Ένταξης της Διάστασης του Φύλου στις Δημόσιες 

Πολιτικές και σχέδιο δράσης για εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα 

ακολουθούσε – τα οποία υιοθετήθηκαν από το Υπουργικό 

Συμβούλιο το 2017. 

 

Ο συγκεκριμένος Οδηγός εφαρμογής της ένταξης της διάστασης 

του φύλου στη Δημόσια Υπηρεσία/Διοίκηση αποτελεί ένα 

καινοτόμο εργαλείο εκπαίδευσης υψηλόβαθμων στελεχών της 

Δημόσιας Διοίκησης και πρόκειται για ένα χρήσιμο μεθοδολογικό 

εργαλείο, το οποίο θα βοηθήσει, ώστε να λαμβάνονται υπόψη 

κατά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των 

πολιτικών οι επιπτώσεις τους σε άνδρες και γυναίκες, καθώς και οι 

ιδιαίτερες ανάγκες των ανδρών και των γυναικών.  
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Δ. Παρουσία  σε  συνεδρίες  των 

     Κοινοβουλευτικών Επιτροπών  της  

     Βουλής  των  Αντιπροσώπων 
 

   1. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 
 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, την 1/03/2017, στην 

οποία συνεχίστηκε η συζήτηση που άρχισε στις 15 

Φεβρουαρίου 2017, αναφορικά με την ενιαία ρύθμιση του 

αδικήματος της ρητορικής μίσους. Με αφορμή τη 

συζήτηση, υποβλήθηκε Υπόμνημα της Επιτρόπου 

Διοικήσεως. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στις 29 Νοεμβρίου 

2017, για συζήτηση του περί Προστασίας από 

Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμου 

του 2017. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στις 8 Νοεμβρίου 

2017, για συζήτηση του περί Αποκάλυψης Πληροφοριών 

προς Όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος Νόμου του 2016. 

 

 Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη και  Ανώτερος Λειτουργός του 

Γραφείου, συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στις 18 

Οκτωβρίου 2017, για παρουσίαση/συζήτηση του 

Προϋπολογισμού του Γραφείου για το έτος 2018. 
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   2. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας  

       και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 27 Ιουνίου 2017, κατά την 

οποία συζητήθηκαν το θέμα της άδειας πατρότητας και οι 

τροποποιήσεις του περί Προστασίας της Μητρότητας 

Νόμου. 

 

   3. Κοινοβουλευτική    Επιτροπή    Παιδείας    και 

       Πολιτισμού 
 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, την 

1/3/2017, αναφορικά με τις διαδικασίες εισδοχής 

αλλοδαπών φοιτητών στην Κύπρο.  

  

Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, στις 

20 Ιουνίου 2017, αναφορικά με τον «περί της Σύμβασης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την 

Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της 

Ενδοοικογενειακής Βίας (Κυρωτικός) Νόμο του 2017». 

 

   4. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 
 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, στις 29 Μαΐου 

2017, κατά την οποία συζητήθηκε ο Περί Γάμου 

(Τροποιητικός) Νόμος του 2017. Για το εν λόγω θέμα, το 
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Υπουργείο Εσωτερικών έχει ετοιμάσει τροποιητικό 

νομοσχέδιο, ώστε να διαγραφούν οι αναφορές σε 

«θρήσκευμα» και «θρησκεία» από τα έγγραφα που 

υποβάλλονται και εκδίδονται δυνάμει του περί Γάμου Νόμου. 

Η προτεινόμενη τροποποίηση έλαβε υπόψη τις θέσεις, 

διαπιστώσεις και εισηγήσεις σχετικής Έκθεσης της 

Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην 

οποία διατυπώθηκε η βασική θέση ότι η υποχρέωση 

αποκάλυψης των θρησκευτικών πεποιθήσεων των ατόμων 

που συνάπτουν πολιτικό γάμο (μέσω του περί Γάμου 

Νόμου), εκθέτει τα άτομα αυτά σε διακρίσεις και παραβιάζει 

τα δικαιώματα τους στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της 

ελευθερίας σκέψης και συνείδησης. 

 

   5. Κοινοβουλευτική    Επιτροπή   Ανθρωπίνων  

       Δικαιωμάτων   και   Ίσων   Ευκαιριών   μεταξύ  

       Ανδρών  και  Γυναικών 
 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

στις 16 και 23  Ιανουαρίου 2017, στην οποία έγινε 

ενημέρωση και συζητήθηκε το θέμα της λειτουργίας του 

κρατικού καταφυγίου θυμάτων εμπορίας προσώπων για 

σεξουαλική εκμετάλλευση. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

και Ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, στις 13 

Φεβρουαρίου 2017, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα «Η 

ανάγκη προώθησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών για 

κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για 

ουσιαστική εφαρμογή της». 
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 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 15 Μαΐου 

2017, για τη συζήτηση του θέματος του κρατικού 

καταφύγιου θυμάτων εμπορίας προσώπων. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 22 Μαΐου 

2017, με θέμα την Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού, αναφορικά με τη διασφάλιση 

των δικαιωμάτων των ανήλικων αιτητών ασύλου που 

φιλοξενούνται στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών 

Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου σε θέματα 

εκπαίδευσης και φιλοξενίας. 

 

 Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη είχε συνάντηση με την 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 16 

Οκτωβρίου 2017. 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  

2018 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 
 

 

 

Α. Εκθέσεις/Παρεμβάσεις  

 
Κατά το 2018, υπό την ιδιότητα της Επιτρόπου ως Φορέα Ισότητας 

και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, υποβλήθηκαν οι πιο κάτω 

Εκθέσεις/Τοποθετήσεις: 

 

 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας 

Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων 

αναφορικά με τη διασφάλιση χώρου 

θρησκευτικής λατρείας στην Πάφο, για τις 

ανάγκες των Μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια 

της γιορτής του Ραμαζανιού, ημερ. 11 Μάϊου 

201824 
 

Η Επίτροπος εξέτασε παράπονο που υποβλήθηκε τον Μάιο του 

2018 από το Γραφείο «Religious Track of the Cyprus Peace 

Process» (RTCYPP) αναφορικά με το ζήτημα που, τότε, προέκυψε  

σε σχέση με την εξεύρεση χώρου λατρείας για τη Μουσουλμανική 

κοινότητα στην Πάφο, ενόψει και της έναρξης της γιορτής του 

Ραμαζανιού στις 15 Μαΐου 2018. 

 

                                                 
24 Αρ. Φακ.: Α/Π 692/2018 
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Σύμφωνα με το παράπονο, από τον Οκτώβριο 2017 οι αρμόδιες 

υπηρεσίες είχαν αποφασίσει τον τερματισμό της λειτουργίας του 

τεμένους στην Κάτω Πάφο, ενώ οι προσπάθειες που στη συνέχεια 

καταβλήθηκαν τόσο από την μουσουλμανική κοινότητα όσο και 

από το RTCYPP για την εξεύρεση άλλου χώρου για τις λατρευτικές 

ανάγκες των μουσουλμάνων στην Πάφο (περίπου 1500 μέλη), δεν 

απέδωσαν. 

 

Στην Τοποθέτηση έγινε εκτενής αναφορά στο εθνικό και διεθνές 

θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει το δικαίωμα στην ελευθερία της 

σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Έγινε επίσης αναφορά σε 

νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) (υπόθεση Witnesses and Others v. Turkey), 

από την οποία προκύπτει ότι η μη παροχή κατάλληλου μέρους για 

εκδήλωση της θρησκευτικής ελευθερίας, (έστω και απλού χώρου 

και όχι απαραίτητα χώρου κατάλληλα διαμορφωμένου ως χώρου 

λατρείας), δημιουργεί άμεση παρέμβαση στο δικαίωμα της 

θρησκευτικής ελευθερίας.  (Άρθρο 9 της  Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) - δικαίωμα στην ελευθερία της 

σκέψης συνείδησης και θρησκείας). 

 

Στην Τοποθέτησή της, η Επίτροπος τόνισε ότι το ζήτημα έχριζε 

άμεσης εξέτασης και ότι οι αρμόδιες αρχές έπρεπε να λάβουν 

αποτελεσματικά μέτρα, ώστε να εξυπηρετηθούν οι θρησκευτικές 

και λατρευτικές ανάγκες των μουσουλμάνων της Πάφου - ακόμη 

και σε ένα μέρος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

προσωρινά ως χώρος λατρείας. Συνακόλουθα, εισηγήθηκε όπως  

οι αρμόδιες αρχές, προχωρήσουν σε όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες/διευθετήσεις, ώστε, έστω και ως προσωρινή λύση, να 

εξευρεθεί κατάλληλος χώρος λατρείας για τη μουσουλμανική 

κοινότητα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.  

 

Μετά την υποβολή της Τοποθέτησης και στη βάση των εισηγήσεων 

που περιλήφθηκαν σε αυτήν, έγιναν ενέργειες/διευθετήσεις ώστε το 



69 

 

Τέμενος Κάτω Πάφου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έστω και ως 

προσωρινή λύση, ως χώρος λατρείας από τους Μουσουλμανική 

Κοινότητα Πάφου, κατά τη διάρκεια του περασμένου Ραμαζανιού. 

15 Μαΐου μέχρι 14 Ιουνίου 2018).  

 

 Διάκριση λόγω φύλου στην εργασία25 
 

Παράπονο που υποβλήθηκε στο Γραφείο μας για διάκριση λόγω 

φύλου στην εργασία, αφορούσε στην απόφαση του Γενικού 

Χημείου να απορρίψει εισήγηση της παραπονούμενης για 

τροποποίηση του χρόνου έναρξης του συμβολαίου αγοράς 

υπηρεσιών απ’ αυτήν για λόγους μητρότητας, παρότι το Γενικό 

Χημείο της είχε κατακυρώσει τη σχετική προσφορά για αγορά 

υπηρεσιών. 

 

Ενόψει δε της απόφασης του Διευθυντή των Υπηρεσιών 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι η απασχόληση της παραπονούμενης 

στο Γενικό Χημείο ήταν «απασχόληση μισθωτού προσώπου» και 

κατ’ επέκταση «σχέση εξαρτημένης εργασίας», μπορούσαν να 

τύχουν εφαρμογής, στην προκειμένη περίπτωση, οι σχετικές 

διατάξεις «του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην 

Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του περί Προστασίας της Μητρότητας 

Νόμου». 

 

Συνακόλουθα, η άρνηση έγκρισης από το Γενικό Χημείο του 

σχετικού αιτήματος της παραπονούμενης για παράταση χρόνου 

έναρξης της εργασίας της, λόγω άδειας μητρότητας, συνιστούσε 

«παραβίαση των διατάξεων του περί Προστασίας της Μητρότητας 

Νόμου σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του περί Ίσης Μεταχείρισης 

Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση Νόμου, που απαγορεύει τη λιγότερη ευνοϊκή 

                                                 
25 Έκθεση με αρ. φακ. Α.Κ.Ι. 17/2017, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2018 
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μεταχείριση εγκύων ή μητέρων και εμπίπτουν στις διακρίσεις λόγω 

φύλου». 

 

Η παραπονούμενη, «λόγω τοκετού και μητρότητας και συνεπώς 

λόγω φύλου, στερήθηκε/απώλεσε πρόσβαση/θέση σε εργασία, 

για την οποία είχε κριθεί ως κατάλληλη, για λόγους που σχετίζονται 

με τη μητρότητα και, συγκεκριμένα, με την νομικά κατοχυρωμένη 

άδεια μητρότητας». Ως εκ τούτου στην περίπτωσή της, υπήρξε 

«παραβίαση της νομικής απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω 

φύλου στην απασχόληση». 

 

Ενόψει των ανωτέρω, η Επίτροπος υπέβαλε τη σχετική Έκθεση της 

στο Διευθυντή Γενικού Χημείου και τον πληροφόρησε, βάσει του 

άρθρου 22 του περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και 

Ορισμένων άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμου, για την 

πρόθεση της να προβεί, σε  σύσταση για ζητήματα που άπτονται 

των δικαιωμάτων μητρότητας. Τον κάλεσε δε σε διαβούλευση «για 

σκοπούς συζήτησης και εξεύρεσης λύσης προς αποκατάσταση 

της οποιοσδήποτε αδικίας υπέστη η παραπονούμενη».  

 

 

 Στέρηση διορισμού λόγω άδειας μητρότητας26 
 

Παιδίατρος που βρισκόταν σε άδεια μητρότητας υπέβαλε 

παράπονο στο Γραφείο μας αναφορικά με την πρόθεση των 

Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας να 

πληρώσουν τη θέση διορισμού που της είχαν αρχικά προσφέρει 

με άλλο ιατρό, εάν δεν αναλάμβανε καθήκοντα ενόσω διαρκούσε 

η άδεια μητρότητας της. 

 

Η Επίτροπος σε σχετική παρέμβαση της προς την εμπλεκόμενή 

Υπηρεσία,  σημείωσε πως τυχόν απόφαση της να προσφέρει 

                                                 
26 Α/Π 1347/2018, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2018 
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«διορισμό στην κενή θέση παιδιάτρου στο Νοσοκομείο 

Παραλιμνίου σε άλλο/η γιατρό, για το λόγο και μόνο ότι η 

παραπονούμενη μπορεί να μη διακόψει την άδεια μητρότητας της 

για να αναλάβει τα καθήκοντα της θέσης στις αρχές Οκτωβρίου, 

θα συνεπάγεται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση της 

παραπονούμενης λόγω μητρότητας και άμεση απαγορευμένη σε 

βάρος της διάκριση, βάσει του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και 

Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Νόμου [Ν. 205(Ι)/2002]». 

 

Ο πιο πάνω Νόμος, «αποσκοπεί στην εφαρμογή της αρχής της 

ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, μεταξύ άλλων, σε σχέση 

με τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και απαγορεύει 

οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, αναφορικά με τα ζητήματα 

αυτά, ιδίως σε συσχετισμό με την έγγαμη ή την οικογενειακή 

κατάσταση. Αναφέρει, επίσης, ότι τυχόν λιγότερο ευνοϊκή 

μεταχείριση γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας, 

συνιστά διάκριση. Η δε δυσμενής μεταχείριση γυναίκας σε 

κατάσταση εγκυμοσύνης, τοκετού, γαλουχίας ή μητρότητας όσον 

αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε απασχόληση, τους 

όρους και τις συνθήκες εργασίας, τεκμαίρεται ότι οφείλεται σε 

τέτοια κατάσταση εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο».  

 

Περαιτέρω δε, «διάκριση λόγω φύλου είναι κάθε άμεση ή έμμεση 

διάκριση και οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας 

που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, το τοκετό, τη γαλουχία, τη 

μητρότητα ή ασθένεια οφειλόμενη στην εγκυμοσύνη ή στον 

τοκετό».  

 

Η Επίτροπος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Φορέας 

Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων βάσει του 

Ν.205(Ι)/2002 και του περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και 

Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμου, εισηγήθηκε 

στην εμπλεκόμενη Υπηρεσία «όπως προσληφθεί η 
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παραπονούμενη στη κενή θέση παιδιάτρου στο Νοσοκομείο 

Παραλιμνίου, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι … θα είναι με άδεια 

μητρότητας και όπως αναλάβει τα καθήκοντα της με τη λήξη της 

άδειας αυτής». 

 

 

 Διαδικασία για την πλήρωση θέσεων στην 

Αστυνομία27 
 

Στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων εξειδικευμένου 

μηχανικού ελικοπτέρων στην Αστυνομία, η παραπονούμενη 

έπρεπε να υποβαλλόταν σε ακτινογραφία θώρακος και σε 

γυναικολογική εξέταση, αλλά επειδή διένυε τον πέμπτο μήνα της 

κύησης της, αποφασίστηκε να κάνει τις εξετάσεις μετά τον τοκετό.  

 

Μέλος όμως της Επιτροπής Αξιολόγησης, την ενημέρωσε ότι 

επειδή θα υποβαλλόταν στις πιο πάνω εξετάσεις σε μεταγενέστερο 

στάδιο, θα της προσφερόταν ο διορισμός επίσης σε κατοπινό 

στάδιο, σε σχέση με τους δύο άλλους άντρες υποψήφιους. 

 

Η Επίτροπος, σε σχετική παρέμβαση της προς τον Αρχηγό 

Αστυνομίας, σημείωσε πως ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και 

Γυναικών στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Νόμος «ορίζει ότι άνδρες και γυναίκες απολαύουν ίσης 

μεταχείρισης, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στην 

απασχόληση και την εργασία, τους όρους και τις συνθήκες 

εργασίας … απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω φύλου όσον αφορά 

την πρόσβαση στην απασχόληση, τους όρους και τις συνθήκες 

εργασίας».  

 

                                                 
27 Α/Π 861/2018 ημερομηνιών 26 Ιουνίου και 18 Σεπτεμβρίου 2018 
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Βάσει δε του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του πιο πάνω Νόμου, 

«απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, (α) ως προς 

την πρόσβαση σε απασχόληση ή σε θέση εργασίας, μόνιμη ή 

προσωρινή ή έκτακτη, ορισμένης ή αόριστης διάρκειας, πλήρους 

ή μερικής, συνεχούς ή μη απασχόλησης, σε όλες τις βαθμίδες της 

επαγγελματικής ιεραρχίας και (β) ως προς τον καθορισμό και την 

εφαρμογή των όρων και των συνθηκών απασχόλησης. Η εν λόγω 

απαγόρευση  αφορά ιδίως το περιεχόμενο, τη διατύπωση ή και την 

εφαρμογή, μεταξύ άλλων, όρων εσωτερικών κανονισμών 

επιχειρήσεων, ατομικών ή συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή 

συμφωνιών πάσης φύσεως, τα ωράρια απασχόλησης, τα πάσης 

φύσεως πλεονεκτήματα ή παροχές που συνδέονται με κάθε θέση 

ή βαθμίδα απασχόλησης καθώς και τις άδειες για οποιαδήποτε 

αιτία». 

 

Συνεπώς, η πρόθεση της Αστυνομίας να αναμένει την λήξη της 

άδειας μητρότητας για τον διορισμό της παραπονούμενης στην 

υπό πλήρωση θέση, θα στοιχειοθετεί δυσμενή μεταχείριση της 

λόγω εγκυμοσύνης και μητρότητας και θα συνιστά άμεση 

απαγορευμένη διάκριση λόγω φύλου. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας 

τυχόν απόφασης της Αστυνομίας, να αναστείλει, δηλαδή, τον 

διορισμό της παραπονούμενης στη θέση μηχανικού ελικοπτέρων 

μέχρι να πραγματοποιηθούν οι ιατρικές εξετάσεις, θα την θέσει 

μεταγενέστερα σε μειονεκτική θέση ως προς την αρχαιότητα της».  

 

Περαιτέρω, επειδή η πρόσληψη της  παραπονούμενης θα γινόταν 

σε διαφορετικό χρόνο από το χρόνο πρόσληψης άλλων δυο 

επιτυχόντων υποψήφιων, με αποτέλεσμα την αρχαιότητα τους 

έναντι της, «για το λόγο και μόνο ότι η ίδια δεν ήταν δυνατό να 

υποβληθεί στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις κατά τον ίδιο 

χρόνο που υποβλήθηκαν εκείνοι, εξαιτίας της εγκυμοσύνης της», η 

εν λόγω αρχαιότητα «θα οφείλεται αποκλειστικά στην εγκυμοσύνη 

της και θα προκύψει σε βάρος της άμεση διάκριση λόγω φύλου, η 

οποία, βάσει του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών 
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στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, 

είναι απαγορευμένη». 

 

Ως εκ τούτου, η Επίτροπος εισηγήθηκε την πρόσληψη της 

παραπονούμενης «με τη διαλυτική αίρεση ότι δε θα συνεχίσει εάν 

οι ιατρικές εξετάσεις αποτύχουν σε κατοπινό και μεταγενέστερο 

στάδιο», καθώς και όπως «μετά το πέρας των υπολειπόμενων 

ιατρικών εξετάσεων και νοουμένου ότι το αποτέλεσμα τους θα είναι 

θετικό, ο διορισμός που θα αποφασιστεί να προσφερθεί στην 

παραπονούμενη, αρχίζει από την ημερομηνία που άρχισε ο 

διορισμός των άλλων επιτυχόντων στην ίδια διαδικασία 

υποψηφίων». 

 

 

 Συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής 

ζωής28 
 

Τον Απρίλιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει την 

πρόταση μιας δέσμης μέτρων (νομοθετικών και μη νομοθετικών) 

για τη στήριξη της συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής 

ζωής για γονείς και άτομα που παρέχουν φροντίδα. Μεταξύ 

αυτών ήταν η πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 

φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 

Συμβουλίου (COM (2017) 253 final & 2017/0085 (COD)).  

 

Ενόψει της συζήτησης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της ΕΕ και της προθεσμίας για 

υποβολή τροποποιήσεων επί της πρότασης, η Επίτροπος, ως 

                                                 
28 Α.Ο.Μ. 4.2.15/5 ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018 και Α.Ι.Μ. 5.7.02.07 

ημερομηνίας 17 Απριλίου 2018 
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Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, απέστειλε 

σχετικές επιστολές προς τους Κύπριους Ευρωβουλευτές, στις 

οποίες σημείωσε πως «οι προτάσεις της Επιτροπής για άδειες και 

ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας είναι πολύ σημαντικές, καθότι, 

αφενός, βασίζονται στα υφιστάμενα δικαιώματα τα οποία θα 

ενισχυθούν σε ορισμένα σημεία και αφετέρου στην εισαγωγή 

νέων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί η δυνατότητα 

στους γονείς και στα άτομα που έχουν ευθύνες φροντίδας να 

συνδυάζουν καλύτερα την εργασία τους και τα καθήκοντα 

παροχής φροντίδας με γενικό στόχο να εξασφαλιστεί η αρχή της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε σχέση με τις ευκαιρίες 

στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στο χώρο εργασίας». 

 

«Η θέσπιση της προτεινόμενης Οδηγίας», πρόσθεσε η Επίτροπος, 

«θα αποτελέσει σημαντική εξέλιξη, περιλαμβανομένων και των 

προτεινόμενων διατάξεων της στο άρθρο 15 αναφορικά με τις 

αρμοδιότητες των φορέων ισότητας των κρατών μελών όπως 

του/της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

στην περίπτωση της Κύπρου». 

 

Σε σχέση ειδικότερα, με το άρθρο 15 της προτεινόμενης Οδηγίας, η 

Επίτροπος σημείωσε ότι το Γραφείο της συμφωνεί με την πρόταση 

του Equinet για τροποποίηση του. 

 

 

 Υπεράριθμη θέση σε Στρατιωτική Σχολή 
 

Στις 19 Μαρτίου 2014 και μετά από υποβολή παραπόνου, 

υποβλήθηκε, από την προκάτοχο της θέσης μου,  στο Υπουργείο 

Άμυνας, Έκθεση, σύμφωνα με την οποία η πρόβλεψη περί 

ελάχιστου ύψους 1,63 μ. ήταν αυθαίρετη και συνιστούσε έμμεση 

διάκριση σε βάρος των γυναικών υποψηφίων για εισδοχή στις 

στρατιωτικές σχολές και, ότι, συνεπώς, παραβίαζε την αρχή της 
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ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε 

επαγγελματική εκπαίδευση.   

 

Αμέσως μετά, υποβλήθηκε τελική σύσταση στο Υπουργείο όπως 

«σε σχέση με μελλοντικές διαδικασίες εισαγωγής υποψήφιων στις 

στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας, προχωρήσει στη διενέργεια, 

εντός του έτους (2014), επίσημης στατιστικής έρευνας, με στόχο τη 

λήψη συγκριτικών δεδομένων και εξαγωγή αξιόπιστων ευρημάτων, 

προκειμένου να καταλήξει σε ένα επιστημονικά αποδεκτό σύστημα 

μέτρησης ύψους και βάρους, που να ανταποκρίνεται στην 

ανατομική κατάσταση του μέσου Κύπριου και της μέσης Κύπριας». 

 

Κατάληξη της υπόθεσης εκείνης ήταν η διαφοροποίηση, από το 

έτος 2015, της πρόβλεψης περί κατώτατου αποδεκτού ύψους για 

τις γυναίκες υποψήφιες (από 1,63 σε 1,60 μ.). Η παραπονούμενη, 

είχε, στο μεταξύ, καταφύγει στη Δικαιοσύνη, πετυχαίνοντας, στις 10 

Φεβρουαρίου 2017, την ακύρωση της απόφασης αποκλεισμού 

της, λόγω ύψους, από τη διεκδίκηση θέσης στις Στρατιωτικές 

Σχολές κατά το στάδιο της Υγειονομικής Εξέτασης. 

 

Ακολούθησε αλληλογραφία μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και 

παραπονούμενης, η οποία υποστηρίζε ότι, από πλευράς 

Υπουργείου Άμυνας, δεν υπήρξε συμμόρφωση στην πιο πάνω 

αναφερόμενη Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, εξ ού και η 

ίδια, το Φεβρουάριο του υπό επισκόπηση έτους, επανήλθε στο 

Γραφείο μου, υποβάλλοντας παράπονο (ΑΠ 353/2018). 

 

Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου μελετήθηκε, μεταξύ άλλων, η 

αλληλογραφία που η παραπονούμενη και το εμπλεκόμενο 

Υπουργείο είχαν ανταλλάξει. Από πλευράς του τελευταίου γινόταν 

αναφορά σε αλυσιτέλεια, λόγω χαμηλής βαθμολογίας που η 

παραπονούμενη είχε εξασφαλίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 

έτους 2014.  Ότι, δηλαδή, ουσιαστικά, περιθώριο συμμόρφωσης 

με την Απόφαση, εκ των πραγμάτων, δεν υπήρχε, λόγω της 
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χαμηλής αυτής βαθμολογίας.  Και ήταν σ΄ αυτό, ακριβώς, το 

σημείο που η εμπλοκή του Γραφείου ήταν καταλυτικής σημασίας 

για την κατάληξη του θέματος.  Με επιστολή επισημάνθηκε εκ νέου 

ότι η παραπονούμενη είχε αποκλειστεί κατά το στάδιο της 

Υγειονομικής Εξέτασης, το αποτέλεσμα της οποίας καθορίζει 

αποφασιστικά το κατά πόσον ο/η υποψήφιος/α για τις 

Στρατιωτικές Σχολές, σε περίπτωση αποτυχίας σ’ αυτό το στάδιο, 

θα εξακολουθεί να είναι στη συνέχεια, υποψήφιος/α γι’ αυτές ή όχι, 

ότι, δηλαδή, στη γραπτή εξέταση, η οποία ακολούθησε, η 

παραπονούμενη δε διαγωνιζόταν, καν, για τις Στρατιωτικές Σχολές, 

αφού είχε κριθεί ως αποτυχούσα στην Υγειονομική Εξέταση.  

 

Αναφέρθηκε ότι αυτό, πρωτίστως, υποστηριζόταν από την ίδια την 

Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου επί της Προσφυγής της 

παραπονούμενης με την οποία κρίθηκε ότι το επίδικο κριτήριο του 

κατώτατου ύψους χωρίς καμία απολύτως αιτιολογία παραβιάζει το 

Σύνταγμα και ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού, για να προχωρήσει 

στην συνέχεια το Δικαστήριο πως: «… Η κατάληξη μου αυτή 

επηρεάζει καταλυτικά την τελική απόφαση αποκλεισμού της 

αιτήτριας στο στάδιο των Υγειονομικών Εξετάσεων, από το 

Υπουργείο Άμυνας». Σημειώθηκε ότι, όπως προκύπτει από το 

απόσπασμα της απόφασης, αλλά ακόμα και από τα πρακτικά της 

διαδικασίας, η “τελική απόφαση” αφορούσε το στάδιο των 

Υγειονομικών Εξετάσεων, γι’ αυτό και έγινε και παραδεκτό το 

αιτητικό της προσφυγής που προσέβαλλε ζητήματα ανισότητας 

στο στάδιο εκείνο, εφόσον ο αποκλεισμός της κατ’ αυτό το στάδιο 

ήταν που προσεβλήθη και ακυρώθηκε.   

 

Δευτερευόντως, επισημάνθηκε ότι αποτελεί εφαρμογή πρόνοιας 

του ίδιου του Οδηγού Εξετάσεων του έτους 2014 σύμφωνα με τον 

οποίο «Η χρονική σειρά διεξαγωγής των Προκαταρκτικών 

Εξετάσεων είναι Υγειονομική Εξέταση, Αθλητική και Ψυχοτεχνική 

Δοκιμασία. Οι υποψήφιοι προχωρούν στην επόμενη εξέταση, 

νοουμένου ότι εκπληρώνουν την προηγούμενη με επιτυχία.»  Είναι 
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πρόδηλο, αναφέρθηκε, ότι όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να κριθούν 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ κατά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις, για να 

προχωρήσουν στην επόμενη εξέταση. Στα  αποτελέσματα των 

Προκαταρκτικών αυτών εξετάσεων, τα οποία, με βάση τον 

εκάστοτε ισχύοντα Οδηγό Εξετάσεων κοινοποιούνται στους 

υποψήφιους και δημοσιεύονται από το Υπουργείο Άμυνας 

συνήθως πριν την ολοκλήρωση των Παγκύπριων Εξετάσεων, 

παρουσιάζονται μόνο οι επιτυχόντες στις Προκαταρκτικές 

Εξετάσεις, κάτι που αποδεικνύει ότι πριν την ολοκλήρωση, αν όχι 

και πριν την έναρξη του γραπτού μέρους των Παγκύπριων 

Εξετάσεων, είναι ήδη γνωστό στους υποψήφιους το αν, οι 

συμμετέχοντας σε αυτές (παγκύπριες εξετάσεις) διαγωνίζονται για 

σκοπούς πρόσβασης στις Στρατιωτικές Σχολές ή, απλώς, για 

απόλυση και/ή πρόσβαση σε άλλες Σχολές, Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

 

Εισήγηση μας ήταν πως η παραπονούμενη πρόδηλα είχε ήδη 

αποκλειστεί από τις Στρατιωτικές Σχολές πριν την συμμετοχή της 

στις Παγκύπριες Εξετάσεις, καθ’ ότι δεν εκπλήρωσε το 

προηγούμενο στάδιο με επιτυχία. 

 

Ως εκ τούτου, μετά από σχετική ανάλυση των πιο πάνω, η οποία 

κατέληξε σε εισήγηση/σύσταση μας, το εμπλεκόμενο Υπουργείο 

παραχώρησε στην παραπονούμενη υπεράριθμη θέση σε 

Στρατιωτική Σχολή και η τελευταία άρχισε τη φοίτηση της σ’ αυτήν 

από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 
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 Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την 

Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης 

και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία 
 

Στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα 

Ανδρών και Γυναικών, 2014-2017, του Εθνικού Μηχανισμού για τα 

Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας Τάξεως (δράση 4.4.4.), η Επίτροπος Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Φορέας Ισότητας και 

Καταπολέμησης των Διακρίσεων ανέλαβε την ετοιμασία του 

Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της 

Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια 

Υπηρεσία. 

 

Ο Κώδικας, είναι αναγκαίο εργαλείο στην ενεργοποίηση του περί 

Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και 

Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου (Ν.205(Ι)/2002) και της 

νομοθεσίας αναφορικά με πειθαρχικά αδικήματα στη δημόσια 

υπηρεσία. Σκοπός του Κώδικα είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση 

της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης – και ως 

πειθαρχικό αδίκημα - στην εργασία στη δημόσια υπηρεσία, για 

επιτυχή εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και σεβασμό 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της εμπέδωσης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

Απώτερος δε στόχος του Κώδικα, είναι να γίνει κατανοητό ότι η 

σεξουαλική παρενόχληση και η παρενόχληση αντιβαίνουν προς 

την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, αποτελούν 

διάκριση λόγω φύλου και μορφή έμφυλης βίας, που προσβάλει 

την αξιοπρέπεια των θυμάτων. Στο Κώδικα, τονίζεται ότι 

οποιαδήποτε πράξη σεξουαλικής παρενόχλησης, παρενόχλησης 

ή άλλης δυσμενούς μεταχείρισης λόγω απόκρουσης τέτοιας 
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πράξης ή λόγω υποβολής σχετικής καταγγελίας (θυματοποίηση) 

συνιστά ποινικό αδίκημα και απαγορεύεται. 

 

Στις 8 Ιουλίου 2018, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέστειλε σχετική επιστολή στο 

Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με την επικείμενη παρουσίαση 

της Πρότασης της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για την 

υιοθέτηση του Κώδικα. 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του ημερομηνίας Ιουλίου 

2018 (αρ. απόφασης 85.394), αποφάσισε «(α) να εγκρίνει την 

υιοθέτηση του Κώδικα…(β) όπως όλα τα Υπουργεία, Τμήματα, 

Υπηρεσίες, Ανεξάρτητα Γραφεία και Υπηρεσίες συνεργαστούν για 

την εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την 

Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της 

Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

υποχρέωση της κάθε Αρμόδιας Αρχής στη λήψη μέτρων για 

πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και 

παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία, έτσι ώστε να συμβάλει η 

δημόσια διοίκηση στην εξάλειψη τέτοιων φαινομένων στη Δημόσια 

Υπηρεσία, (γ) να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς όπως 

ενημερώσουν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου τους, για την 

εφαρμογή του εν λόγω Κώδικα Πρακτικής». 

 

Στο μεταξύ, στις 11 Ιουλίου 2018, η Επίτροπος παρουσίασε τον 

Κώδικα κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης που 

πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου 

Επιτρόπου Διοικήσεως. Στη δημοσιογραφική διάσκεψη 

παρευρέθηκαν και απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό, η Υπουργός 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτα 

Αιμιλιανίδου και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων 
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στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση κ. Λουίζα 

Ζαννέτου. 

 

Στην παρουσίασή της, η Επίτροπος σημείωσε πως «στα πλαίσια 

προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης, ως Φορέας 

Ισότητας και Καταπολέµησης των Διακρίσεων αναλάβαμε την 

υλοποίηση της δράσης µε αρ. 4.4.4. του Στρατηγικού Σχεδίου 

Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών για την περίοδο 

2014 - 2017, του Εθνικού Μηχανισµού για τα Δικαιώµατα της 

Γυναίκας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δηµόσιας Τάξης, για 

την εισαγωγή και διάδοση του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη 

και την Αντιµετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της 

Παρενόχλησης στη Δηµόσια Υπηρεσία». 

 

Ο Κώδικας, πρόσθεσε η Επίτροπος, αποτελεί ένα «εύχρηστο 

εργαλείο για καλύτερη κατανόηση των διατάξεων της εθνικής 

νοµοθεσίας και της ανεπίσηµης και επίσηµης διαδικασίας 

διερεύνησης καταγγελιών. Αποσκοπεί επίσης στην ενηµέρωση 

όλων των εργαζομένων στη δηµόσια υπηρεσία σε σχέση µε τους 

θεσµούς του κράτους που επιλαµβάνονται καταγγελιών ή 

µπορούν να παρέχουν σχετικές πληροφορίες». 

 

«Από την εμπειρία µας», συμπλήρωσε η Επίτροπος, «στην εξέταση 

τέτοιων καταγγελιών παρενόχλησης και σεξουαλικής 

παρενόχλησης διεφάνη ότι ένα βασικό κενό ήταν η διαπίστωση 

παραλείψεων και ο µη ικανοποιητικός χειρισμός των καταγγελιών 

τους από την αρμόδια αρχή». 

 

«Ο Κώδικας που παρουσιάζεται σήμερα», κατέληξε η Επίτροπος,  

«έρχεται να καλύψει αυτό το κενό µε τις διαδικασίες που προνοεί για 

την εξέταση τέτοιων παραπόνων και να αποτελέσει ένα πολύ 

σημαντικό εργαλείο τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους όσο 

και για τον εργοδότη». 
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 Ελλιπής προσβασιμότητα του αθλητικού 

κέντρου «Σπύρος Κυπριανού»29 
 

Παράπονο που υποβλήθηκε στην Επίτροπο από την Επαρχιακή 

Επιτροπή Λεμεσού της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης 

Αναπήρων (Π.Ο.Α.Α.) αφορούσε στην ελλιπή προσβασιμότητα 

του αθλητικού κέντρου «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό. Το 

αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» τελεί υπό τη διαχείριση του 

Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων, κεντρική αίθουσα αθλοπαιδιών – ομαδικών 

αθλημάτων, δημοσιογραφικά θεωρεία, ιατρείο και κυλικείο . 

 

Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διερεύνηση του παραπόνου, το εν 

λόγω αθλητικό κέντρο διαθέτει ικανοποιητικούς χώρους 

στάθμευσης οχημάτων για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), και 

χώρους διακίνησης ΑμεΑ, αλλά δεν ήταν ευχερής η πρόσβαση 

των ΑμεΑ στις κερκίδες με τα καθίσματα για την παρακολούθηση 

δραστηριοτήτων ισότιμα με κάθε άλλο πρόσωπο, λόγω της 

ύπαρξης σκαλιών. Ως επακόλουθο, τα ΑμεΑ οδηγούνταν στην 

αρένα του σταδίου που βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος, με 

αποτέλεσμα να εκτίθεντο σε κίνδυνο όσον αφορά την σωματική 

τους ακεραιότητα και, συνακόλουθα, να υφίσταντο άνιση 

μεταχείριση λόγω της έλλειψης εύλογης προσαρμογής  για τις 

ανάγκες της διαφορετικότητάς τους.  

 

Ειδικότερα, στη βάση της κοινωνικής θεώρησης της αναπηρίας, 

είναι κεντρικής σημασίας βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, «η προσβασιμότητα, 

μεταξύ άλλων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και αποτελεί 

μια από τις γενικές αρχές της, για το λόγο ότι αποτελεί την αφετηρία 

για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία να ασκούν και να 

                                                 
29 Έκθεση με αρ. φακ. Σ.Α.Α. 147/2016, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2018 
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απολαμβάνουν αδιακρίτως τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

θεμελιώδεις ελευθερίες». 

 

Η προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον, «μπορεί να 

προσφέρει σε κάθε πολίτη την ευκαιρία για αυτόνομη, ελεύθερη και 

απρόσκοπτη διακίνηση με ασφάλεια σε κάθε χώρο κοινωνικών και 

άλλων δραστηριοτήτων». Το δε άρθρο 9 της Σύμβασης, καθορίζει 

ενδεικτικά τις ελάχιστες υποχρεώσεις των Κρατών Μερών για λήψη 

κατάλληλων μέτρων ώστε τα άτομα με αναπηρία να ζουν 

ανεξάρτητα και να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές της ζωής.  

 

Με το άρθρο 30 της Σύμβασης, διασφαλίζεται «το δικαίωμα 

συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή, τη ψυχαγωγία, τις 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και τον αθλητισμό» και προς 

τούτο, τα Κράτη καλούνται «να διασφαλίσουν, περαιτέρω, ότι τα 

άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε αθλητικές και 

ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις». 

 

Για την άσκηση του προαναφερθέντος δικαιώματος, θα πρέπει «οι 

εγκαταστάσεις διεξαγωγής των δραστηριοτήτων στις οποίες 

αφορά, να είναι πλήρως προσβάσιμες για όλα τα άτομα με 

αναπηρία και ανεξάρτητα από το είδος της αναπηρίας τους, 

απαλλαγμένες εμποδίων που παρακωλύουν την άφιξη στο χώρο 

που βρίσκονται, τη στάθμευση, την είσοδο, την έξοδο, την ασφαλή 

διακίνηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο τους, τη χρήση 

οποιουδήποτε εσωτερικού χώρου». 

 

Η απουσία εύλογης προσαρμογής, όπως στην προκειμένη 

περίπτωση, οδηγεί στον αποκλεισμό των ΑμεΑ και στην απουσία 

δυνατότητας άσκησης του αναγνωρισμένου δικαιώματός τους για 

συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την ψυχαγωγία, τις 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και τον αθλητισμό. Ο 

αποκλεισμός, όμως, των ΑμεΑ από την άσκηση οποιουδήποτε 

δικαιώματος, ελλείψει προσβασιμότητας, συνεπάγεται 
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απαγορευμένη, δυνάμει της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, διάκριση σε βάρος τους 

και παραβίαση των αρχών της μη διάκρισης και ισότητας 

ευκαιριών. 

 

Βάσει των ανωτέρω, η εισήγηση προς τον ΚΟΑ της Επιτρόπου στη 

σχετική έκθεση της ήταν όπως «προγραμματίσει και υλοποιήσει 

άμεσα, τη διαδικασία λήψης διορθωτικών μέτρων για την εξάλειψη 

των εμποδίων που στερούν ή περιορίζουν τα άτομα με αναπηρία 

να παρακολουθούν απρόσκοπτα και σε ίση βάση με τα άτομα 

χωρίς αναπηρία τις αθλητικές δραστηριότητες της επιλογής τους, 

χωρίς να διατρέχουν οποιοδήποτε κίνδυνο». 

 

 

 Χειρισμός αίτησης αθλητή τοξοβολίας με 

αναπηρίες για συμμετοχή του σε διεθνή 

διοργάνωση30 
 

Παράπονο που στρεφόταν κατά της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Τοξοβολίας (ΚΟΤΟΞ) αφορούσε στην ανεπαρκή στήριξη που 

διαχρονικά παρείχε σε αθλητή τοξοβολίας που είναι ΑμεΑ ώστε να 

μπορεί να συμμετάσχει σε διεθνείς αγώνες εξωτερικού ΑμεΑ και, 

μέσω της συμμετοχής του, να μπορέσει να κατηγοριοποιηθεί για 

να εξασφαλίσει συμμετοχή στους παραολυμπιακούς αγώνες.  

 

Όπως διαπιστώθηκε, λόγω λανθασμένων χειρισμών της ΚΟΤΟΞ 

αποκλείστηκε η συμμετοχή του αθλητή σε αθλητική διοργάνωση 

στο εξωτερικό, καθότι του είχε υποδείξει λανθασμένη προθεσμία 

υποβολής της αίτησης του, με επακόλουθο να υποστεί οικονομική 

ζημιά, αφού είχε ήδη αγοράσει αεροπορικά εισιτήρια και είχε 

προπληρώσει το κόστος συμμετοχής του στους αγώνες. 

                                                 
30 Έκθεση με αρ. φακ. Σ.Α.Α. 94/2017 ημερομηνίας 10 Απριλίου 2018 
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Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην πολιτιστική ζωή, 

ψυχαγωγία, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αθλητισμό, 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 30 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Βασικός στόχος του εν 

λόγω άρθρου «είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑμεΑ στις 

πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες και μέσω 

αυτής η ενθάρρυνση, ενδυνάμωση και εμπέδωση της ένταξής 

τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, κατά ισότιμο 

τρόπο με τον υπόλοιπο πληθυσμό». 

 

Σε σχέση ειδικότερα με τον αθλητισμό, στην παράγραφο 5 του εν 

λόγω άρθρου προβλέπονται τα εξής:  

 

«Με σκοπό τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες να 

συμμετέχουν, σε ίση βάση με τους άλλους, σε ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αθλητικές δραστηριότητες, 

τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε: 

α. Να ενθαρρύνουν και να προάγουν τη συμμετοχή, σε όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη έκταση, των ατόμων με αναπηρίες στις 

κυριότερες αθλητικές δραστηριότητες, σε όλα τα επίπεδα, 

β. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν την ευκαιρία 

να διοργανώνουν, αναπτύσσουν και συμμετέχουν σε αθλητικές 

και ψυχαγωγικές δραστηριότητες ειδικά για άτομα με αναπηρίες 

και, για το σκοπό αυτό, να ενθαρρύνουν την παροχή, σε ίση βάση 

με τους άλλους, κατάλληλων οδηγιών, κατάρτισης και πόρων, 

γ. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση 

σε αθλητικές ψυχαγωγικές και τουριστικές εγκαταστάσεις, 

δ. Να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες έχουν ίση 

πρόσβαση με τα υπόλοιπα παιδιά στη συμμετοχή στο παιχνίδι, 

στην αναψυχή και στον ελεύθερο χρόνο και σε αθλητικές 

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων 

στο σχολικό σύστημα, 
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ε. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση 

στις υπηρεσίες όσων εμπλέκονται στη διοργάνωση ψυχαγωγικών, 

τουριστικών, δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και αθλητικών 

δραστηριοτήτων». 

 

Οι ειδικότερες υποχρεώσεις για το κράτος που απορρέουν από την 

παράγραφο (5) του άρθρου 30 της Σύμβασης, «αποσκοπούν στη 

διασφάλιση του δικαιώματος των ΑμεΑ να συμμετέχουν στον 

αθλητισμό στη βάση της ισότητας των ευκαιριών, να λαμβάνουν 

κρατική στήριξη και να αντιμετωπίζονται ως ίσοι με όλους τους 

υπόλοιπους. Υπό αυτή την έννοια, οι αθλητές με αναπηρία έχουν 

το δικαίωμα να θεωρούνται κεντρικό και αναπόσπαστο κομμάτι 

του αθλητισμού και θα πρέπει να διευκολύνονται να συμμετέχουν 

σε όλα τα αθλήματα και σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τις 

επιλογές τους. Κατά συνέπεια, το κράτος οφείλει για τον σκοπό 

αυτό, να προωθεί τις κατάλληλες οδηγίες και να παρέχει σχετική 

καθοδήγηση, να οργανώνει την αναγκαία κατάρτιση όσων 

εμπλέκονται και να διαθέτει επαρκείς πόρους». 

 

Στην υπό εξέταση περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι ο αποκλεισμός της 

συμμετοχής του αθλητή στην αθλητική διοργάνωση της Τσεχίας 

τον Ιούνη του 2017, οφειλόταν σε λανθασμένους χειρισμούς της 

ΚΟΤΟΞ και ως εκ τούτου, στην Έκθεση της Επιτρόπου έγινε 

εισήγηση για εξέταση του ενδεχομένου αποκατάστασής της, είτε 

από την ΚΟΤΟΞ είτε απευθείας από τον ΚΟΑ. 

 

Πέραν της πιο πάνω εισήγησης και για σκοπούς βελτίωσης και 

ενίσχυσης της προστασίας του δικαιώματος των ΑμεΑ στον 

αθλητισμό, έγινε εισήγηση όπως «ο ΚΟΑ, σε διαβούλευση με τις 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ΑμεΑ, προχωρήσει 

υιοθετώντας στη στρατηγική και στις δράσεις του μια πιο ολιστική 

και δικαιωματική προσέγγιση, η οποία θα είναι συμβατή με τη 

Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι η ισότιμη 



87 

 

πρόσβαση και συμμετοχή των ΑμεΑ στον αθλητισμό αποτελεί 

ανθρώπινο δικαίωμά τους και όχι απλώς κοινωνική προσφορά 

του κράτους». 

 

Συγκεκριμένα ο ΚΟΑ, ως ο κατεξοχήν υπεύθυνος κρατικός φορέας 

για τον αθλητισμό, «θα πρέπει, αφενός, να προάγει τη συμμετοχή 

των αθλητών με αναπηρίες σε αθλητικές δραστηριότητες και 

διοργανώσεις, και, αφετέρου, να διασφαλίζει πρακτικά τη 

συμμετοχή αυτή, μέσω της θέσπισης σαφών διαδικασιών, της 

παροχής επαρκούς καθοδήγησης στις αθλητικές ομοσπονδίες και 

στους ίδιους τους αθλητές και της διάθεσης ικανοποιητικών 

πόρων». 

 

 

 Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες 

(ΑμεΑ) στις παραλίες31 
 

Η Επίτροπος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος 

Μηχανισμός για την Προώθηση, Προστασία και Παρακολούθηση 

της Εφαρμογής της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, προέβη 

αυτεπάγγελτα στη διερεύνηση του θέματος της προσβασιμότητας 

των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) στις παραλίες. 

 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο αριθμός των προσβάσιμων 

παραλιών αυξάνεται ανά έτος και έχουν συντελεστεί σημαντικά 

βήματα για τη διεύρυνση της προσβασιμότητας των παραλιών 

από ΑμεΑ, καθότι στις εν λόγω παραλίες φαίνεται ότι υπάρχει μια 

αλυσίδα προσβασιμότητας και διευκολύνσεων που ξεκινά από το 

χώρο στάθμευσης για τα ΑμεΑ μέχρι την πρόσβασή τους στην 

                                                 
31 Έκθεση με αρ. φακ. Α.Σ.Α. 2/2016 ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2018 
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παραλία και ακολούθως στη θάλασσα, ως επίσης και προς τους 

χώρους υγιεινής για ΑμεΑ. 

 

Εντούτοις, μεγάλος αριθμός παραλιών εξακολουθούν να μην είναι 

προσβάσιμες ή/και η προσβασιμότητά τους να είναι μερική, αφού 

διαθέτουν μόνο ράμπες πρόσβασης μέχρι την παραλία αλλά όχι 

μέχρι τη θάλασσα.  

 

Από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες και, ειδικότερα από το άρθρο 9 της Σύμβασης, 

απορρέει η υποχρέωση του Κράτους για διασφάλιση της 

προσβασιμότητας των ΑμεΑ, σε ίση βάση με τους άλλους στο 

φυσικό περιβάλλον και σε εξωτερικές εγκαταστάσεις, καθώς και 

«για σκοπούς προαγωγής της ισότητας και εξάλειψης των 

διακρίσεων εις βάρος των ΑμεΑ, τα κράτη θα πρέπει να 

λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να τους παρέχονται 

εύλογες προσαρμογές. Η άρνηση παροχής εύλογων 

προσαρμογών στα ΑμεΑ συνιστά, σύμφωνα με τη Σύμβαση, 

απαγορευμένη διάκριση, καθότι συντελεί στον αποκλεισμό ή/και 

περιορισμό του δικαιώματος των ΑμεΑ να απολαμβάνουν ή/και να 

ασκούν σε ίση βάση με άλλους τα ανθρώπινα δικαιώματα τους».   

 

Επί του προκειμένου, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες του ΟΗΕ στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της τον 

Απρίλιο του 2017, σε σχέση με την αρχική Έκθεση της Κύπρου, 

«εξέφρασε την ανησυχία της, για τα ανεπαρκή ολοκληρωμένα και 

υποχρεωτικά μέτρα τα οποία να διασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ έχουν 

πρόσβαση πάνω σε ισότιμη βάση με τους άλλους στο εξωτερικό 

περιβάλλον και σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες».  Συνέστησε, δε, 

όπως «το Κράτος, σε στενή συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές 

οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, ενισχύσει τις προσπάθειές 

του για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την εφαρμογή 

διεθνώς αναγνωρισμένης τυποποίησης, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε εξωτερικά περιβάλλοντα». 
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Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που «η απαγόρευση, βάσει του 

περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, της διέλευσης 

μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων τροχοφόρων από την 

παραλία,  περιλαμβάνει και τα τροχοκαθίσματα (αυτόματα ή 

χειροκίνητα), ως η θέση της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου 

(Ο.ΠΑ.Κ.), δημιουργεί, σύμφωνα και με τις πρόνοιες της Σύμβασης 

και τις επισημάνσεις της Επιτροπής στο Γενικό σχόλιο με αρ. 2 

(2014), διάκριση εις βάρος των ΑμεΑ». 

 

Ομοίως, «η πλήρης απαγόρευση της διέλευσης ζώων από την 

παραλία, χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση για τους σκύλους-οδηγούς 

ατόμων με οπτική αναπηρία, επίσης συνιστά διάκριση εις βάρος 

των ΑμεΑ, καθότι στερεί ή αποτελεί τροχοπέδη για τα άτομα που 

διακινούνται με τη βοήθεια σκύλου-οδηγού, να μεταβαίνουν στην 

παραλία με ανεξαρτησία  και, κατ’ επέκταση να έχουν πλήρη και 

ισότιμη πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον». 

 

Όπως, επίσης, προέκυψε από τη διερεύνηση του θέματος, οι 

ράμπες/διάδρομοι πρόσβασης των ΑμεΑ και των ατόμων με 

μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΚ) προς την παραλία, πολύ πιθανό να 

μην πληρούν οποιαδήποτε πρότυπα προσβασιμότητας και, 

συνακόλουθα, να μη διασφαλίζεται επαρκώς η αλυσίδα 

προσβασιμότητας των ΑμεΑ και των ΑΜΚ από το χώρο 

στάθμευσης μέχρι και τη θάλασσα.  

 

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, επισημάνθηκε η υποχρέωση με βάση 

τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

«για εισαγωγή καθολικά σχεδιασμένων προϊόντων (στην υπό 

εξέταση περίπτωση ραμπών/διαδρόμων) που θα δύνανται να τα 

χρησιμοποιούν όλα τα άτομα ανεξαιρέτως, περιλαμβανομένων 

των ΑμεΑ, καθώς  επίσης και  η αναγκαιότητα που επισημάνθηκε 

στο Γενικό Σχόλιο της Επιτροπής, για καθορισμό πρότυπων 

προσβασιμότητας που θα λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία 
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των ΑμεΑ» αφού με τον τρόπο αυτό «δεν θα συντελείται διάκριση 

εις βάρος των ΑμεΑ που η αναπηρία τους δεν είναι κινητική, καθότι 

δεν θα στερούνται της ευχέρειας για αυτόνομη και αξιοπρεπή 

πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον». 

 

Για σκοπούς, δε,  πληρέστερης υλοποίησης των υποχρεώσεων του 

Κράτους που καθορίζονται από τη Σύμβαση για την πραγμάτωση 

των δικαιωμάτων όλων των ΑμεΑ, ώστε οι παραλίες να είναι 

πλήρως προσβάσιμες, η Επίτροπος, στη σχετική Έκθεσή της 

υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις, τόσο προς τον ΚΟΤ (πλέον 

Υφυπουργείο Τουρισμού) και την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών 

όσο και προς τις παράκτιες τοπικές αρχές.  

 

Οι εισηγήσεις της Επιτρόπου αφορούσαν αφενός στη βελτίωση, 

όπου χρειάζεται, της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες, 

ώστε αυτές να καθίστανται πλήρως προσβάσιμες μέχρι την 

θάλασσα, καθώς και τη συνέχιση των ενεργειών για αύξηση των 

προσβάσιμων παραλιών, καθώς και για διασφάλιση ότι οι 

υφιστάμενες αλυσίδες προσβασιμότητας είναι ολοκληρωμένες και 

πλήρεις και, αφετέρου, στη διασφάλιση της ύπαρξης διαθέσιμων 

χώρων στάθμευσης για ΑμεΑ πλησίον της ράμπας/διαδρόμου 

πρόσβασης και ότι ανά πάσα στιγμή θα είναι εφικτή η πρόσβαση 

των ΑμεΑ από το χώρο στάθμευσης μέχρι την παραλία και τη 

θάλασσα αλλά και στους χώρους υγιεινής για ΑμεΑ. 

 

Η Επίτροπος εισηγήθηκε, περαιτέρω, την εξέταση της υιοθέτησης 

διεθνών προτύπων για την κατασκευή ραμπών/διαδρόμων στις 

παραλίες, καθώς και την τροποποίηση του περί Προστασίας της 

Παραλίας Νόμου, «ώστε να εξαιρείται η απαγόρευση χρήσης 

τροχοκαθισμάτων επί της παραλίας καθώς επίσης να επιτρέπεται 

η διέλευση σκύλων-οδηγών από την παραλία όταν αυτοί ενεργούν 

ως οδηγοί ΑμεΑ, στα πλαίσια πάντα των σχετικών διατάξεων που 

καθορίζονται στον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων 

Νόμο».  



91 

 

 

Καταληκτικά, η εισήγηση της Επιτρόπου προς τις παράκτιες τοπικές 

αρχές ήταν «να προβούν, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, στις 

αναγκαίες ενέργειες (α) για επιμόρφωση των ατόμων που 

απασχολούνται στις παραλίες εντός των διοικητικών τους ορίων, 

ώστε να μπορούν να  παρέχουν, όπου και όταν χρειάζεται, την 

απαραίτητη βοήθεια και στήριξη στα ΑμεΑ και τα ΑΜΚ που 

μεταβαίνουν στις παραλίες και (β) για τη διασφάλιση ότι η 

προσβασιμότητα των ΑμεΑ και των ΑΜΚ προς την παραλία είναι 

ανά πάσα στιγμή απρόσκοπτη και χωρίς οποιαδήποτε εμπόδια». 

 

 

 Στασιμότητα μαθητή με ΔΕΠΥ λόγω μη 

πλήρους φοίτησης εξαιτίας αδικαιολόγητων 

απουσιών32 

 

Συγκεκριμένος μαθητής λόγω Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), παρουσίαζε 

παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα, καθώς και γνωστικές 

αδυναμίες και μαθησιακές δυσκολίες – ζητήματα τα οποία ήταν 

γνωστά στο σχολείο στο οποίο φοιτούσε στη Λευκωσία. Πολλές 

από τις συμπεριφορές του, για τις οποίες είτε τιμωρήθηκε 

πειθαρχικά με δικαιολογημένες απουσίες, είτε εγκατέλειπε το 

μάθημα και άρα χρεώθηκε με αδικαιολόγητες απουσίες, 

«οφείλονταν στα χρόνια και σοβαρά, όπως χαρακτηρίζεται, από 

την Εκπαιδευτική Ψυχολόγο που τον παρακολουθούσε, 

προβλήματα».  

 

Περαιτέρω δε, ο μαθητής μέχρι το τέλος του πρώτου σχολικού 

τετραμήνου είχε σχεδόν συμπληρώσει το ανώτατο όριο των 

αδικαιολόγητων απουσιών, γεγονός για το οποίο οι γονείς του 

                                                 
32 Έκθεση με αρ. φακ. Σ.Α.Α. 86/2017, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2018 
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φαίνεται να ήταν ενήμεροι. Ενδεχομένως, τότε «να 

εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια τόσο των γονέων όσο και του 

ίδιου του μαθητή να μη σημειωθούν άλλες αδικαιολόγητες 

απουσίες, κάτι που όμως δεν έγινε κατορθωτό». 

 

Η Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, η οποία παρακολουθούσε τον μαθητή, 

σε σχετικό της σημείωμα επεσήμανε «τη σοβαρή προσπάθεια που 

αυτός κατέβαλλε και τόνισε την ανάγκη το θέμα των απουσιών του 

να αξιολογηθεί από τον καθηγητικό σύλλογο με επιείκεια, ώστε να 

του δοθεί η δυνατότητα να παρακαθίσει σε εξετάσεις στη β’ 

εξεταστική και όχι να μείνει στάσιμος, ώστε να προληφθούν 

περισσότερες δυσκολίες».  

 

Εντούτοις, η εισήγηση αυτή, είτε αγνοήθηκε, είτε δεν αξιολογήθηκε 

επαρκώς κατά τη διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης από 

τον Καθηγητικό Σύλλογο. Το γεγονός αυτό, «σε συνδυασμό με το 

ότι δεν αναζητήθηκαν από το σχολείο άλλες ηπιότερες, πιο επιεικείς 

και πιο κατάλληλες για την περίπτωση του μαθητή λύσεις… 

καθιστά την τελική απόφαση που λήφθηκε δυσανάλογη». 

 

Με βάση τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης 

Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 1990 έως 2016, οι οποίοι ίσχυαν 

κατά τον κρίσιμο για την υπόθεση χρόνο, «μαθητές που 

σημείωσαν αριθμό αδικαιολόγητων απουσιών μεγαλύτερο των 51 

παρέμεναν στάσιμοι, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να 

παραπεμφθούν σε εξετάσεις προαγωγής. Ωστόσο, σε ειδικές 

περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, μαθητών που 

παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, με την προσκόμιση 

ιατρικού πιστοποιητικού, ο καθηγητικός σύλλογος είχε την 

διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει διαφορετικά από ότι 

προαναφέρεται». 

 

Στην προκειμένη όμως περίπτωση, ο Καθηγητικός Σύλλογος 

«εφάρμοσε απαρέγκλιτα τον πιο πάνω Κανονισμό, κρίνοντας ότι ο 
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αριθμός των απουσιών του μαθητή, δεδομένου ότι ήταν 

μεγαλύτερος του 51, δεν του επέτρεπε να πάρει οποιαδήποτε άλλη 

απόφαση παρά μόνο την παραμονή του στην ίδια τάξη, χωρίς 

δικαίωμα να παρακαθίσει σε εξετάσεις». 

 

Εντούτοις και με βάση τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο 

μαθητής, ο Καθηγητικός Σύλλογος θα μπορούσε, στα πλαίσια της 

διακριτικής του ευχέρειας, είτε να θεωρούσε κάποιες από τις 

απουσίες του μαθητή ως δικαιολογημένες, είτε να θεωρούσε τις 

υποδείξεις και εισηγήσεις της Εκπαιδευτικής Ψυχολόγου που 

παρακολουθούσε τον μαθητή και είχε επισημάνει την ανάγκη το 

θέμα των απουσιών του να αξιολογείτο με επιείκεια, ως 

ικανοποιητική απόδειξη του ότι απουσίες του συνδέονταν με τα 

προβλήματα που αντιμετώπιζε και δεν θα έπρεπε να κρίνονταν με 

αυστηρότητα, εφόσον υπήρχε ιδιαίτερο ζήτημα που 

διαφοροποιούσε την κατάσταση σε σχέση με τις άλλες.  

 

Το 2017, τέθηκαν σε εφαρμογή νέοι Κανονισμοί για τη Λειτουργία 

των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, με τους οποίους 

«κατέστη πλέον σαφές πως τα σοβαρά προβλήματα υγείας 

συμπεριλαμβάνουν και τα προβλήματα ψυχικής υγείας και πως 

αρκεί η τεκμηρίωσή τους έπειτα από παρακολούθηση από την 

Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας». Η εν λόγω εξέλιξη «είναι 

θετική, αν και ενδεχομένως στην πρόνοια αυτή θα έπρεπε να 

περιληφθούν, επίσης ρητά, και τα προβλήματα που σχετίζονται με 

τη ΔΕΠΥ». 

 

Οι πιο πάνω νέοι Κανονισμοί, στο βαθμό που άπτονται ζητημάτων 

που μπορούν να ενταχθούν στον ορισμό της «αναπηρίας» όπως 

προβλέπεται  στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες, θα πρέπει να ερμηνεύονται και να 

εφαρμόζονται σε συμφωνία με τη Σύμβαση. 
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Παρότι στους εν λόγω Κανονισμούς δεν έχουν συμπεριληφθεί 

ρητές αναφορές σε σχέση με θέματα αναπηρίας και ειδικότερα, ως 

προς την υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει όλα τα αναγκαία 

μέτρα για να διασφαλίζει την πλήρη απόλαυση από παιδιά με 

αναπηρίες όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών 

ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στην 

εκπαίδευση, σε ίση βάση με τα άλλα παιδιά, εντούτοις το αρμόδιο 

Υπουργείο οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζει, ότι η 

εφαρμογή των Κανονισμών σε μαθητές με αναπηρίες θα πρέπει 

να γίνεται υπό το πρίσμα της Σύμβασης.  

 

Ειδικότερα και για την πλήρη και ορθή εφαρμογή των νέων 

Κανονισμών, θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο «να καταπολεμήσει 

τόσο πιθανά θέματα άγνοιας των εκπαιδευτικών, σε σχέση με 

ειδικά ζητήματα συμπεριφορών μαθητών που σχετίζονται με 

προβλήματα ψυχικής υγείας, όσο και στερεότυπα ή 

προκαταλήψεις που ενδεχομένως παρεμβάλλονται στη σωστή 

εκτίμηση και αξιολόγηση των ζητημάτων αυτών».  

 

Το δε εκπαιδευτικό σύστημα και η διδασκαλία, θα πρέπει «να 

μπορούν να προσαρμόζονται, ώστε να είναι σε θέση να 

περιλάβουν τις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε μαθητή και να άρουν 

τα εμπόδια που δυσχεραίνουν αυτή την πιθανότητα». 
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 Ένταξη παιδιών με αναπηρίες σε 

βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς33 
 

Παράπονο που υποβλήθηκε αφορούσε στην άρνηση ιδιωτικού 

Βρεφοκομικού Σταθμού να εγγράψει το παιδί των 

παραπονούμενων, που είναι άτομο με Σύνδρομο Down. 

 

Συγκεκριμένα, oι γονείς τρίχρονου παιδιού με σύνδρομο Down 

είχαν αποταθεί σε ιδιωτικό βρεφο/παιδοκομικό σταθμό για τη 

φοίτηση του παιδιού τους και έλαβαν την απάντηση ότι αυτό θα 

μπορούσε να γίνει μόνο υπό τον όρο συνοδείας του παιδιού από 

φροντιστή. Οι γονείς υποστήριξαν ότι ο όρος αυτός ήταν 

αποκλειστική απόρροια του γεγονότος ότι το παιδί τους έχει 

σύνδρομο Down και οφείλεται στη στερεοτυπική αντίληψη ότι ένα 

παιδί με σύνδρομο Down πρέπει να έχει ειδική ή και «χωριστή» 

(segregated) μεταχείριση και θεώρησαν ότι η απαίτηση που είχε 

τεθεί από τον Σταθμό συνιστούσε αδικαιολόγητη δυσμενή 

μεταχείριση και έμμεση απόρριψη του αιτήματος για εγγραφή του 

παιδιού στον εν λόγω Σταθμό. Από την άλλη πλευρά, ο Σταθμός 

υποστήριξε ότι ο προαναφερόμενος όρος είχε τεθεί εξαιτίας του ότι 

το παιδί δεν περπατούσε και ήταν υπέρβαρο. Εντούτοις, η 

αιτιολογία της Διεύθυνσης του Σταθμού δεν ήταν πειστική και γ’ 

αυτό δεν μπορούσε να αποκλειστεί ότι η θέση που είχε εκφράσει να 

οφειλόταν σε λανθασμένη ή/και προκατειλημμένη αντίληψη σε 

σχέση με το σύνδρομο Down ή την αναπηρία ευρύτερα.  

 

Στην ισχύουσα νομοθεσία, η οποία διέπει τους όρους λειτουργίας 

των Σταθμών, «δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε πρόνοιες, οι 

οποίες να υλοποιούν την υποχρέωση του κράτους, που απορρέει 

από τη σχετική Σύμβαση του ΟΗΕ, για λήψη όλων των αναγκαίων 

μέτρων προς διασφάλιση της πλήρους απόλαυσης από παιδιά με 

                                                 
33 Έκθεση με αρ. φακ. Σ.Α.Α. 126/2017, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2018 
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αναπηρίες όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών 

ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στην 

εκπαίδευση, σε ίση βάση με τα άλλα παιδιά. Κατ’ επέκταση, δεν 

προνοούνται οποιεσδήποτε ρυθμίσεις για αξιολόγηση των 

αναγκών των προνηπίων και νηπίων με αναπηρία, ώστε να 

αποφασίζεται από τις συναρμόδιες κρατικές αρχές, σε 

συνεργασία με τους γονείς και τους ιδιωτικούς Σταθμούς, η κατά 

περίπτωση παροχή των αναγκαίων εύλογων προσαρμογών και η 

αντίστοιχη οικονομική, όπου απαιτείται, κάλυψή τους». 

 

Η θέσπιση, όμως, ενός τέτοιου ολιστικού και νομοθετικά 

κατοχυρωμένου πλαισίου φοίτησης «είναι απαραίτητη, ώστε να 

διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η εξατομικευμένη παροχή 

κατάλληλης φροντίδας και η πλήρης συμπερίληψη χωρίς 

διακρίσεις των παιδιών με αναπηρίες στις προσχολικές δομές και 

κοινότητες. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται και θα 

διευκολύνεται η ομαλή μετάβαση των παιδιών με αναπηρίες στην 

προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση, αλλά και η συνολική ένταξή 

τους στην κοινωνία, καθώς επίσης και η αποτροπή και 

καταπολέμηση φαινομένων διαχωρισμών, αποκλεισμών και 

στερεοτύπων».   

 

Η εισήγηση της Επιτρόπου στην Έκθεση της, προς τον Γενικό 

Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, στις αρμοδιότητες του οποίου εμπίπτει η λειτουργία 

των Βρεφικών και Παιδοκομικών Σταθμών, ήταν να προβεί στη 

λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε κατά το συντομότερο 

δυνατόν να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία (περί Παιδιών 

Νόμος).  
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 Υπόμνημα σε σχέση με τη διαβούλευση για τη 

διαμόρφωση νέας πολιτικής για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με 

αναπηρία ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες34 
 

Ενόψει της διαβούλευσης για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής για 

την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με αναπηρία ή άλλες 

εκπαιδευτικές ανάγκες, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

ζήτησε τις απόψεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της 

ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την Προώθηση, Προστασία και 

Παρακολούθηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες. 

 

Στο σχετικό υπόμνημα της προς το Υπουργείο, η Επίτροπος έκανε 

ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο 24 της Σύμβασης, με το οποίο 

«αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην 

εκπαίδευση και, με σκοπό την πραγμάτωση του δικαιώματος 

αυτού χωρίς διάκριση και στη βάση των ίσων ευκαιριών, θεσπίζεται 

η υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν περιεκτικό σύστημα 

εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και δια βίου εκπαίδευση που 

κατευθύνεται: (α) στην πλήρη ανάπτυξη των ανθρώπινων 

δυνατοτήτων και αίσθησης αξιοπρέπειας και αξίας του εαυτού, και 

στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρώπινης διαφορετικότητας, (β) 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, ταλέντων και 

δημιουργικότητας των ατόμων με αναπηρίες, όπως επίσης και των 

πνευματικών και σωματικών τους ικανοτήτων, στο μέγιστο 

δυνατόν, και (γ) στην διευκόλυνση ατόμων με αναπηρίες να 

συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια ελεύθερη κοινωνία». 

                                                 
34 ΣΑΑ.11.10.06 ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2018 
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Όπως αναλύεται περαιτέρω στο εν λόγω άρθρο, «κατά την 

πραγμάτωση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, τα κράτη 

διασφαλίζουν ότι (α) Άτομα με αναπηρίες δεν αποκλείονται από το 

γενικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση την αναπηρία, και ότι παιδιά 

με αναπηρίες δεν αποκλείονται από δωρεάν και υποχρεωτική 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή από δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με 

βάση την αναπηρία, (β) Άτομα με αναπηρίες μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε περιεκτική, ποιοτική και δωρεάν πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ίση βάση με άλλους 

στις κοινότητες στις οποίες ζουν, (γ) Παρέχεται εύλογη διευκόλυνση 

για τις ανάγκες του προσώπου, (δ) Άτομα με αναπηρίες 

λαμβάνουν την απαιτούμενη υποστήριξη, εντός του γενικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, για να διευκολύνουν την 

αποτελεσματική τους εκπαίδευση, και (ε) Αποτελεσματικά μέτρα 

εξατομικευμένης υποστήριξης, παρέχονται σε περιβάλλοντα που 

μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική εξέλιξη, που είναι 

σύμφωνα με τον στόχο της πλήρους ένταξης».  

 

Στο Γενικό Σχόλιο υπ. αρ. 4(2016), επί του άρθρου 24 της Σύμβασης, 

η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ σημείωσε πως 

«το δικαίωμα στην ενιαία/συμπεριληπτική εκπαίδευση περικλείει ένα 

μετασχηματισμό της κουλτούρας, της πολιτικής και της πρακτικής 

σε όλες τις δομές τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης ώστε να είναι σε 

θέση να περιλάβουν τις διαφορετικές απαιτήσεις και ταυτότητες 

κάθε μαθητή, μαζί με μία δέσμευση για άρση όλων των εμποδίων 

που δυσχεραίνουν αυτή την πιθανότητα».  Με βάση επίσης το 

Γενικό Σχόλιο της Επιτροπής, «η τοποθέτηση μαθητών με 

αναπηρίες στις γενικές τάξεις, η οποία δεν συνοδεύεται με δομικές 

αλλαγές στην οργάνωση, αναλυτικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές 

και μαθησιακές στρατηγικές κ.α., δεν συνιστά συμπερίληψη...το 

δικαίωμα στη μη-διάκριση…περιλαμβάνει το δικαίωμα μη 

διαχωρισμού και το δικαίωμα παροχής εύλογων προσαρμογών 

και πρέπει να γίνεται αντιληπτό στα πλαίσια του καθήκοντος 
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διασφάλισης προσβάσιμου μαθησιακού περιβάλλοντος και 

εύλογων προσαρμογών».   

 

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της, σε σχέση με την αρχική 

Έκθεση της Κύπρου, ανέφερε σε σχέση με το άρθρο 24 και το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση πως «ανησυχεί βαθύτατα για την 

απουσία στην εθνική νομοθεσία μιας ξεκάθαρης και 

εφαρμοσμένης έννοιας της ενιαίας εκπαίδευσης στο γενικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Σημειώνει με ανησυχία ότι η έννοια του 

διαχωρισμού στην εκπαίδευση εξακολουθεί να παραμένει 

ριζωμένη στο εκπαιδευτικό σύστημα, γεγονός που αντανακλάται 

συχνά και από τις στάσεις των εκπαιδευτικών και άλλων σχετικών 

επαγγελματιών». 

 

Ως εκ τούτου, συνέστησε στην Κυπριακή Δημοκρατία « (α)  να 

πάρει απόφαση για ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο ενιαίας 

εκπαίδευσης και να παρακολουθεί την εφαρμογή του με στόχο την 

πλήρη αντικατάσταση της διαχωριστικής εκπαίδευσης με την ενιαία 

εκπαίδευση, (β) να υιοθετήσει ένα σαφές, στοχευμένο και επαρκώς 

χρηματοδοτούμενο σχέδιο δράσης το οποίο να περιλαμβάνει 

παροχή εύλογων προσαρμογών και επαρκή εκπαίδευση και 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών και προοδευτικά να διασφαλίζει ότι τα 

παιδιά και οι  εκπαιδευόμενοι ενήλικες με αναπηρίες μπορούν να 

ασκήσουν το δικαίωμά τους για ενιαία εκπαίδευση, (γ) να 

καθοδηγείται από το γενικό σχόλιο αριθ. 4 (2016) και τους στόχους 

4.5 και 4 (α) των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για την εξασφάλιση 

ίσης πρόσβασης σε άτομα με αναπηρίες σε όλα τα επίπεδα και 

τους τύπους εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις  και 

επαγγελματική κατάρτιση.» 

 

Στη βάση των ανωτέρω, η Επίτροπος σημείωσε στο Υπόμνημα της 

πως αναμένει ότι η διαμόρφωση  από το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού «μιας νέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση των αναγκών 



100 

 

των παιδιών με αναπηρίες ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες οφείλει 

να είναι απολύτως συμβατή με τα όσα προβλέπονται στη Σύμβαση 

του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να 

αποσκοπεί στην πλήρη πραγμάτωση όλων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων για όλα τα άτομα με αναπηρίες χωρίς διάκριση 

οποιουδήποτε είδους με βάση την αναπηρία. Θα πρέπει, 

ειδικότερα, να εισαγάγει ένα νέο, σαφές νομοθετικό πλαίσιο ενιαίας 

εκπαίδευσης το οποίο, τουλάχιστον σταδιακά και προοδευτικά, 

αλλά εντός εύλογου χρόνου, θα αντικαταστήσει αυτό που σήμερα 

ορίζεται ως «ειδική εκπαίδευση», ώστε να διασφαλίζει πως όλα τα 

παιδιά με αναπηρίες μπορούν να απολαμβάνουν το δικαίωμά 

τους σε ενιαία/συμπεριληπτική εκπαίδευση». 

 

 Προσχέδιο Νομοσχεδίου που ρυθμίζει τους 

κανόνες που διέπουν την προσβασιμότητα 

των ιστοτόπων και των εφαρμογών για 

φορητές συσκευές των οργανισμών του 

δημόσιου τομέα35 
 

Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής προσκάλεσε την Επίτροπο 

Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός για 

την Προώθηση, Προστασία και Παρακολούθηση της Σύμβασης 

του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, να 

συμμετάσχει σε δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την 

κατάρτιση προσχεδίου Νομοσχεδίου που ρυθμίζει τους κανόνες 

που διέπουν την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των 

εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του 

δημόσιου τομέα. 

 

                                                 
35 ΣΑΑ.12.3.13 ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2018 
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Ως εκ τούτου, η Επίτροπος υπέβαλε στο Τμήμα τις θέσεις της επί 

του προτεινόμενου Νομοσχεδίου, στη βάση συνδυασμένης 

ερμηνείας των προνοιών της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και των προνοιών της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012, στο Προοίμιό της οποίας (εδάφια 12-13) 

γίνεται αναφορά στη Σύμβαση. 

 

Συγκεκριμένα, σημειώθηκε πως στο Νομοσχέδιο θα πρέπει να 

περιληφθεί διάταξη, αντίστοιχη με αυτή που προβλέπεται  στον περί 

Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο (άρθρο 9Γ: Εξώδικη Προστασία), η 

οποία θα προνοεί ότι «Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από 

παράβαση του Νόμου δικαιούται να υποβάλλει σχετικό παράπονο 

στον Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», καθότι 

κάτι τέτοιο «διασφαλίζει πληρέστερη συμμόρφωση με την σχετική 

Οδηγία, καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας μετά την ψήφισή της 

και ενισχυμένη προστασία των δικαιωμάτων των Ατόμων με 

Αναπηρίες, όπως αυτά προβλέπονται από τη σχετική Σύμβαση του 

ΟΗΕ». 

 

Περαιτέρω δε, υπογραμμίστηκε η ανάγκη όπως, σε σχέση με το 

προσχέδιο Νομοσχεδίου, υπάρξει «ενεργή εμπλοκή και συμμετοχή 

οργανώσεων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ατόμων με 

αναπηρίες και των ηλικιωμένων, πέραν της υποβολής σχολίων 

μέσω της Δημόσιας Διαβούλευσης».  

 

Ειδικότερα, «η συμμετοχή και εμπλοκή των οργανισμών που 

εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους θα πρέπει να 

διασφαλίζεται, όχι μόνο κατά την ετοιμασία του σχετικού 

νομοθετικού πλαισίου, αλλά και στην παρακολούθηση 

εφαρμογής της νομοθεσίας».  

 

Για σκοπούς δε εκπλήρωσης της υποχρέωσης, βάσει της Οδηγίας, 

για υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά τριετία, έκθεσης 

«σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της 



102 

 

συμμόρφωσης των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές 

συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα προς τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας», θα πρέπει το υπό συζήτηση 

προσχέδιο Νομοσχεδίου «να διαλαμβάνει ότι θα συσταθεί 

Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία θα παρακολουθεί και 

υποβάλλει εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νοουμένου ότι τα 

όσα αφορούν στη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής 

Παρακολούθησης θα περιληφθούν σε Κανονισμούς που θα 

εκδοθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, η Επίτροπος ανέφερε στο 

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής ότι κατά την άποψη της «για την 

ετοιμασία των εν λόγω Κανονισμών θα πρέπει να υπάρχει στενή 

διαβούλευση με τις αναπηρικές και άλλες εμπλεκόμενες 

οργανώσεις. Θα πρέπει, δε, να εξεταστεί και το ενδεχόμενο στην 

ίδια τη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης να συμμετέχουν 

και εκπρόσωποι των εν λόγω Οργανώσεων». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

Β. Διαμεσολαβητική Δράση  
 

Στη βάση των θεσμικών  δυνατοτήτων, η Επίτροπος Διοικήσεως, 

υπό την ιδιότητα του Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των 

Διακρίσεων, έδωσε και κατά το έτος 2018 ιδιαίτερη έμφαση στη 

διαμεσολαβητική δραστηριότητα. Οι διαμεσολαβήσεις έγιναν σε 

περιπτώσεις που διαπιστώθηκε, εκ πρώτης όψεως, βασιμότητα της 

καταγγελίας, οι δε – γραπτές ή/και προφορικές - παρεμβάσεις του 

Φορέα  προς τις εμπλεκόμενες δημόσιες Αρχές είχαν ως 

αποτέλεσμα τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων ή/και την ικανοποίηση 

συγκεκριμένων αιτημάτων των καταγγελλόντων. 

 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε 

διαμεσολάβηση/παρέμβαση του Φορέα  με θετική κατάληξη, είναι 

οι ακόλουθες: 

 

 η μείωση της τιμολόγησης νερού σε συγκεκριμένη 

περιοχή.36 

 

 η ικανοποίηση αιτήματος για διευκολύνσεις στην πληρωμή 

διδάκτρων σε Ανώτερη σχολή εκπαίδευσης.37 

 

 η παροχή υπηρεσιών από την Α.Τ.Η.Κ., χωρίς την καταβολή 

οποιασδήποτε εγγύησης, σε Ευρωπαίο πολίτη και η 

επανεξέταση της πολιτικής της Α.Τ.Η.Κ. για παροχή 

υπηρεσιών σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που 

διαμένουν στην Κύπρο.38 

                                                 
36 Α.Κ.Ρ. 38/2014, Α.Κ.Ρ. 80/2015 
37 Α.Κ.Ρ. 49/2015 
38 Α.Κ.Ρ. 63/2017 
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 η πρόσβαση αναγνωρισμένης πρόσφυγα, intersex 

ατόμου, σε ορμονοθεραπεία.39 

 

 η λήψη μέτρων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 

για τη στήριξη σχολείου στο οποίο φοιτούσαν παιδιά Ρομά 

και η διασφάλιση του δικαιώματός τους στην εκπαίδευση 

για την σχολική χρονικά που θα ακολουθούσε, καθώς και η 

λήψη μέτρων για τη διευθέτηση στέγασης οικογενειών 

Ρομά.40 

 

 η ικανοποίηση αιτήματος τρανς ατόμου για αλλαγή 

ονόματος στην ταυτότητά του.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Α.Κ.Ρ. 65/2015 
40 Α.Κ.Ρ. 31/2016 
41 Α.Κ.Ρ. 113/2016 
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Γ. Ενέργειες  για  Ευαισθητοποίηση  και 

   Ενημέρωση  
 

Ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων,  ο 

Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων,  συνέχισε και κατά το 2018, την πολύπλευρη δράση 

του για σκοπούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της 

κοινωνίας των πολιτών για θέματα που άπτονται των 

αρμοδιοτήτων του.  

 

Ενδεικτικά, το 2018, πραγματοποιήθηκαν, για τον πιο πάνω σκοπό, 

οι ακόλουθες δράσεις: 

 

 

 Ένταξη της Διάστασης του Φύλου στις 

Δημόσιες Πολιτικές 
 

Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, το 

Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, η Κυπριακή Ακαδημία 

Δημόσιας Διοίκησης και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην 

Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΙΦ), στο πλαίσιο 

των δράσεων τους για την ένταξη της διάστασης του φύλου στο 

σύνολο των πολιτικών (gender mainstreaming) και ιδιαίτερα στη 

Δημόσια Διοίκηση, διοργάνωσαν δημοσιογραφική διάσκεψη με 

τίτλο «Ένταξη της Διάστασης του Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές».  

 

Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2018 και στα 

πλαίσια της απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Δικαιοσύνης και 
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Δημοσίας Τάξεως και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

 

Ακολούθησε παρουσίαση του Οδηγού Ένταξης της Διάστασης 

του Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές και του σχεδίου δράσης για το 

σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τη Διευθύντρια, κ. Σουζάνα 

Παύλου και τη Συντονίστρια Πολιτικής, κ. Τζόζη Χριστοδούλου του 

Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου 

 

 

 Σειρά σεμιναρίων με θέμα την καταπολέμηση 

της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.  
 

Στα πλαίσια των δράσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και 

Καταπολέμησης των Διακρίσεων,  Λειτουργός του Γραφείου 

πραγματοποίησε σειρά εκπαιδεύσεων σε μέλη της Συνδικαλιστικής 

Σχολής της ΣΕΚ με θέμα την καταπολέμηση της σεξουαλικής 

παρενόχλησης στην εργασία. 

 

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, έγινε παρουσίαση του θεσμικού 

πλαισίου, της εμπειρίας του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της κυπριακής 

νομολογίας και άλλων σχετικών πληροφοριών.  

 

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 24 Οκτωβρίου και 

στις 6, 8 και 29 Νοεμβρίου 2018, στη Λάρνακα, Λευκωσία, Πάφο, 

Παραλίμνι και Λεμεσό, αντίστοιχα. 

 

Σε τακτική βάση κατά το 2018, Λειτουργοί του Γραφείου Επιτρόπου 

Διοικήσεως, πραγματοποίησαν διαλέξεις στην Αστυνομική 

Ακαδημία σε στελέχη της Αστυνομίας, για θέματα Καταπολέμησης 

των Διακρίσεων. 
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 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε, στις 27/2/2018, στο 

Μαθητικό Συνέδριο του Γυμνασίου Νεάπολης στη Λεμεσό, 

με τίτλο «Αποβολή στο Ρατσισμό», με αφορμή την 

υιοθέτηση και εφαρμογή, από το σχολείο, του Κώδικα κατά 

του Ρατσισμού και Οδηγού διαχείρισης Ρατσιστικών 

Περιστατικών στα Σχολεία, και πραγματοποίησε σχετική 

παρουσίαση. 

 Λειτουργοί του Γραφείου, πραγματοποίησαν στις 

19/3/2018, εκπαιδευτικό εργαστήρι σε παιδιά του 4ου 

Δημοτικού Σχολείου Αγλατζιάς για θέματα ρατσισμού και 

διακρίσεων. 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε και εκφώνησε 

χαιρετισμό σε εκπαιδευτική ημερίδα του Οργανισμού 

Cardet με θέμα: «ΛΟΑΤΙ Πρόσφυγες: Δικαιώματα, 

Πρακτικές, και πολιτικές προτάσεις για εισαγωγή πλαισίου 

ενημέρωσης και ενσωμάτωσής τους στην Κύπρο» 

(1/6/2018) 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων 

του Δικτύου Πρόληψης και Καταπολέμησης του 

Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού Εκφοβισμού, το οποίο έχει 

συσταθεί ως πρωτοβουλία του Προγράμματος «HOMBAT: 

Combating HOMophoBic And Transphobic bullying in 

schools».  

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε και εκφώνησε 

χαιρετισμό εκ μέρους της Επιτρόπου σε εκπαιδευτικό 

σεμινάριο που διοργάνωσε ο Μη Κυβερνητικός 

Οργανισμός Cardet με θέμα «LGBTI Refugees: Rights, 

Practices and Policy Proposals introducing a framework of 

information and their inclusion in Cyprus».  (1/6/2018). 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε Εκδήλωση του 

Κυπριακού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες  (Cyprus 
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Refugee Council) με θέμα «Το Άσυλο στην Κύπρο: 

Προκλήσεις και Προοπτικές» (23/5/2018). 

 Λειτουργός του Γραφείου ΕΔ συμμετείχε και εκφώνησε 

χαιρετισμό εκ μέρους της Επιτρόπου σε εκδήλωση του 

Ομίλου ΛΟΑΤ+ και Φίλων του Πανεπιστημίου Κύπρου με 

θέμα «Νομική και Κοινωνική Αποδοχή Τρανς Ατόμων στην 

Κύπρο» (20/11/2018). 

 Δημοσιογραφική Διάσκεψη με τίτλο «Ένταξη της Διάστασης 

του Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές» του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Γραφείο μας 

(19/12/2018) 

 Συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα «Εξάλειψη των Στερεοτύπων 

και των Κοινωνικών Προκαταλήψεων στη Δημόσια 

Διοίκηση» (10 Δεκεμβρίου 2018)  

 Συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα "Not on Our Watch! 

Equality Bodies Fighting Hate Speech" που 

συνδιοργανώθηκε από το Equinet και το National Office 

against Racial Discrimination (UNAR), στη Ρώμη (19-

21/11/2018) 

 Διάλεξη με θέμα «Διακρίσεις και Ρατσιστικές Συμπεριφορές» 

(16/11/2018) 

 Συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα «Equality Bodies 

Countering Ethnic Profiling» στις Βρυξέλλες (8-9/11/2018) 

 Συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα «Tackling Discrimination 

and Ensuring Protection for carers in Europe», στις 

Βρυξέλλες (18-19/10/2018) 

 Συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Equinet, στις 

Βρυξέλλες (7/11/2018) 

 Δημοσιογραφική διάσκεψη για παρουσίαση του Κώδικα 

Πρακτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση σεξουαλικής 
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παρενόχλησης και παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία 

(11/07/2018) 

 Ομιλία σε φόρουμ με θέμα την προστασία της 

μητρότητας που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ισότητας 

των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική 

Εκπαίδευση (21/06/2018) 

 Συμμετοχή σε σεμινάριο διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας 

(European Commission against Racism and Intolerance - 

ECRI), στο Στρασβούργο (24/05/2018). 

 Ομιλία σε φόρουμ εργασίας «Gender and Women’s Rights 

Working Group» του Euro-Med Human Rights Network, που 

διοργάνωσε το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού 

Φύλου (27/04/2018).  

 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη Στρατηγική 

Αξιοποίηση (από τα Equality Bodies) των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης (3-5/04/2018) 

 Συμμετοχή σε δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργάνωσε 

η ΕΙΦ, για την παρουσίαση της μελέτης με τίτλο «Κυπριακή 

Νομοθεσία και Νομολογία: Το αδίκημα της σεξουαλικής 

παρενόχλησης και η προστασία της μητρότητας» 

(20/03/2018) 

 Παρουσίαση σε Μαθητικό Συνέδριο του Γυμνασίου 

Νεάπολης στη Λεμεσό με τίτλο «Αποβολή στο Ρατσισμό», με 

αφορμή την υιοθέτηση και εφαρμογή από μέρους του 

σχολείου του «Κώδικα κατά του Ρατσισμού & Οδηγού 

διαχείρισης ρατσιστικών περιστατικών στα σχολεία» 

(27/02/2018) 

 Σεμινάρια εκπαίδευσης δημόσιων λειτουργών για τα θέματα 

εκφοβισμού στο χώρο εργασίας (19 Ιανουαρίου, 1η, 22 

Φεβρουαρίου, 19 Απριλίου και 21 Ιουνίου 2018). 
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Επιπρόσθετα, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 

σε θέματα διακρίσεων, το Γραφείο συνέχισε και κατά το 2018 να έχει 

συναντήσεις και συνεργασίες με Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς 

και άλλους οργανωμένους φορείς. Επίσης, η Επίτροπος 

Διοικήσεως και Λειτουργοί του Γραφείου της, συμμετείχαν σε 

συνέδρια/σεμινάρια στο εξωτερικό.   

 

Περαιτέρω, το Γραφείο συνέχισε και κατά το 2018 να παρέχει 

πληροφορίες και στοιχεία για θέματα ρατσισμού και διακρίσεων σε 

διάφορους φορείς που απευθύνονται απευθείας προς αυτόν, 

όπως: διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, δημόσιους και 

ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και ενδιαφερόμενους 

πολίτες. Για την παραχώρηση των πληροφοριών αυτών, αρκετές 

φορές συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια και συντάχθηκαν  

επιστολές που περιείχαν στατιστικά στοιχεία για τη δράση του 

Γραφείου και πληροφορίες για υποθέσεις που εξετάστηκαν και 

Εκθέσεις που υποβλήθηκαν. 
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Δ. Παρουσία  σε  συνεδρίες  των 

     Κοινοβουλευτικών Επιτροπών  της  

     Βουλής  των  Αντιπροσώπων 
 

 

   1. Κοινοβουλευτική Επιτροπής Οικονομικών και  

       Προϋπολογισμού 
 

 H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε 

συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού, στις 7 Νοεμβρίου 2018, για συζήτηση για 

συζήτηση του προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου 

Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για 

το έτος 2019. 

 

   2. Κοινοβουλευτική  Επιτροπή  Θεσμών,  Αξιών  και  

       Επιτρόπου  Διοικήσεως 
 

 H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε 

συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών 

και Επιτρόπου Διοικήσεως στις 25 Απριλίου 2018, για 

συζήτηση των θεμάτων (α) «ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και (β) Εκθέσεις 

Επιτρόπου Διοικήσεως, της Αρχής Ισότητας και της Αρχής 

κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων».  
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   3. Κοινοβουλευτική   Επιτροπή   Ανθρωπίνων 

       Δικαιωμάτων  και  Ίσων  Ευκαιριών  Μεταξύ  

       Αντρών  και  Γυναικών 
 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 26 

Φεβρουαρίου και στις 19 Μαρτίου 2018, για συζήτηση της 

πρότασης νόμου για τροποποίηση του άρθρου 169Α του 

περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, που αφορά στον ιατρικό 

τερματισμό της εγκυμοσύνης και τις προϋποθέσεις υπό τις 

οποίες αυτός επιτρέπεται. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 5 

Μαρτίου 2018, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το 

Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2014-

2017. 

 

 Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 26 

Μαρτίου 2018, κατά την οποία συνεχίστηκε η συζήτησε 

αναφορικά με τον περί της Πρόληψης και της 

Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης 

Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμο του 2016. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 21 



119 

 

Μαΐου 2018, κατά την οποία συζητήθηκε η ανάγκη 

ενίσχυσης του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας. 

 

 H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχαν σε 

συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 

Γυναικών στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, για τη συζήτηση (α) των 

προβλημάτων  που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτιστικά 

χαρακτηριστικά, της ανάγκης στήριξης των οικογενειών 

τους και της δημιουργίας κατάλληλων υποδομών 

φροντίδας και εκπαίδευσης και (β) της ανάγκης 

δημιουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ενήλικων Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες ή οικονομικής ενίσχυσης των υφιστάμενων 

κέντρων για φιλοξενία ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα 

και τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας 

τους.  

 

Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 8 

Οκτωβρίου 2018, για συζήτηση της πορείας υλοποίησης 

της νομοθεσίας περί της καταπολέμησης της εμπορίας και 

της εκμετάλλευσης προσώπων και της προστασίας των 

θυμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στη λειτουργία της 

Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας (ΠΣΟ). 

 

 Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε κλειστή συνεδρία 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και 

Γυναικών, στις 22 Οκτωβρίου 2018, για ενημέρωση της 

Επιτροπής τα θέματα της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης 

προσώπων και της προστασίας των θυμάτων στην 

Κυπριακή Δημοκρατία. 
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   4. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας  

        και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 
 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 20 Φεβρουαρίου 2018, κατά 

τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η τροποποίηση του περί 

Πατρότητας Νόμου και του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Νόμου. 

 

   5. Κοινοβουλευτική  Επιτροπής  Παιδείας  και  

       Πολιτισμού 
 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, στις 

21 Μαρτίου 2018, κατά την οποία συζητήθηκαν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που 

απασχολούνται στα απογευματινά και βραδινά 

προγράμματα του ΥΠΠ με τη μορφή της αγοράς 

υπηρεσιών. 
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Ε. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο EQUINET  
 

H Επίτροπος Διοικήσεως, υπό την ιδιότητά της ως Φορέας 

Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, είναι μέλος 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Equinet (European Network of 

Equality Bodies) από το 2007.  Στο Δίκτυο αυτό, συμμετέχουν 

οι ανεξάρτητες αρχές/οργανισμοί που έχουν αρμοδιότητα 

την υλοποίηση των ευρωπαϊκών Οδηγιών κατά των 

διακρίσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Equality 

Bodies). Η σύσταση και λειτουργία του Δικτύου αποσκοπεί 

στην συνεργασία και συντονισμό των μελών για πιο 

αποτελεσματική δράση και, στα πλαίσια αυτά, 

ανταλλάσσονται απόψεις για θέματα που άπτονται των 

κοινών αρμοδιοτήτων τους, συντάσσονται κοινές εκθέσεις 

και διοργανώνονται εξειδικευμένα συνέδρια και εκπαιδευτικά 

σεμινάρια. Κατά το 2018, ο Φορέας συμμετείχε στην Ομάδα 

Εργασίας του Δικτύου Equinet για την Επικοινωνία (Equinet’s 

Working Group on Communication Strategies and 

Practices) και την Ομάδα Εργασίας για Νομικά Θέματα 

(Equinet’ s Legal Working Group). Επίσης, η Επίτροπος 

Διοικήσεως και Λειτουργοί του Γραφείου της συμμετείχαν 

κατά το 2018 σε συναντήσεις και σεμινάρια που διοργάνωσε 

το Δίκτυο Equinet.   
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  

2019 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 
 

 

 

Α. Εκθέσεις/Παρεμβάσεις  
  

Κατά το 2019, υπό την ιδιότητα της Επιτρόπου ως Φορέα Ισότητας 

και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, υποβλήθηκαν οι πιο κάτω 

Εκθέσεις/Τοποθετήσεις: 

 

 Έκθεση αναφορικά με τον χειρισμό από το 

Υπουργείο Υγείας καταγγελίας για σεξουαλική 

παρενόχληση 
 

Η Έκθεση42 υποβλήθηκε μετά τη διερεύνηση παράπονου γυναίκας, 

εργαζόμενης υπό καθεστώς ωρομίσθιου προσωπικού σε κρατικό 

νοσηλευτήριο, σε σχέση με τον χειρισμό που έτυχε η καταγγελίας 

της για σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας.   

 

Η παραπονούμενη είχε, συγκεκριμένα, καταγγείλει ότι δέχτηκε, 

λεκτική σεξουαλική παρενόχληση από προϊστάμενό της, μέλος 

επίσης του ωρομίσθιου προσωπικού. Όπως υποστήριξε, παρότι 

προέβη σε καταγγελία στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και 

η υπόθεση έτυχε διερεύνησης από το Υπουργείο Υγείας, η ίδια δεν 

έλαβε οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση αναφορικά με το τελικό 

πόρισμα της έρευνας και η ανάρμοστη συμπεριφορά από μέρους 

του καταγγελλόμενου συνεχιζόταν. 

 

Από τη διερεύνηση του παραπόνου διαφάνηκε ότι οι καταγγελίες 

της παραπονούμενης δεν υποτιμήθηκαν από τη Διεύθυνση του 

εμπλεκόμενου κρατικού νοσηλευτηρίου αλλά διερευνηθήκαν και 

                                                 
42 Αρ. Φακ. ΑΚΙ 35/2017 
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στοιχειοθετήθηκαν, βάσει του Κανονισμού που διέπει τα πειθαρχικά 

παραπτώματα του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Τα πιο 

πάνω οδήγησαν τη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας να 

δώσει οδηγίες όπως ο καταγγελλόμενος δεχθεί προφορικές 

υποδείξεις σε σχέση με τη συμπεριφορά του. 

 

Παράλληλα, ωστόσο, η Επίτροπος επεσήµανε ότι η σεξουαλική 

παρενόχληση δεν περιλαµβάνεται ρητά στα πειθαρχικά 

παραπτώµατα που προβλέπονται στον Κανονισµό για το 

ωροµίσθιο κυβερνητικό προσωπικό. Ούτε κατά τον δεδοµένο 

χρόνο, υπήρχε σε ισχύ Κώδικας πρακτικής για την πρόληψη και την 

αντιµετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στα µέλη της 

δηµόσιας υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένου και του ωροµίσθιου 

προσωπικού. Τέτοιος Κώδικας εκδόθηκε από το Γραφείο της 

Επιτρόπου τον Ιούνη του 2018, ενώ τον Ιούλιο του 2018 µε σχετική 

απόφασή του το Υπουργικό Συµβούλιο κάλεσε τις δηµόσιες 

υπηρεσίες να τον διαχέουν και να τον εφαρµόζουν.  

  

Η Επίτροπος κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, εξαιτίας των δύο πιο 

πάνω κανονιστικών κενών, παρότι στο υπό διερεύνηση παράπονο 

εφαρµόστηκαν οι σχετικοί πειθαρχικοί κανονισµοί, δεν δόθηκε η 

αναγκαία έµφαση στο γεγονός ότι η συµπεριφορά του 

καταγγελλόµενου δεν ήταν απλώς µη ευπρεπής ή µη ευγενής, ούτε 

καταδείκνυε µόνο έλλειψη σοβαρότητας και υπευθυνότητας, αλλά 

επιπρόσθετα συνιστούσε σοβαρής µορφής και µεγάλης απαξίας 

διάκριση λόγω φύλου.   

  

Εάν είχε γίνει αυτό, σηµείωσε η Επίτροπος, είναι πιθανόν η 

πειθαρχική ποινή, η οποία του επιβλήθηκε, να ήταν µεγαλύτερη, η 

δε παραπονούµενη, ως θύµα µιας τέτοιας συµπεριφοράς, να 

λάµβανε επαρκή ενηµέρωση σε σχέση µε τη διερεύνηση των 

καταγγελιών της και το τελικό πόρισµα. Επιπρόσθετα, θα 

αξιολογείτο ο αντίκτυπος που είχε η παρενόχληση στην ικανότητα 

και τη διάθεση της παράπονούµενης να συνεχίσει να εργάζεται 

υπό τις ίδιες συνθήκες και στο ίδιο περιβάλλον µε τον 

καταγγελλόµενο, ώστε να κριθεί κατά πόσο ήταν αναγκαίο να 

γίνουν διευθετήσεις για την προστασία της και την άρση τυχόν 

δυσµενών συνεπειών και του αρνητικού κλίµατος που είχε 

δηµιουργηθεί.  
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Η Έκθεση υποβλήθηκε στη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας, 

για σκοπούς προβληµατισµού και καθοδήγησης για τον χειρισµό 

παρόµοιων περιστατικών στο µέλλον, ενώ αντίγραφο 

κοινοποιήθηκε στη Διευθύντρια Τµήµατος Δηµόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού, ώστε να την απασχολήσει το ενδεχόµενο 

τροποποίησης των Πειθαρχικών Κανονισµών για το Ωροµίσθιο 

Κυβερνητικό Προσωπικό, κατά τρόπο που η παρενόχληση και 

σεξουαλική παρενόχληση να οριστούν ως αυτόνοµα πειθαρχικά 

παραπτώµατα. 

 

 

 Έκθεση κατά του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου, αναφορικά με καταγγελία 

εργαζόμενής του για σεξουαλική 

παρενόχληση της στο χώρο εργασίας 
 

 

Το περιεχόμενο της Έκθεσης ήταν εμπιστευτικό. 

 

 

 

 Έκθεση αναφορικά με απαγορευμένη διάκριση 

λόγω φύλου λόγω μη συνυπολογισμού ως 

υπηρεσία της περιόδου παράτασης άδειας 

ασθενείας λόγω εγκυμοσύνης 
 

Η Έκθεση43 αφορούσε σε με ισχυριζόμενη απαγορευμένη διάκριση 

λόγω φύλου επειδή δεν είχε συνυπολογιστεί ως υπηρεσία η 

περίοδος κατά την οποία παρατάθηκε η άδεια ασθενείας της 

παραπονούμενης δημόσιου υπάλληλου λόγω εγκυμοσύνης, με 

αποτέλεσμα τη μείωση της ετήσιας άδειας ανάπαυσης της.  

 

Στα πλαίσια της διερεύνησης της καταγγελίας, η Αν. Διευθύντρια 

του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, μεταξύ 

                                                 
43 Α.Κ.Ι. 1/2018 
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άλλων, ανέφερε ότι η παράταση της άδειας ασθενείας δεν αποτελεί 

«υπηρεσία», «δηλαδή κατά τη διάρκεια των εν λόγω παρατάσεων 

ο υπάλληλος δεν κερδίζει άδεια ανάπαυσης..». Σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) 

Κανονισμούς, πραγματική υπηρεσία με πλήρεις απολαβές, 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την άδεια ασθενείας αλλά δεν 

περιλαμβάνει την παράταση της άδειας ασθενείας.  

 

Ωστόσο, ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην 

Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος, μεταξύ 

άλλων, απαγορεύει την άμεση ή έμμεση δυσμενή μεταχείριση 

γυναίκας, μεταξύ άλλων, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην 

εγκυμοσύνη σε σχέση με τα υπό αναφορά δυο θέματα και ορίζει 

ότι η δυσμενής μεταχείριση γυναίκας, μεταξύ άλλων, λόγω 

ασθένειας που οφείλεται στην εγκυμοσύνη, τεκμαίρεται ότι 

οφείλεται σ’ αυτή τη κατάσταση.  

 

Στην Έκθεση, σημειώθηκε ότι η παραπονούμενη κατ’ εφαρμογή 

του Κανονισμού 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση 

Αδειών) Κανονισμών, δεν κέρδισε άδεια ανάπαυσης για την 

περίοδο παράτασης της άδειας ασθενείας της που οφειλόταν 

στην εγκυμοσύνη της και ως εκ τούτου, υπέστη δυσμενή 

μεταχείριση, λόγω φύλου, η οποία, δυνάμει του περί Ίσης 

Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, είναι άμεση απαγορευμένη 

διάκριση.  

 

Λόγω του ότι η άμεση απαγορευμένη διάκριση λόγω φύλου που 

υπέστη η παραπονούμενη, είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής 

του πιο πάνω Κανονισμού, η έκθεση διαβιβάστηκε στον Γενικό 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 
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 Παρέμβαση αναφορικά με χρηματοδότηση 

προϊόντος από το Σχέδιο της Επιχειρηματικής 

Καινοτομίας και πιθανή παραβίαση 

Νομοθεσίας για την Ισότητα των Φύλων 
 

Η εν λόγω παρέμβαση44 αφορούσε στην χρηματοδότηση» από το 

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, έργου ιδιωτικής 

εταιρείας για τελειοποίηση και διάθεση στην αγορά συγκεκριμένου 

προϊόντος, για χρήση κυρίως ως ουροδοχείο για άνδρες. 

 

Όπως σημειώθηκε, το συγκεκριμένο προϊόν είχε σχήμα γυμνού 

γυναικείου σώματος και κατ’ επέκταση, το γυναικείο γυμνό σώμα 

αντικειμενοποιήθηκε και μετατράπηκε σε χρηστικό 

αντικείμενο/προϊόν προς πώληση σε άνδρες. 

 

Η αντικειμενοποίηση του σώματος και κυρίως του γυναικείου είναι 

διαδομένη στις διαφημίσεις προϊόντων και θεωρείται αποτέλεσμα 

του ανδροκεντρισμού, της θεώρησης των ανδρικού φύλου ως 

καθολικής, αντικειμενικής και ουδέτερης σταθεράς του 

ανθρώπινου είδους και του γυναικείου ως κάτι διαφορετικό, ένα 

είδος ειδικής περίπτωσης ή μιας παρέκκλισης από τον ανδρικό 

κανόνα. Οι συγγραφείς που τοποθετήθηκαν σε σχέση με αυτό το 

θέμα, αναφέρουν ότι η χρήση ατόμου ως αντικειμένου, 

συνεπάγεται συνέπειες πέραν της «υποταγής», όπως η βία. 

 

Ομοίως και ο σεξισμός, ο οποίος είναι απόρροια των έμφυλων 

στερεοτύπων, εδράζεται επίσης στον αυθαίρετο διαχωρισμό των 

φύλων, αντικατοπτρίζει τις αντιλήψεις για κατωτερότητα της 

γυναίκας και ανωτερότητα του άνδρα, εκφράζει τον ηγεμονικό του 

ρόλο συντηρεί τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, την 

ανισότητα ακόμα και τη βία.  

 

Με βάση δε το προοίμιο της Σύμβασης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την αποτροπή και την αντιμετώπιση της βίας κατά 

των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας [Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.14(ΙΙΙ/2017], η βία 

                                                 
44 ΕΔ 5.22.06.01 
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κατά των γυναικών «αποτελεί απόδειξη των ιστορικά άνισων 

σχέσεων ισχύος ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες, που 

οδηγήσαν στην κυριαρχία έναντι και τη διάκριση κατά των 

γυναικών..» η δε νόμιμη και πραγματική ισότητα ανάμεσα σε 

άνδρες και γυναίκες αποτελεί βασικό στοιχείο για την πρόληψη της 

βίας κατά των γυναικών.  

 

Η Σύμβαση υποχρεώνει τα κράτη να λάβουν δράση, δηλαδή, να 

ενεργοποιηθούν και να διαθέσουν πόρους, όχι μόνο για την 

προστασία των θυμάτων και τη δίωξη των δραστών αλλά και για 

την πρόληψη και αποτροπή της βίας, μεταξύ άλλων, με προώθηση 

αλλαγών στις κοινωνικές και πολιτιστικές μορφές συμπεριφοράς 

των γυναικών και των ανδρών «με σκοπό την εξάλειψη των 

προκαταλήψεων, εθίμων, παραδόσεων και άλλων πρακτικών που 

βασίζονται στην ιδέα της κατωτερότητας των γυναικών ή σε 

τυποποιημένους ρόλους για γυναίκες και άνδρες» (άρθρο 12.1). 

 

Συνακόλουθα, το επίμαχο στην προκειμένη περίπτωση προϊόν, 

που συνιστά αντικειμενοποίηση γυμνής γυναίκας, «εκφράζει 

καταφανώς τα στερεότυπα που βασίζονται στον αυθαίρετο 

διαχωρισμό των φύλων, στην αντίληψη της ανωτερότητας και 

κατωτερότητας των ανδρών και γυναικών αντίστοιχα και αποδίδει 

συγκεκριμένους ρόλους σε έκαστο φύλο, κατά τρόπο άκρως 

προσβλητικό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».  

 

Κατά προέκταση, πρόκειται για προϊόν «ευθέως αντίθετο με τις 

κρατικές υποχρεώσεις για στόχους για εξάλειψη των έμφυλων 

στερεότυπων και εύλογα μπορεί να θεωρείται ότι επηρεάζει 

αρνητικά τις διαρκείς προσπάθειες που αποβλέπουν στην 

έμπρακτη ισότητα, η οποία αποτελεί επιδίωξη της ΕΕ βάσει των 

Συνθηκών και βασική προϋπόθεση για την πρόληψη της βίας κατά 

των γυναικών βάσει της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης».  
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 Τοποθέτηση με αφορμή την Ημέρα της 

Γυναίκας 
 

Στην Τοποθέτηση45 τονίστηκε ότι η 8η Μαρτίου κάθε έτους αποτελεί 

μια αφύπνιση σε σχέση με τους καθημερινούς και διαχρονικούς 

αγώνες που γίνονται για επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας και της 

ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών. Παρά το γεγονός ότι 

θεσμικά υπάρχει κατοχύρωση της ισότητας των φύλων, τα έμφυλα 

στερεότυπα παραμένουν ισχυρά και συνεχίζουν να συνδέουν 

συγκεκριμένους ρόλους σε άνδρες και γυναίκες στη βάση των 

βιολογικών τους χαρακτηριστικών. 

 

Σημειώθηκε δε η ανάγκη συνέχισης και ολοκλήρωσης του έργου 

που έχει αρχίσει ώστε (α) να προωθηθεί η ένταξη της διάστασης 

του φύλου στις δημόσιες πολιτικές, (β) να προωθηθεί ο Κώδικας 

Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής 

Παρενόχλησης και Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία, (γ) να 

διασφαλιστεί ότι ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών 

στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος 

εφαρμόζεται ορθά και αποτελεσματικά, τόσο στο δημόσιο όσο και 

στον ιδιωτικό τομέα και (δ) να προωθηθούν γενικότερα δράσεις, 

καλές πρακτικές και πολιτικές ώστε να διασφαλιστεί η ουσιαστική 

ισότητα των φύλων και να ανατραπούν οι στερεοτυπικές 

αντιλήψεις σε σχέση με τους κοινωνικά κατασκευασμένους 

ρόλους τους. 

 

Καταληκτικά, κλήθηκε η πολιτεία η την κοινωνία των πολιτών να 

συνδράμουν για ένα κοινό στόχο ώστε τα λεγόμενα γυναικεία 

ζητήματα να αποτελούν κοινωνικά ζητήματα.  

 

 

 

 

 

                                                 
45 Α.Α.Α.Δ. 1/2019 ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2019 
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 Τοποθέτηση με αφορμή την Παγκόσμια 

Ομοφοβίας 
 

Η Επίτροπος, σε σχετική Τοποθέτησή της, σημείωσε πως η 17η 

Μαΐου, η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, «μας υπενθυμίζει 

τις προσπάθειες που έχουν γίνει σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο προς τη θεμελίωση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ ατόμων 

και την κατάρριψη φοβικών συνδρόμων και προκαταλήψεων, 

αλλά και τα όσα άλλα οφείλει κάθε δημοκρατική πολιτεία να πράξει 

για τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ιδιωτικής 

ζωής του κάθε ατόμου».  

 

Όπως δε σημειώθηκε στην Τοποθέτηση, παρότι η Πολιτεία επιδιώκει 

και αναζητεί τρόπους ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου της 

ισότητας και η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού 

προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, τα ΛΟΑΤΙ άτομα 

«εξακολουθούν να  τυγχάνουν διακριτικής μεταχείρισης ή/και 

ψυχολογικής παρενόχλησης, με αποτέλεσμα την προσβολή της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας τους και τον κοινωνικό αποκλεισμό 

τους».  

 

Ως εκ τούτου, υπενθυμίστηκε πως «τα ανθρώπινα δικαιώματα 

ταυτίζονται με υγιείς δημοκρατίες και κράτη δικαίου όπου όλοι είναι 

ίσοι ενώπιον του νόμου και έχουν δικαίωμα στη μη διάκριση. Γιατί 

τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε διαιρούνται, ούτε συμψηφίζονται. 

Δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Απαιτούν ένα καθολικό σεβασμό 

από όλους για όλους». 

 

Και αυτό γιατί, όταν αναφερόμαστε στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ 

ατόμων, «δεν μιλάμε για κάτι το εξωπραγματικό ή για κάτι το 

επιπλέον. Μιλάμε για τα απλά – χωρίς εισαγωγικά – θεμελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά, τα οποία ο κάθε άνθρωπος έχει 

δικαίωμα να απολαμβάνει, ούτως ώστε να διαφυλάσσεται η 

εγγενής αξιοπρέπειά του». 
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 Τοποθέτηση με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα 

Προσφύγων 
 

Η Επίτροπος σχετική Τοποθέτηση της ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2019, 

ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων και 

Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή 

την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων. σημείωσε πως οι προσφυγικές 

ροές αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις 

που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα τις τελευταίες δεκαετίες και πως 

οι εν λόγω άνθρωποι, συχνά βρίσκονται σε χώρες αφιλόξενες 

όπου δέχονται ρατσιστικές συμπεριφορές, βιώνουν παραβιάσεις 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και αντιμετωπίζονται ως 

απειλή. 

 

Στην Κύπρο, πρόσθεσε, τόσο οι αιτητές ασύλου όσο και οι 

πρόσφυγες, συχνά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην 

καθημερινότητα τους και ο ρόλος του Γραφείο της είναι να 

συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου διαπιστώνεται παραβίαση ή 

ανεπαρκής προστασία, αλλά και τυχόν περιορισμός στην άσκηση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

 

Σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα όπως η δική μας, επεσήμανε η 

Επίτροπος, η προσφυγιά ζυμώθηκε με την ύπαρξη μας και γι’ αυτό 

πρώτοι εμείς οφείλουμε να διδάξουμε ότι η προσφυγιά δεν είναι 

κοινωνικό βάρος.  

 

 

 Τοποθέτηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων 
 

 

Η Επίτροπος, με Τοποθέτηση της ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2019, με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών 

Διακρίσεων, σημείωσε πως η 21η Μαρτίου καθιερώθηκε από τη 

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλειψη 

των Φυλετικών Διακρίσεων και έκτοτε, διεθνείς και περιφερειακές 
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συμβάσεις, αλλά και εθνικές νομοθεσίες, έχουν αναπτύξει ένα ευρύ 

θεσμικό πλαίσιο προστασίας και προώθηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, για όλους ανεξαίρετα τους ανθρώπους.  

 

Με τον όρο ρατσισμό εννοούμε την κοινωνική πρακτική ή και το 

πολιτικό σύστημα, που, αναπαράγοντας στερεότυπα και 

προκαταλήψεις και χρησιμοποιώντας τη δύναμη ή την εξουσία, 

υποστηρίζουν την ανωτερότητα και προωθούν την επικυριαρχία 

συγκεκριμένης ομάδας προσώπων έναντι άλλων ομάδων. 

Παράλληλα ο ρατσισμός είναι ένα πλέγμα αντιλήψεων, στάσεων, 

συμπεριφορών ή/και θεσμικών δομών .  

 

Όπως δε σημειώθηκε, αποτελεί στοίχημα για κάθε έννομη τάξη η 

πρόληψη και η καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων 

σε όλες τους τις εκφάνσεις και πεδία εκδήλωσης με βασικό 

εργαλείο την παιδεία και την καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού και 

αποδοχής. Ταυτόχρονα,  αποτελεί χρέος όλων μαζί αλλά και του 

κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά να διασφαλίσουμε το ψηφιδωτό 

της ανθρώπινης κοινωνίας  με κάθε χρώμα, με κάθε γλώσσα, με 

κάθε θρησκεία, πολιτισμό και παράδοση, ώστε η κοινωνική 

ασφάλεια ,η δημοκρατία, η ανθρώπινη αξία μα πάνω από όλα η 

Ελευθερία να αποτελεί το λάβαρο της ζωής μας. 

 

 

 Τοποθέτηση σε σχέση με σχόλια Μητροπολίτη 

στα πλαίσια ανοιχτής για το κοινό ομιλίας 
 

Η Τοποθέτηση έγινε με αφορμή δηλώσεις που έκανε Μητροπολίτης 

για την ομοφυλοφιλία, στα πλαίσια ανοιχτής για το κοινό οµιλίας 

του. Συγκεκριμένα ο Μητροπολίτης είχε δηλώσει ότι η 

ομοφυλοφιλία:  

 

« Είναι πρόβλημα που συνήθως το μεταδίδουν οι γονιοί προς το 

παιδί. Κι αυτό συμβαίνει ... την ώρα της ερωτικής πράξης. Ή κατά 

τη διάρκεια της κυοφορίας. Όταν γίνεται δηλαδή ερωτική πράξη 

των γονέων όχι φυσιολογική. Αλλά πρωκτική. Αυτό όταν στη 

γυναίκα αρέσει, δημιουργείται επιθυμία ... και πως «η αρσενοκοιτία 
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… έχει συγκεκριµένη µυρωδιά … βρωµούσες, έβγαινε µπόχα από 

σένα». 

 

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις είχαν προκάλεσαν δικαιολογημένες 

αντιδράσεις στην κοινή γνώμη και ιδιαίτερα στην ΛΟΑΤΚΙ 

κοινότητα.  

 

Στην Τοποθέτηση η Επίτροπος ανέφερε, καταρχάς, ότι η ελευθερία 

της έκφρασης και διάδοσης ιδεών αποτελεί συστατικό στοιχείο της 

προσωπικότητας του ανθρώπου και προστατεύεται ως 

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, τόσο µε βάση το διεθνές και 

νοµικό πλαίσιο, όσο και την εσωτερική έννοµη τάξη.  Ειδικότερη  

αναφορά έκανε η Επίτροπος στο άρθρο 19 του Συντάγματος της 

Κυπριακής Δηµοκρατίας και το άρθρο 10 της 1 Ευρωπαϊκής 

Σύβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στις διατάξεις 

των οποίων  διευκρινίζεται ότι η ελευθερία της έκφρασης 

περιλαμβάνει την ελευθερία της γνώμης, της λήψης και μετάδοσης 

γεγονότων, πληροφοριών, μηνυμάτων, ειδήσεων. Έκανε  επίσης 

αναφορά σε νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)46, στην οποία διατυπώθηκε η 

θέση ότι:  «Η ελευθερία της έκφρασης συνιστά αναγκαίο θεµέλιο 

µιας δηµοκρατικής κοινωνίας, και (ε)φαρµόζεται όχι µόνο στην 

“πληροφόρηση” ή στις “ιδέες” που γίνονται ευνοϊκά δεχτές ή 

θεωρούνται ως ανώδυνες ή αδιάφορες, αλλά, επίσης, σε εκείνες 

που προσβάλλουν, πλήττουν ή ενοχλούν το Κράτος ή 

οποιοδήποτε τμήμα του πληθυσμού». 

  

Ωστόσο, διευκρίνισε η Επίτροπος, το θεμελιώδες αυτό δικαίωμα 

είναι δυνατό, με βάση το σχετικό νομοθετικό  πλαίσιο, να τεθεί  κάτω 

από περιορισμούς, σε διάφορες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων 

για λόγους που αφορούν την προστασία της υπόληψης ή των 

δικαιωμάτων τρίτων προσώπων. Ειδικότερη αναφορά έκανε η 

Επίτροπος σε συγκεκριμένη απόφαση του  ΕΔΑΔ47, στην οποία 

τονίστηκε ότι οι διακρίσεις στη βάση του σεξουαλικού 

προσανατολισµού είναι εξίσου σοβαρές µε τις διακρίσεις στη βάση 

                                                 
46 Υπόθεση Handyside v. Ηνωµένου Βασιλείου 
47 Υπόθεση  Vejdeland κ.ά. v. Σουηδίας) 
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της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής και του χρώµατος και δεν 

προστατεύονται από το δικαίωμα στην έκφραση.   

 

Στην Τοποθέτηση η Επίτροπος υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του  

Μητροπολίτη  αναμφίβολα πρόσβαλαν την γυναίκα, τη μητρότητα 

και τη διαφορετικότητα ως προς τη την επιλογή σεξουαλικού 

προσανατολισμού. Θυματοποίησαν, επίσης, για ακόμη μια φορά, 

το γυναικείο φύλο, αφού, µε τις  εν λόγω δηλώσεις, μετακυλίστηκε 

στη γυναίκα το βάρος της ευθύνης της ελεύθερης επιλογής των 

ανθρώπων ως προς τον σεξουαλικό τους προσανατολισµό.  

Ιδιαίτερη  δε σημασία, πρόσθεσε η Επίτροπος, αποκτά η αναφορά 

του Μητροπολίτης για τα ομοφυλόφυλα άτομα, ότι αναδύεται από 

το σώµα τους «µπόχα» η οποία δύναται να γίνει αντιληπτή από 

τρίτους.  

  

Η Επίτροπος διατύπωσε την άποψη ότι, έστω κι αν ο συγκεκριμένος 

λόγος δεν προβαίνει σε υποκίνηση για µίσος ή άσκηση βίας 

εναντίον συγκεκριμένων προσώπων, ώστε να δύναται να 

χαρακτηριστεί ρητορική µίσους,  οι συγκεκριμένες απόψεις έφεραν 

το στοιχείο της υποτίμησης και της απόρριψης και θα μπορούσαν 

να οδηγήσουν σε αισθήματα  εχθρότητας και µίσους σε βάρος 

των οµοφυλοφίλων ανθρώπων. 

 

Λαμβάνοντας δε υπόψη, πρόσθεσε η Επίτροπος, ότι ο ρατσισμός 

θεωρείται το σύνολο των αντιλήψεων που θεωρούν συγκεκριμένη 

οµάδα ανθρώπων ως υποτελή και ή κατώτερη στη βάση κάποιων 

ιδιαίτερων της χαρακτηριστικών, τότε δεν μπορεί παρά ο 

συγκεκριμένος λόγος να θεωρηθεί  λόγος ρατσιστικός, και δεν 

τυγχάνει προστασίας από την ελευθερία της έκφρασης.  

 

Η Επίτροπος ανέφερε επίσης ότι ο κάθε ένας µας έχει την ευθύνη 

του λόγου και των απόψεων του, οι οποίες  κρίνονται  από την 

θέση την οποία κατέχει αλλά και το μέγεθος του διαφορετικού 

κοινού στο οποίο απευθύνεται. Σε κάθε περίπτωση, δε, θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη και η δυνατότητα που υπάρχει, πλέον, για 

τάχιστη αναμετάδοση της είδησης σε πλήθος αποδεκτών, ιδιαίτερα 

όταν εκφράζονται  απόψεις και ιδέες που μπορεί να στιγματίσουν 

πρόσωπα και να δημιουργήσουν εχθρότητα, αναφορικά µε τον 
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σεξουαλικό προσανατολισμό, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος 

µε την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου.  

 

Η Επίτροπος ανέφερε, ακόμη, ότι διαφορετικότητα  είναι δικαίωμα 

για τους λόγους που ο καθένας επιλέγει και ορίζει για το πρόσωπο 

του και δεν µμπορεί να αποτελεί λόγο χλευασμού, υποτίμησης ή 

εχθρότητας, καθ’ ότι σε ένα πλαίσιο αλυσιδωτής συμπεριφοράς 

δύναται να οδηγήσει στο έγκλημα µίσους, το οποίο 

αδιαμφισβήτητα είναι από όλους µας  καταδικαστέο.   

 

Στη βάση των πιο πάνω, κατέληξε η Επίτροπος,  η Πολιτεία καλείται  

να τηρεί μια συνεπή και συνεκτική στάση καταδικάζοντας δηλώσεις 

που δύναται να προάγουν το µίσος, την εχθρότητα, τις διακρίσεις 

και τον ρατσισµό. 

 

 

 Τοποθέτηση σε σχέση με «Δημοσίευση και 

άμεση αναμετάδοση βίντεο με περιεχόμενο 

προσβλητικό ως προς την υπόληψη τρίτων 

προσώπων» 
 

Η Τοποθέτηση της Επιτρόπου έγινε την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019 

και αφού είδαν το φως της δημοσιότητας, τόσο στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης όσο και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, 

πληροφορίες σε σχέση με βίντεο που εμπεριείχε  διάφορους 

λεκτικούς χαρακτηρισμούς οι οποίοι απευθύνονταν σε πρόσωπο 

διαφορετικής εθνικής καταγωγής. 

 

Η αυθεντικότητα του εν λόγω οπτικοακουστικού υλικού δεν 

αμφισβητήθηκε από κανένα, ενώ το πρόσωπο το οποίο το είχε 

ανεβάσει στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook έκανε 

παραδεκτό ότι η λήψη έγινε από μέρους του και η αναμετάδοση 

του είχε συγκεκριμένο λόγο. 

 

Στόχος της παρούσας παρέμβασης δεν ήταν τα διάφορα νομικά 

ζητήματα που ενδεχομένως να προέκυπταν και άπτονταν της 

προσωπικής και ιδιωτικής ζωής αλλά και της προστασίας του 

ανηλίκου από διάφορους κινδύνους. Ως εκ τούτου, η επίτροπος 
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περιορίστηκε  στο περιεχόμενο του επίμαχου βίντεο που διέγειρε, 

στο κάθε αποδέκτη το συναίσθημα της ντροπής και την ανάγκη να 

τυγχάνει σεβασμού η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

 

Συγκεκριμένα, λόγος που είχε χρησιμοποιηθεί, η ένταση αλλά και οι 

χειρονομίες, απολήγουν στη διαπίστωση ότι είχε εκτοξευτεί  

εχθρότητα απέναντι σε μια γυναίκα στη βάση των 

χαρακτηριστικών της τα οποία σχετίζονται με την εθνική της 

καταγωγή. 

 

Όπως δε σημειώθηκε, «εμπεριέχει το στοιχείο της υποτίμησης αλλά 

και λεκτικής επίθεσης σε τέτοιο βαθμό που όχι μόνο συνιστά λόγο 

ρατσιστικό, αλλά σε περίπτωση αναπαραγωγής έχει την 

δυνατότητα να επηρεάσει τρίτα πρόσωπα σε τέτοιο βαθμό, όπου 

σε μια διαδοχική αλληλουχία αντιγραφής και μίμησης τέτοιων 

συμπεριφορών και συνειδήσεων να οδηγήσει στην διάπραξη 

βίαιων πράξεων». 

 

«Τέτοιες συμπροφορές», πρόσθεσε η Επίτροπος, «αναστέλλουν ή 

τουλάχιστον καθυστερούν την δυνατότητα καλλιέργειας και 

παιδείας, μιας κουλτούρας αποδοχής και σεβασμού της κάθε 

διαφορετικότητας». 

 

Σε σχέση με την παρουσία ανηλίκου, σημειώθηκε πως «έχει γίνει 

μάρτυρας εχθρικής συμπεριφοράς, αλλά και λεκτικής προσβολής 

της αξιοπρέπειας και της υπόληψης τρίτου προσώπου με έρεισμα 

την διαφορετική εθνική του καταγωγή». 

 

«Μέσα από αυτό το περιστατικό», συνέχισε η Επίτροπος, «ένα παιδί, 

εισέπραξε την έλλειψη σεβασμού στο συνάνθρωπο λόγω των 

χαρακτηριστικών που τον διακρίνουν». 

 

Κατάληξη της Επιτρόπου στην Τοποθέτησή της, ήταν ότι «από αυτό 

το περιστατικό ένα βέλος κτύπησε το παρόν και μάτωσε το μέλλον 

μας. Η ανατροπή είναι υποχρέωση όλων μας». 
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 Εκθέσεις αναφορικά με την απόρριψη 

αίτησεων εκ μητρογονίας εκτοπισθέντων    
 

 

Οι Εκθέσεις48  υποβλήθηκαν μετά από τη διερεύνηση παραπόνου 

κύπριων πολίτων κατά του Υπουργείου Εσωτερικών και της 

Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων 

(ΥΜΑΠΕ), σε σχέση με την αντιμετώπιση αιτημάτων τους για 

παραχώρηση στεγαστικής οικονομικής βοήθειας, για απόκτηση 

κατοικίας σύμφωνα με τα κρατικά στεγαστικά 

σχέδια  προσφέρονται για εκτοπισθέντες. 

 

Οι παραπονούμενοι  είναι εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες   και κατά 

την περίοδο 2014 και 2015, μετά την τροποποίηση του άρθρου 119 

του περί Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Νόμου  όπου 

μπορούν πλέον και οι εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες 

να  συμμετέχουν σε όλα τα κρατικά στεγαστικά σχέδια που 

προσφέρονται σε εκτοπισθέντες   υπέβαλαν στην ΥΜΑΠΕ  αίτηση 

για να τους παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια για απόκτηση 

κατοικίας  σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Παροχής Στεγαστικής 

Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα Νόμου. 

 

Οι αιτήσεις τους ωστόσο  απορρίφθηκαν από την Επιτροπή 

Στεγαστικής Βοήθειας  επειδή κρίθηκαν ότι δεν πληρούνταν τα 

σχετικά κριτήρια του Υπουργικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα 

όπως τους πληροφόρησε ο   Διευθυντή της ΥΜΑΠΕ, οι « η 

ημερομηνία αγοράς της κατοικίας σε σχέση με την υποβολή της 

αίτησης για στεγαστική βοήθεια υπερέβαινε τα δύο έτη που 

προβλέπουν τα κριτήρια του Υ.Σ.»  . 

 

Οι παραπονούμενοι  διαφώνησαν με την πιο πάνω απόρριψη, 

κυρίως επειδή,  μέχρι το 2013 που επήλθε η σχετική τροποποίηση, 

δεν αναγνωριζόταν ως πρόσφυγες και συνεπώς δεν είχαν, κατά 

χρόνο αγοράς της οικίας τους, δικαίωμα να αποταθούν για 

                                                 
48 Αρ. Φακ. : ΑΡΑ14/2017  Α/Π 525/2018   
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στεγαστική οικονομική βοήθεια. Κατά συνέπεια, όπως 

υποστήριξαν, η απόρριψη της αίτησης τους με την αιτιολογία ότι 

παρήλθαν τα δύο χρόνια από την απόκτηση της κατοικίας, ήταν 

εσφαλμένη.   

 

Στην Έκθεση σημειώθηκε ότι η προσφυγική ιδιότητα και για τους εκ 

μητρογονίας αναγνωρίζεται από τον Δεκέμβριο του 2013, 

παρέχοντας θεωρητικά, σε πρόσωπα αυτής της κατηγορίας, 

έχουν, πρόσβαση σε όλα τα κρατικά στεγαστικά σχέδια για 

εκτοπισθέντες. Εντούτοις, όπως επίσης σημειώθηκε, πρόσωπα 

που απέκτησαν την οικία τους χωρίς να ικανοποιούνται οι χρονικές 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στα οικεία κριτήρια (η αγορά να 

έχει πραγματοποιηθεί εντός ενός ή δυο χρόνων, ανάλογα της 

περίπτωσης, από την υποβολή της αίτησης) δεν μπορούν να 

επωφεληθούν των Σχεδίων.  

 

Η Επίτροπος διατύπωσε την άποψη ότι αποτελεί παραδοξότητα να 

καθίσταται αδύνατη η άσκηση δικαιώματος το οποίο έχει ήδη 

αναγνωριστεί. Η δε εισαγωγή κριτηρίων, πρόσθεσε, για παροχή 

στεγαστικής βοήθειας που δεν σχετίζονται με την προσφυγική 

ταυτότητα, αλλά με το χρόνο αγοράς της οικιστικής μονάδας, σε 

σχέση με το χρόνο υποβολής της αίτησης για οικονομική βοήθεια, 

συνιστούν εξωγενείς παράγοντες που προσβάλλουν τον πυρήνα 

στην ισότητα των δύο φύλων και θα πρέπει να επανεξεταστεί. 

 

Για την άρση, συνεπώς, της διαφορετικής μεταχείρισης όμοιων 

περιπτώσεων μεταξύ των εκ μητρογονίας προσφύγων που είχαν 

αγοράσει κατοικία, σε προγενέστερο της αναγνώρισης του 

δικαιώματος τους χρονικό διάστημα και σε αυτούς που θα 

αγόραζαν ή αγόρασαν στο (περιοριστικό) διάστημα των δυο ετών 

από την αναγνώριση, η Επίτροπος υπέβαλε εισήγηση όπως οι 

αρμόδιες υπηρεσίες λάβουν όλα τα δέοντα μέτρα για 

αναθεώρηση των προϋποθέσεων που θέτουν τα κριτήρια για 

παροχή οικονομικής βοήθειας σε εκ μητρογονίας πρόσφυγες, με 

τρόπο που να καθιστά εφικτή την άσκηση του δικαιώματος τους, 

σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυνατότητες της Πολιτείας. 
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 Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες 

(ΑμεΑ) στους χώρους όπου διεξάγονται 

θεατρικές παραστάσεις 
 

Μετά την υποβολή παραπόνων αναφορικά με την ανεπαρκή 

προσβασιμότητα συγκεκριμένων χώρων στους οποίους 

διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις και τους οποίους διαχειρίζεται 

ο ΘΟΚ, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος 

Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της 

Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των  Ατόμων με Αναπηρίες, 

προέβη αυτεπάγγελτα στη διερεύνηση του ευρύτερου θέματος της 

προσβασιμότητας των ΑμεΑ στους χώρους όπου διεξάγονται 

θεατρικές παραστάσεις. Για διαπίστωση, δε, του επιπέδου 

προσβασιμότητας των εν λόγω χώρων από τα ΑμεΑ και, 

ειδικότερα, κατά πόσον διασφαλίζεται σ’ αυτούς επαρκής αλυσίδα 

προσβασιμότητας από το χώρο στάθμευσης μέχρι και το χώρο 

διεξαγωγής των παραστάσεων/εκδηλώσεων, ως επίσης και εάν 

εντός των εν λόγω χώρων τα ΑμεΑ μπορούν άνετα και με 

ασφάλεια να παρακολουθούν τις διεξαχθείσες παραστάσεις/ 

εκδηλώσεις, ζητήθηκαν οι απόψεις των φορέων που τους 

διαχειρίζονται και πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις. 

 

Στην σχετική Έκθεση49 που υποβλήθηκε, έγιναν εισηγήσεις τόσο για 

τροποποίηση των περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών, καθότι 

λόγω της μη αναδρομικότητάς τους δεν δύνανται να 

εφαρμόζονται σε υφιστάμενες μη προσβάσιμες αναπτύξεις, όσο 

και προς τις υπηρεσίες/αρχές/φορείς που κατέχουν ή/και 

διαχειρίζονται χώρους στους οποίους διεξάγονται θεατρικές 

παραστάσεις, για διασφάλιση: 

  

 Απρόσκοπτης αλυσίδας πρόσβασης από τους χώρους 

στάθμευσης μέχρι και τους εν λόγω χώρους, για όλα τα 

ΑμεΑ, ανεξαρτήτως της αναπηρίας τους. 

                                                 
49 Α.Σ.Α. 1/021 και Σ.Α.Α. 13/2018 
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 Της ύπαρξης ικανοποιητικού αριθμού χώρων στάθμευσης 

για ΑμεΑ σε κοντινή απόσταση από τις εισόδους των εν 

λόγω χώρων. 

 

 Της ύπαρξης ικανοποιητικού αριθμού θέσεων για ΑμεΑ, 

καθώς και για τους συνοδούς τους, εντός των εν λόγω 

χώρων. 

 

 Ότι οι εν λόγω θέσεις δεν βρίσκονται μόνο σε συγκεκριμένο 

σημείο των εν λόγω χώρων αλλά, όπου και όταν είναι 

τεχνικά εφικτό, σε διαφορετικά σημεία και επίπεδα. 

 

 Ότι είναι ανά πάσα στιγμή εφικτή η πρόσβαση των ΑμεΑ 

στις εξόδους κινδύνου. 

 

 Ότι τόσο εκτός όσο και εντός των εγκαταστάσεων τους θα 

υπάρχει επαρκής και ικανοποιητική σήμανση σε κατάλληλες 

μορφές για διευκόλυνση του προσανατολισμού και της 

μετακίνησης όλων των ΑμεΑ, ανεξαρτήτως της αναπηρίας 

τους. 

 

 Ότι οι παραστάσεις στους χώρους που κατέχουν ή/και 

διαχειρίζονται και σε αυτούς διεξάγονται θεατρικές 

παραστάσεις, θα καταστούν πλήρως προσβάσιμες από 

ΑμεΑ με οπτική και ακουστική αναπηρία. 

 

 Την παροχή σαφών οδηγιών σε όλο το προσωπικό τους 

αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού των ΑμεΑ. 

  

Περαιτέρω, έγινε εισήγηση όπως οι διαχειριστές των θεατρικών 

εγκαταστάσεων, σε συνεννόηση και διαβούλευση με τις 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ΑμεΑ, μεταξύ άλλων, 

τερματίσουν την πρακτική να απαιτείται η εκ των προτέρων 

ενημέρωση από τα ΑμεΑ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν 

τις παραστάσεις τους και φροντίσουν όπως ανά πάσα στιγμή, 

ακόμη και ελάχιστο χρόνο πριν την έναρξη των παραστάσεων του, 

να υπάρχει διαθέσιμος αριθμός θέσεων για ΑμεΑ εντός των 

θεάτρων, για την περίπτωση που τα εν λόγω άτομα προσέλθουν 
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στο χώρο της παράστασης αργοπορημένα, ως επίσης και για να 

μην ακυρώνεται το ωφέλημα που προσφέρει στα ΑμεΑ η 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας για ελεύθερη είσοδο στις 

παραστάσεις του ΘΟΚ. 

  

Σε σχέση ειδικότερα με το Αμφιθέατρο της Σχολής Τυφλών 

(Μακαρίου Γ΄) που διαχειρίζεται ο ΘΟΚ, οι εισηγήσεις προς το ΘΟΚ 

ήταν όπως, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού και σε συνεννόηση και διαβούλευση με τις 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ΑμεΑ, επανεξετάσουν τρόπους 

διαμόρφωσης θέσεων για ΑμεΑ και σε άλλο χώρο του 

αμφιθεάτρου, πλην του διαδρόμου στο πάνω μέρος των κερκίδων 

και προβούν στις αναγκαίες διευθετήσεις, ώστε η παρακολούθηση 

παραστάσεων από τον εν λόγω διάδρομο να γίνεται με άνεση και 

ασφάλεια. 

  

Αναφορικά, τέλος, με τα υπόλοιπα θέατρα/χώρους στους 

οποίους διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις, έγιναν οι επιμέρους 

εισηγήσεις (α) προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για να 

εξετάσει, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Άμυνας, τρόπους ώστε 

η σκοπιά που βρίσκεται μπροστά από το Κινηματοθέατρο Παλλάς 

να μην παρεμποδίζει την ασφαλή χρήση του πεζοδρομίου που 

οδηγεί στο θέατρο και (β) προς το Ρ.Ι.Κ. για να επισπεύσει την 

κατασκευή χώρων υγιεινής για ΑμεΑ στο θεατράκι του, ως επίσης 

και ο Δήμος Λακατάμιας στο Δημοτικό Αμφιθέατρο. 

 

 

 Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση αναφορικά με την 

απουσία συνοδού για παιδιά με αναπηρία 

στην προδημοτική εκπαίδευση 
 

Η Επίτροπος προέβη στη διερέυνηση της μη τοποθέτησης 

συνοδού σε παιδιά με νοητική αναπηρά που επιθυμούσαν να 

φοιτήσουν σε Νηπιαγωγείο στη Λεμεσό.  
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Κατόπιν δε της Αυτεπάγγελτης Παρέμβασής50 της Επιτρόπου προς 

το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 

καταρτίστηκε πρόσγαμμα ούτως ώστε το εν λόγω Νηπιαγωγέιο να 

εξυπηρετείται από σχολική βοηθό/συνοδό. 

 

 

 Διατάξεις του περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 

Παροχών Νόμου που συνδέονται με τις 

ανάγκες της αναπηρίας 
 

Στο Γραφείο μας υποβλήθηκε αριθμός παραπόνων αναφορικά με 

την απόρριψη αιτήσεων ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) για παροχή 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), λόγω των εισοδημάτων 

ή/και των καταθέσεων των συζύγων τους.  

 

Συγκεκριμένα, κατά την εξέταση των εν λόγω αιτήσεων που 

υποβάλλονται από ΑμεΑ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων 

Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (YEΠΚΑ), συνυπολογίζει στο εισόδημα 

τους / λαμβάνει υπόψη και το εισόδημα των συζύγων τους ή και 

τις τυχόν τραπεζικές καταθέσεις των συζύγων τους, με αποτέλεσμα 

την απόρριψη των αιτήσεων τους με την αιτιολογία ότι τα 

εισοδήματα της οικογενειακής τους μονάδας υπερβαίνουν το 

καθορισμένο στη νομοθεσία ΕΕΕ.   

 

Όπως διαπιστώθηκε, με βάση τον περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο του 

2014 (Ν.109(Ι)/2014), στις περιπτώσεις, δηλαδή, (α) έγγαμων ΑμεΑ 

που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 28 ετών, όπως οι 

παραπονούμενοι, (β) έγγαμων ΑμεΑ που δεν έχουν συμπληρώσει 

την ηλικία των 28 και (γ) άγαμων ΑμεΑ που έχουν συμπληρώσει 

την ηλικία των 28 ετών, συνυπολογίζονται στο εισόδημα του/ης 

αιτητή/ριας, τα εισοδήματα των μελών της οικογενειακής μονάδας 

του/ης (σύζυγος/τέκνο) και επίσης να λαμβάνεται υπόψη η ακίνητη 

ιδιοκτησία των μελών της οικογενειακής μονάδας, καθώς και τα 

                                                 
50 ΑΥΤ. 6/2018 
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χρηματοοικονομικά στοιχεία/καταθέσεις τους, ανάλογα με την 

περίπτωση. 

 

Συνακόλουθα, το ΑμεΑ καθίσταται εξαρτώμενο της οικογενειακής 

μονάδας, με ορατό τον κίνδυνο υποβάθμισης της ποιότητας 

διαβίωσης του και όλων των υπόλοιπων μελών της μονάδας, 

αφού η οικογενειακή μονάδα, χωρίς κρατική συνεισφορά καλείται 

να καλύπτει τις ανάγκες διατροφής, ένδυσης/υπόδησης, 

υπηρεσίες οικιακής συντήρησης, ύδρευσης/ηλεκτρισμού/ 

καυσίμων, υγείας, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, αναψυχής του 

ΑμεΑ καθώς και τις ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία 

του. 

 

Εντούτοις, τα ΑμεΑ θα πρέπει να μην υπόκεινται σε καμία διάκριση 

και να μην έχουν οποιαδήποτε εξάρτηση από την οικογενειακή 

τους μονάδα, αλλά να έχουν αυτόνομη στήριξη με βάση το βασικό 

επίδομα και τις ανάγκες τους. Ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο 

συμβάλλει αλυσιδωτά στα αναγνωρισμένα από τη Σύμβαση του 

ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, δικαιώματα των 

ΑμεΑ, όπως το δικαίωμα τους στην ανεξάρτητη διαβίωση, τις 

προσωπικές επιλογές και αποφάσεις, σε σχέση με το τόπο 

διαβίωσης, αλλά και τη συμμετοχή και ενσωμάτωση στην 

κοινότητα ενώ συνάμα αποκλείει το κίνδυνο περιθωριοποίησης 

τους. 

 

Ενόψει των πιο πάνω διαπιστώσεων στη σχετική Έκθεση51 της 

Επιτρόπου υποβλήθηκαν οι εξής εισηγήσεις προς το αρμόδιο 

Υπουργείο: 

 

 Να προωθήσει την τροποποίηση του Νόμου με τρόπο ώστε 

να διασφαλιστεί ότι τα ΑμεΑ ανεξάρτητα της ηλικίας τους 

δεν θα στερούνται το  αναπηρικό επίδομα, το επίδομα για 

τις ανάγκες της αναπηρίες ή την επιδότηση υπηρεσιών 

φροντίδας, λόγω συνυπολογισμού στα εισοδήματα τους, 

των εισοδημάτων, ακίνητης ιδιοκτησίας, καταθέσεων ή 

άλλων χρηματοοικονομικών δεδομένων μελών της 

οικογενειακής τους μονάδας.  

                                                 
51 Σ.Α.Α. 147/2017, Σ.Α.Α. 154/2017, Σ.Α.Α. 1/2018 και Σ.Α.Α. 28/2018 
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 Να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για την υλοποίηση της 

δράσης με αρ. 20 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 

Αναπηρία 2018 – 2020, που αφορά την διαμόρφωση νέας 

πολιτικής και νομοθεσίας, με τρίμηνη διαβούλευση για το 

σκοπό αυτό με ΑμεΑ. 

 

 

 Δικαίωμα σε ανεξάρτητη διαβίωση 
 

Η υποβολή της συγκεκριμένης Τοποθέτησης52 κρίθηκε αναγκαία, 

καθότι, μέσα από την εξέταση παραπόνων που υποβλήθηκαν 

στην Επίτροπο, διαφάνηκε πως το πρόβλημα της ανεπάρκειας, 

τόσο σε επίπεδο αριθμού όσο και σε επίπεδο παρεχόμενων 

υπηρεσιών, των δομών φιλοξενίας για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) 

και ειδικότερα σοβαρές ή πολλαπλές αναπηρίες, εξακολουθεί να 

υφίσταται. Κρίθηκε επίσης απαραίτητη και λόγω της επικείμενης 

ανάθεσης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου για 

«Δημιουργία Νέων Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης». 

 

Στην Τοποθέτηση, έγινε αναφορά στην υφιστάμενη Νομοθεσία και 

δομές, ως επίσης και στο Σχέδιο για Δημιουργία Νέων Κατοικιών 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης. Περαιτέρω, σημειώθηκε το δικαίωμα των 

ΑμεΑ σε υποστηριζόμενη ανεξάρτητη διαβίωση ενώ χαιρετίστηκε η 

προώθηση από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες, Προγραμμάτων Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για τη 

δημιουργία νέων κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

Επισημάνθηκαν δε τα ακόλουθα: 

 

 Η υλοποίηση, λειτουργία και παρακολούθηση των 

Προγραμμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης επιβάλλεται 

να βρίσκονται σε συμφωνία με όλες τις πρόνοιες της 

Σύμβασης. 

 

 Στον πυρήνα της λειτουργίας των Προγραμμάτων θα 

πρέπει να δεσπόζει η θεμελιώδης αρχή ότι τα ΑμεΑ δεν είναι 

λήπτες φιλανθρωπίας ή υποκείμενα σε αποφάσεις που 

λαμβάνονται από άλλους, αλλά ισότιμα υποκείμενα 

                                                 
52 Σ.Α.Α. 133/2016, Σ.Α.Α. 58/2017, Σ.Α.Α. 118/2017 και Σ.Α.Α. 1801/2018 
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δικαιωμάτων που απολαμβάνουν, όπως όλοι, ελευθερίες 

επιλογών και ασκούν τα ίδια έλεγχο στη ζωή τους. 

 

 Μετά την ένταξη των ΑμεΑ σε μια δομή υποστηριζόμενης 

διαβίωσης, θα πρέπει να απολαμβάνουν αυτονομία και 

ανεξαρτησία στις επιλογές τους. 

 

 Η υποστηριζόμενη διαβίωση δεν πρέπει να αναιρεί την 

ανεξάρτητη διαβίωση αλλά να την προάγει, να τη 

διευκολύνει και να την εξελίσσει.  

 

 Πρέπει ταυτόχρονα να προωθείται η κοινωνική ένταξη των 

ΑμεΑ που εντάσσονται στα Προγράμματα 

υποστηριζόμενης διαβίωσης, αλληλεπιδρώντας και 

αναπτύσσοντας σχέσεις μαζί με άλλους ανθρώπους. 

 

 Οι νομοθεσίες, πολιτικές και προγράμματα πρέπει να 

περιλαμβάνουν όλα τα ΑμεΑ, ανεξαρτήτως του τύπου και 

της σοβαρότητας της αναπηρίας τους. 

 

 Το νέο Σχέδιο, παρότι φαίνεται να καλύπτει όλα τα άτομα με 

σοβαρές αναπηρίες, περιέχει πρόβλεψη για αποκλεισμό 

ατόμων με «σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς». 

 

Έγινε συνεπώς εισήγηση όπως η εν λόγω πρόβλεψη ερμηνεύεται 

στενά με τη βοήθεια ειδικών ώστε να μην αποκλείονται με γενικό 

τρόπο πρόσωπα που θα μπορούσαν τελικά να συμβιώσουν με 

άλλους. 

 

 

 Τοποθέτηση με παρατηρήσεις αναφορικά με 

τις πρόνοιες του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί 

Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) 

Νόμος του 2019» 
 

Κατόπιν σχετικής συνάντησης με τις οργανώσεις των γονέων 

παιδιών με αναπηρίες, κατά την οποία κατατέθηκαν οι θέσεις και 

απόψεις τους επί του προτεινόμενου νομοσχεδίου, η Επίτροπος, σε 



148 

 

σχετική Τοποθέτηση53 της προς το Υπουργείο, Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,  παρέθεσε τις 

παρατηρήσεις της σε σχέση με αυτό, με στόχο τη συμβατότητά του 

με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού και με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.  

 

Οι παρατηρήσεις της Επιτρόπου, που αποσκοπούσαν στην 

υπερκέραση των διαφορετικών απόψεων των οργανωμένων 

γονέων επί του θέματος, στη βάση πάντοτε των προνοιών της 

Σύμβασης, περιλάμβαναν, ανάμεσα σε άλλα, τα εξής:  

 

 Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση σε παιδιά των ηλικιών 

0 – 3, τα οποία ακόμη φοιτούν σε βρεφοκομικούς-

παιδοκομικούς σταθμούς, είναι καίριας σημασίας για το 

παιδί, καθώς και για την μετέπειτα παροχή της αναγκαίας 

στήριξης σ’ αυτό από το Κράτος, στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 

 Το εν λόγω νομοσχέδιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα 

παιδιά πρέπει να έχουν την ευκαιρία σε ίση πρόσβαση και 

μετά να κριθούν εάν μπορούν να τα καταφέρουν, με βάση 

εξατομικευμένο πρόγραμμα στήριξης. 

 

 Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να τύχουν ολιστικής εκπαίδευσης 

ώστε να είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν ΑμεΑ και να 

μην τυγχάνουν περιστασιακής εκπαίδευσης.  

 

 Οι σχολικοί βοηθοί/συνοδοί να πάψουν να 

προσλαμβάνονται από τις Σχολικές Εφορείες και να 

καθοριστούν συγκεκριμένα σχέδια υπηρεσίας που να 

απαιτούν προσόντα εκπαιδευτικών. 

 

 Να προβλεφθεί ότι η άποψη του παιδιού, όχι μόνο θα 

εκφράζεται, αλλά και θα λαμβάνεται επαρκώς υπόψη, 

ανάλογα με το βαθμό αντίληψης και ωριμότητας του 

παιδιού. 

                                                 
53 Σ.Α.Α. 11.10.06 
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 Δεν υπάρχει επαρκής κατοχύρωση της συμμετοχής των 

γονέων στη διαδικασία λήψης απόφασης σε σχέση με το 

είδος εκπαίδευσης που θα λάβει το παιδί και με την 

παρακολούθηση της πορείας του, στην άποψη των οποίων 

οι εμπειρογνώμονες θέλησαν να δώσουν αυξημένη 

βαρύτητα σε σχέση με το νομικό καθεστώς που ισχύει 

σήμερα.  

 

 Να κατοχυρωθεί ότι θα πρέπει να διαμορφώνονται 

διαφοροποιημένα και εξατομικευμένα αναλυτικά 

προγράμματα, τα οποία θα οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα 

της συνήθους εκπαίδευσης στο μέτρο των δυνατοτήτων 

του καθενός. Επί του προκειμένου, θα πρέπει να 

διασαφηνιστεί ο ζήτημα της αξιολόγησης των παιδιών, σε 

σχέση κυρίως με τις κοινές εξετάσεις στο τέλος των 

τετράμηνων. 

 

 Είναι αναγκαία η ύπαρξη συμβατών υποδομών για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των παιδιών ανεξαιρέτως, 

η μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, καθώς και 

η παρουσία, όταν είναι αναγκαίο, και δεύτερου 

εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη για την παροχή στήριξης 

στα παιδιά που τη χρειάζονται. 

 

 Ο γονέας του παιδιού να καταστεί πλέον ισότιμος εταίρος 

με τους άλλους φορείς, σε θέματα που αφορούν το ίδιο του 

το παιδί.  

 

 

 Περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση 

Παραρτήματος ΙΙΙ) Διάταγμα του 2018 
 

Παράπονο που υποβλήθηκε στο Γραφείο μας από 

αντιπροσωπευτική Οργάνωση Ατόμων με Αναπηρίες, αφορούσε 

στη δημοσίευση, το Σεπτέμβριο του 2018,  στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας, Διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών (Κ.Δ.Π. 

με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3.191 του 
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Παραρτήματος ΙΙΙ  των πιο πάνω Κανονισμών, από την 

παράγραφο 3.185. 

 

Συγκεκριμένα, με το Διάταγμα τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι 

γενικές απαιτήσεις προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία 

(ΑμεΑ) στους χώρους υγιεινής σε κτίρια δημόσιας χρήσης, καθότι 

η παράγραφος 3.191 του Παραρτήματος ΙΙΙ  αντικαταστάθηκε με 

την παράγραφο 3.185. Συνακόλουθα, με την αντικατάσταση του 

Πίνακα 2 της παραγράφου 3.191 με τον Πίνακα 2 της παραγράφου 

3.185, μειώθηκαν οι απαιτήσεις για χώρους υγιεινής για ΑμεΑ σε 

κτίρια δημόσιας χρήσης. 

 

Η δε Οργάνωση, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών την 

αποκατάσταση της υποβάθμισης των προνοιών των 

Κανονισμών, καθώς και, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό τυχόν 

προσπαθειών περαιτέρω τροποποίησης προνοιών των 

Κανονισμών αναφορικά με την προσβασιμότητα σε δημόσια 

κτίρια των ΑμεΑ που διακινούνται με τροχοκάθισμα, αφού η εν 

λόγω ομάδα ΑμεΑ δεν εκπροσωπείται στη Συμβουλευτική Επιτροπή 

Προσβασιμότητας. 

 

Η Επίτροπος, σε σχετική Παρέμβαση54 της προς το Υπουργείο, 

εισηγήθηκε την ανάκληση του Διατάγματος και την επανεξέταση 

των προνοιών του σε σχέση με την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε 

χώρους υγιεινής, αφού ζητήσει και λάβει υπόψη και τις απόψεις 

των άμεσα ενδιαφερομένων αντιπροσωπευτικών οργανώσεων 

ΑμεΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Α/Π 2067/2018 
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Β. Διαμεσολαβητική Δράση 
 

 

Στη βάση των θεσμικών  δυνατοτήτων, η Επίτροπος Διοικήσεως, 

υπό την ιδιότητα του Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των 

Διακρίσεων, έδωσε και κατά το έτος 2017 έμφαση στη 

διαμεσολαβητική δραστηριότητα. Οι διαμεσολαβήσεις έγιναν σε 

περιπτώσεις που διαπιστώθηκε, εκ πρώτης όψεως, βασιμότητα της 

καταγγελίας, οι δε – γραπτές ή/και προφορικές - παρεμβάσεις του 

Φορέα  προς τις εμπλεκόμενες δημόσιες Αρχές είχαν ως 

αποτέλεσμα τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων ή/και την ικανοποίηση 

συγκεκριμένων αιτημάτων των καταγγελλόντων. 

 

 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε 

διαμεσολάβηση/παρέμβαση του Φορέα  με θετική κατάληξη, είναι 

οι ακόλουθες: 

 
 

 Σε παράπονο55 που αφορούσε στη μετάθεση 

γυναίκας εργαζόμενης εκτός της επαρχίας μόνιμης 

διαμονής της, κατ’ εφαρμογή του Σχεδίου 

Μεταθέσεων Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου και 

Εκτάκτων Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου για 

Γραφειακά και Διοικητικά Καθήκοντα, η Επίτροπος με 

επιστολή της προς το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού σημείωσε ότι παρά τις διευκολύνσεις 

που προβλέπονται στο εν λόγω Σχέδιο και συνδέονται 

με τη μητρότητα, ιδίως μέσω της πρόβλεψης για 

μετάθεση των γυναικών υπαλλήλων στην επαρχία 

μόνιμης διαμονής τους μέχρι και τη συμπλήρωση 9 

μηνών από τον τοκετό, εντούτοις, κατά την άποψή της 

                                                 
55 Αρ. Φακ.: ΑΚΙ 31/2017 
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οι διευκολύνσεις αυτές σε κάποιες περιπτώσεις δεν 

επαρκούσαν για τη στήριξη οικογενειών με αυξημένες 

ανάγκες φροντίδας 

 

Συγκεκριμένα, στην υπό εξέταση περίπτωση, η 

παραπονούμενη  ήταν μητέρα δύο νηπίων, ηλικίας 3 

και 1 έτους, ενώ η εργασία του συζύγου της ήταν 

τέτοιας φύσης που δεν επέτρεπε σε εκείνον τη 

διεκπεραίωση βασικών υποχρεώσεων, όπως τη 

μεταφορά των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Υπό το φως 

των προσωπικών αυτών περιστάσεων, και δεδομένου 

του περιθωρίου διακριτικής ευχέρειας του Τμήματος, 

βάσει του οποίου ιδιάζοντες προσωπικοί λόγοι 

μπορούν να συνεκτιμούνται και να δικαιολογούν την 

παροχή εξαίρεσης, η Επίτροπος εισηγήθηκε 

επανεξέταση της περίπτωση της παραπονουμένης. 

Συγκεκριμένα, εξέφρασε τη γνώμη ότι θα μπορούσε 

να εξεταστεί το ενδεχόμενο η εξαίρεση της 

παραπονούμενης από το Σχέδιο να επεκτεινόταν, 

ενδεχομένως μέχρι τουλάχιστον το μικρότερο παιδί 

της γίνει δύο ετών. 

 

 Μετά από παράπονο56 γυναίκας εργαζόμενης στον 

Δήμο Λευκωσίας, σε σχέση με ανάρμοστη 

συμπεριφορά που επέδειξε απέναντι της, 

προϊστάμενός της στον Δήμο, η Επίτροπος 

ενημέρωσε ζήτησε τις απόψεις του Δήμαρχου 

Λευκωσίας επί του ζητήματος. Ειδικότερα, ζήτησε να 

τύχει ενημέρωσης ως προς το κατά πόσο οι 

ισχυρισμοί της παραπονούμενης έτυχαν διερεύνησης 

ή εάν έγιναν οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες για 

διαχείριση της κατάστασης.  

 

Στην απάντηση που λήφθηκε, σημειώθηκε ότι ο 

Δήμος προέβη σε εξέταση των ισχυρισμών και των 

δύο πλευρών και προχώρησε σε αποστολή 

επιστολής στον καταγγελλόμενο, στην οποία, αφενός 

                                                 
56 Αρ. Φακ.: Α/Π 129/2019 
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του ανέφερε ότι η συμπεριφορά του ήταν «επιεικώς 

απαράδεκτη», και αφετέρου του υπέδειξε ότι αυτή δεν 

ήταν σύμφωνη με τους Κανονισμούς της Δημοτικής 

Υπηρεσίας, (σύμφωνα με τους οποίους κάθε 

Δημοτικός Υπάλληλος οφείλει, μεταξύ άλλων, «να μην 

ενεργεί ή παραλείπει ή συμπεριφέρεται με τρόπο που 

δυνατό να δυσφημίσει το κύρος της δημοτικής..» και 

«να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια, ευγένεια και 

ειλικρίνεια». Συνεπώς, του επισημάνθηκε ότι σε 

περίπτωση που τέτοιου είδους συμπεριφορά 

επαναληφθεί, τότε η Υπηρεσία θα προχωρήσει σε 

πειθαρχική δίωξη εναντίον του, σύμφωνα με τους 

Δημοτικούς Κανονισμούς. 

 

Δεδομένων των πιο πάνω, η Επίτροπος 

ικανοποιήθηκε ότι ο Δήμος Λευκωσίας 

ανταποκρίθηκε στην υποχρέωση που έχει ως 

εργοδότης να παρέμβει σε ζήτημα απρεπούς 

συμπεριφοράς ή παρενόχλησης εις βάρος 

υπαλλήλου, ώστε να διασφαλίσει την προστασία της 

αξιοπρέπειας κάθε εργαζομένου. 

 

 Μετά από παράπονο57 γυναίκας αστυνομικού, σε 

σχέση με απόφαση για συμπερίληψή της στο 

προσωπικό που ανακαλείται εκτός υπηρεσίας για 

εκτέλεση καθήκοντος, παρά το γεγονός ότι ήταν μόνη 

γονέας ανήλικου παιδιού, το Γραφείο της Επιτρόπου, 

με επιστολή, ενημέρωσε τον Αρχηγό Αστυνομίας για 

το παράπονο. Ταυτόχρονα, υπέδειξε ότι τόσο σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε εθνικό 

επίπεδο, η αντιμετώπιση της υποεκπροσώπησης των 

γυναικών στην απασχόληση και η στήριξη της 

εξέλιξής της σταδιοδρομίας τους μέσω της βελτίωσης 

των συνθηκών εργασίας, ώστε να μπορούν να 

συνδυάζουν τις ευθύνες τους στην επαγγελματική και 

την ιδιωτική τους ζωή, αποτελούν διακηρυγμένους 

στόχους και προτεραιότητες. Όπως ακόμη 

                                                 
57 Αρ. Φακ. : Α/Π 1857/2018) 
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σημειώθηκε, ανάμεσα στα μέτρα που προκρίνονται 

για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η ενίσχυση 

του δικαιώματος όλων των γονέων, που έχουν την 

ευθύνη φροντίδας ανήλικων παιδιών, να ζητούν 

ευέλικτες ρυθμίσεις και ωράρια εργασίας.  

 

Στη βάση των πιο πάνω, ζητήθηκε όπως η περίπτωση 

της παραπονούμενης επανεξεταστεί με ευαισθησία 

και λαμβανομένου επαρκώς υπόψη του γεγονότος 

ότι η ίδια είχε την ευθύνη φροντίδας ενός ανήλικου 

παιδιού μικρής ηλικίας.  

 

Στη συνέχεια, ο Αρχηγός Αστυνομίας ενημέρωσε την 

Επίτροπο ότι έγιναν διευθετήσεις και πλέον το 

προσωπικό του Εργαστηρίου στο οποίο υπηρετούσε 

η παραπονούμενη δεν θα οριζόταν σε 

εικοσιτετράωρη βάρδια on call, γεγονός που 

ικανοποιούσε το αίτημα της παραπονούμενης. 

 

 Παράπονο58 που υποβλήθηκε από γυναίκα 

αστυνομικό, σχετικά με μη παροχή διευκολύνσεων 

στον χώρο εργασίας της, και ειδικότερα, για το αίτημά 

της όπως της επιτραπεί, για λόγους υγείας, να φέρει, 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων της, 

επιχειρησιακή, και όχι υπηρεσιακή, στολή, τέθηκε από 

την Επίτροπος υπόψη του Αρχηγού Αστυνομίας.  

 

 Σε σχετική απάντησή του,  ο Αρχηγός Αστυνομίας 

ενημέρωσε την Επίτροπο ότι δόθηκαν οδηγίες στον 

Υπεύθυνο του Αστυνομικού Σταθμού, όπου 

εργαζόταν η παραπονούμενη, όπως της επιτρέπεται 

να προσέρχεται στην υπηρεσία με επιχειρησιακή 

στολή, έως ότου προωθηθεί η μετάθεσή της σε άλλο 

Τμήμα/Γραφείο, όπου θα μπορούσε να φοράει 

αποκλειστικά επιχειρησιακή στολή. 

 

                                                 
58 Αρ. Φακ.: Α/Π 1934/2018 



157 

 

 Παράπονο59 εναντίον του Τμήματος Δασών, που 

αφορούσε στη μετακίνηση ατόμου με νοητική 

αναπηρία, που εργάζεται ως εποχικός ωρομίσθιος 

αορίστου χρόνου στο Τμήμα σε χώρο εργασίας όπου 

οι νέες συνθήκες δημιουργούσαν κίνδυνους στην 

ασφάλεια και στην υγεία του,  επέφερε την 

παρέμβαση της Επίτροπου. Στα πλαίσια της 

παρέμβασης, η Επίτροπος ζήτησε όπως εξεταστεί το 

αίτημα του παραπονούμενου για να επιστρέψει στην 

προηγούμενη θέση εργασίας του.  

 
Ο Διευθυντής Τμήματος Δασών, συνεκτιμώντας τα 

όσα τέθηκαν υπόψη του από την Επίτροπο, έδωσε 

οδηγίες όπως ικανοποιηθεί το αίτημα του 

παραπονούμενου και, ταυτόχρονα, όπως ληφθούν 

όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της 

αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων όλων των 

εργαζομένων στον χώρο εργασίας και ιδιαίτερα των 

ατόμων με νοητική αναπηρία. 

 

 Μετά από παράπονο60 καθηγήτριας αναφορικά με 

μη ικανοποιητική παραχώρηση εύλογων 

προσαρμογών και διευκολύνσεων, για λόγους 

υγείας, στο σχολείο όπου εργαζόταν, η Επίτροπος 

απευθύνθηκε στον Διευθυντή Μέσης Γενικής 

Εκπαίδευσης, παραθέτοντας αναλυτικά τα γεγονότα, 

μαζί με εισηγήσεις για λύσεις που θα μπορούσαν να 

εξυπηρετήσουν την παραπονούμενη. 

 

 Ακολούθως, ο οικείος Επιθεωρητής επισκέφθηκε το 

σχολείο, και στη συνέχεια δόθηκαν οδηγίες τόσο στον 

Διευθυντή, όσο και στην αρμόδια Σχολική Εφορεία, 

όπως το θέμα διευθετηθεί με τη μετατροπή της 

αίθουσας, η οποία βρίσκεται στο ισόγειο, σε αίθουσα 

στην οποία η παραπονούμενη να διδάσκει ορισμένα 

από τα μαθήματά της. Ταυτόχρονα, προβλέφθηκε να 

                                                 
59 Αρ. Φακ.: Α/Π 372/2019 
60 Αρ. Φακ.: Α/Π 372/2019 
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διδάσκει και στα παιδιά της Ειδικής Μονάδας, η 

αίθουσα της οποίας βρισκόταν, επίσης, στο ισόγειο. 

Η εν λόγω ρύθμιση ικανοποίησε την παραπονούμενη 

και, ως εκ τούτου, η παρέμβασή ολοκληρώθηκε.   

 

 Σε παράπονο61 εργαζόμενης σε κρατικό 

νοσηλευτήριο, σε σχέση με αίτημά της για απαλλαγή 

από τις νυκτερινές βάρδιες εργασίας κατά τις μέρες 

που λαμβάνει ενέσιμη αγωγή, έγινε παρέμβαση της 

Επιτρόπου προς το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού.  

 
Μετά την παρέμβαση, διασφαλίστηκε ότι η υπηρεσία 

της παραπονούμενης θα προσαρμόζεται ανάλογα, 

ώστε κατά τις μέρες που λαμβάνει ενέσιμη αγωγή να 

μην εκτελεί νυκτερινή βάρδια.  

 

 Μετά από παράπονο62 που αφορούσε στην 

παράλειψη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας να 

παράσχουν στην παραπονούμενη, η οποία ήταν 

εργαζόμενη στις Υπηρεσίες, εύλογες προσαρμογές 

στην εργασία λόγω της κατάστασης της υγείας της, 

η Επίτροπος έκανε παρέμβαση η οποία οδήγησε στην 

ικανοποίηση του αιτήματος της παραπονούμενης να 

αποσπαστεί στη Διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

 Μετά από παράπονο63 που αφορούσε στην ε 

απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

να απορρίψουν αίτηση για καταβολή επιδόματος 

μητρότητας, η Επίτροπος,  μετά από αλληλογραφία 

που είχε με την εμπλεκόμενη Υπηρεσία, ενημερώθηκε 

ότι, τελικά, η αίτηση επανεξετάστηκε και η καταβολή 

του επιδόματος μητρότητας εγκρίθηκε.  

                                                 
61 Αρ. Φακ.: ΑΚΙ 3/2017 
62 Αρ. Φακ.: Α/Π 1352/2018 
63 Αρ. Φακ.: Α/Π 1941/2018 
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 Σε παράπονο64 που αφορούσε την καθυστέρηση 

πέραν των δύο μηνών στην καταβολής επιδόματος 

μητρότητας, και παρόλο που το επίδομα τελικά 

καταβλήθηκε, η Επίτροπος ενημέρωσε σχετικά τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων επισύροντας την 

προσοχή τους έτσι ώστε να μην επαναληφθούν 

τέτοιας διάρκειας καθυστερήσεις στην καταβολή 

επιδομάτων μητρότητας.  

 

 Kατόπιν αυτεπάγγελτης παρέμβασης της Επιτρόπου 

ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των 

Διακρίσεων μετακινήθηκαν πέντε οικογένειες Ιρακινών 

Κουρδικής καταγωγής οι οποίες διέμεναν σε 

αντίσκηνα σε πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Μακαρίου 

στη Λευκωσία, στο ύψος όπου βρίσκονται τα Γραφεία 

της Υπηρεσίας Ασύλου65.  

 

 

 

 

 Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες 

στις παραλίες 
 

 

Μετά την υποβολή της σχετικής Έκθεσης της Επιτρόπου, 

πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στα Γραφεία του Κυπριακού 

Οργανισμού Τουρισμού (πλέον Υφυπουργείο Τουρισμού), στην 

οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου μας, των 

εμπλεκόμενων Αρχών/Υπηρεσιών και των αντιπροσωπευτικών 

Οργανώσεων ΑμεΑ. Στη σύσκεψη συζητήθηκε εκτενώς το 

περιεχόμενο της Έκθεσης της και τα βήματα που θα έπρεπε να 

γίνουν για τη διεύρυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις 

παραλίες. Περαιτέρω δε, αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής για 

την Προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις Παραλίες, στην οποία 

συμμετέχει και το Γραφείο μας. 

                                                 
64 Αρ. Φακ.: Α/Π 1701/2019 
65 AYT. 4/2019 
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Ακολούθησε συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας [περί 

Προστασίας της Παραλίας Νόμος (ΚΕΦ. 59)] για βελτίωση της 

προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες και στις 29 Μαΐου 2019, 

δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί 

Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν. 

79(I)/2019), με τον οποίο τροποποιήθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις 

του Νόμου που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρίες στην παραλία, ως η εισήγηση στην σχετική Έκθεση της 

Επιτρόπου. 

 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο Νόμο, είναι οι 

εξής: 

 

α. Η απαγόρευση οδήγησης στην παραλία μηχανοκίνητου 

οχήματος ή άλλου τροχοφόρου, δεν περιλαμβάνει πλέον τη 

χρήση τροχοκαθίσματος, αυτοκινούμενου ή χειροκίνητου, 

το οποίο αποτελεί μέσο διακίνησης ατόμου με αναπηρίες, 

καθώς και αυτοκινούμενα μέσα ή μικρά οχήματα που 

προσφέρουν διακίνηση σε άτομα με βαριά κινητική 

αναπηρία, τα οποία διακινούνται σε ειδικό διάδρομο με 

κατάλληλη σήμανση [εδάφιο (δ) του άρθρου 5Δ]. 

 

β. Η απαγόρευση οδήγησης ή διέλευσης οποιουδήποτε ζώου 

στην παραλία ή σε λούσιμο ζώου στη θάλασσα εκτός μόνο 

σε περιοχές που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή 

Παραλιών ως περιοχές για λούσιμο σκύλων στη θάλασσα, 

δεν περιλαμβάνει πλέον την οδήγηση ή τη διέλευση στην 

παραλία ή την είσοδο στη θάλασσα εκπαιδευμένων 

σκύλων βοήθειας για τυφλούς και άτομα με αναπηρίες, που 

χρησιμοποιούνται από αυτά ως βοηθοί ή/και συνοδοί 

[εδάφιο (ε) του άρθρου 5Δ]. 

 

γ. Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5Ζ 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο «η αρχή τοπικής 

διοικήσεως να δημιουργεί υποδομές, με την ανάλογη 

σήμανση, για τη διασφάλιση της ελεύθερης και 

απρόσκοπτης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στην 
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παραλία και στη θάλασσα, περιλαμβανομένων 

προσβάσιμων χώρων στάθμευσης και χώρων υγιεινής, 

καθώς και διαδρόμων κατάλληλα διαμορφωμένων για 

εύκολη και ασφαλή είσοδο των ατόμων σε τροχοκάθισμα 

στη θάλασσα». 

 

Ταυτόχρονα, αυξήθηκε ο αριθμός των ραμπών/διαδρόμων 

πρόσβασης στις παραλίες ή/και οι υπάρχουσες βελτιώθηκαν, ενώ 

αυτόνομα συστήματα θαλάσσιας πρόσβασης (Seatrac) και ειδικά 

αμφίβια τροχοκαθίσματα τοποθετήθηκαν σε παραλίες που δεν 

διέθεταν ή/και δεν ήταν προσβάσιμες από τα ΑμεΑ. 

 

Περαιτέρω δε, πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση στα Γραφεία του 

Υφυπουργείου Τουρισμού, στην οποία μετείχε και το Γραφείο μας, 

κατά την οποία εξετάστηκαν οι επιπλέον ενέργειες που έπρεπε να 

γίνουν για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις 

παραλίες, καθώς η συμβολή του Υφυπουργείου Τουρισμού προς 

την κατεύθυνση αυτή. 

 

Ως απότοκο της συνάντησης, το Υφυπουργείο Τουρισμού 

ανακοίνωσε την έναρξη του Σχέδιου επιχορήγησης για 

ενθάρρυνση έργων οργάνωσης και ασφάλειας παραλιών με 

έμφαση στην βελτίωση υποδομών για ΑμεΑ (2019-2020), το οποίο 

απευθύνεται σε τοπικές αρχές και αφορά, μεταξύ άλλων, στην 

παροχή στήριξης για τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών 

ατόμων με αναπηρίες που αφορούν κινητικές δυσκολίες και 

δημιουργία υποδομών για άλλες ομάδες ατόμων με αναπηρίες.  
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 Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες 

στους χώρους όπου διεξάγονται θεατρικές 

παραστάσεις 
 

 

Μετά την υποβολή της σχετικής Έκθεσης της Επιτρόπου, ο 

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ): 

 

α. Προέβηκε σε παραστάσεις προς το Μελετητή του για 

υλοποίηση, όπου είναι εφικτό, των εισηγήσεων που 

περιλαμβάνονταν στην Έκθεση και αφορούσαν στο 

Αμφιθέατρο της Σχολής Τυφλών (Μακαρίου Γ) 

 

β. Έχει εντάξει στον προγραμματισμό του τον υπερτιτλισμό στα 

ελληνικά όλων των παραγωγών της Κεντρικής και της Νέας 

Σκηνής, καθώς και της Σκηνής 018 και του Θεάτρου 

«Αποθήκες», με συχνότητα δύο υπερτιτλισμένες 

παραστάσεις ανά μήνα για κάθε παραγωγή (πληροφορίες 

για τις εν λόγω παραστάσεις βρίσκονται αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα του ΘΟΚ). 

 

γ. Για το έτος 2020, προγραμματίζονται υπερτιτλισμοί στα 

ελληνικά τόσο για την Κεντρική και Νέα Σκηνή όσο και για 

την Παιδική Σκηνή του ΘΟΚ. 

 

δ. Συνεχίζει τη Δράση του «Δείτε μας Αλλιώς» η οποία 

προσφέρει τη δυνατότητα σε άτομα με οπτική αναπηρία να 

παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του ΘΟΚ σε 

συγκεκριμένες ημερομηνίες. 
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 Περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση 

Παραρτήματος ΙΙΙ) Διάταγμα του 2018 
 

Κατόπιν σχετικής παρέμβασης της Επιτρόπου προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών, αναφορικά με τη δημοσίευση του πιο πάνω 

Διατάγματος με το οποίο υποβαθμίστηκε η προσβασιμότητα των 

ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στους χώρους υγιεινής σε κτίρια 

δημόσιας χρήσης με το Υπουργείο προέβη, μεταξύ άλλων, στις 

εξής ενέργειες: 

 

 Υπέβαλε πρόταση στην Συμβουλευτική Επιτροπή 

Προσβασιμότητας για αναθεώρηση του περί Οδών και 

Οικοδομών (Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ) Διατάγματος 

του 2018 (Κ.Δ.Π. 262/2018), βάσει της οποίας, σε όλες τις 

κατηγορίες ανάπτυξης θα υπάρχει πάντοτε χώρος 

προσβάσιμος και διαμορφωμένος για ΑμεΑ.  

 

 Μετά την εξασφάλιση των σχολίων των μελών της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, το θέμα θα προωθείτο στον 

Υπουργό Εσωτερικών για ενημέρωση και έγκριση και 

ακολούθως το προσχέδιο του Διατάγματος θα τίθετο για 

ένα μήνα σε δημόσια διαβούλευση. 

 

 Ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε οδηγίες για την επίσπευση 

της έκδοσης Διατάγματος προς αντικατάσταση του 

υφιστάμενου για την επίλυση του προβλήματος που 

εντοπίστηκε αναφορικά με τους χώρους υγιεινής, σε σχέση 

με το οποίο θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι και επηρεαζόμενοι να μπορούν να 

υποβάλουν σχόλια και απόψεις πριν την οριστικοποίηση και 

έκδοση του.  

 

 Θα προωθούσε πρόταση ενώπιον της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής για συμμετοχή της Οργάνωσης Παραπληγικών 

Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) στην Επιτροπή, καθότι έχει την άποψη 

πως οι εκπρόσωποι της Ο.ΠΑ.Κ. «έχουν χρήσιμες απόψεις 

και πληροφορίες για την προσβασιμότητα».  



164 

 

 

Ακολούθως δε και συγκεκριμένα στις 13 Δεκεμβρίου 2019, 

δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το περί 

Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ) Διάταγμα 

Αρ. 1 του 2019, με το οποίο βελτιώθηκε η προσβασιμότητα των 

ΑμεΑ στους χώρους υγιεινής σε κτίρια δημόσιας χρήσης. 

Συγκεκριμένα: 
 

 Σε εστιατόρια/καφετέριες και παρόμοιας χρήσης 

αναπτύξεις με συνολικό εμβαδόν μέχρι 65 τ.μ., απαιτείται 

πλέον χώρος υγιεινής προσβάσιμος από ΑμεΑ, χωρίς 

διάκριση φύλου. 
 

 Η εν λόγω πρόνοια δεν εφαρμόζεται σε αναπτύξεις που είναι 

ενταγμένες σε ενιαίες αναπτύξεις νοουμένου ότι καθορίζεται 

κοινόκτητος και κοινόχρηστος τέτοιος χώρος στο ίδιο 

επίπεδο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 40 μέτρων. 
 

Ο ελάχιστος αριθμός χώρων υγιεινής και διευκολύνσεων για ΑμεΑ 

ανά ανάπτυξη,  καθορίζεται σε σχετικό Πίνακα που περιλαμβάνεται 

στο Διάταγμα.  

 

 Διατάξεις του περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί 

Κοινωνικών Παροχών Νόμου που 

συνδέονται με τις ανάγκες της αναπηρίας 
 

Μετά την υποβολή της έκθεσης της Επιτρόπου αναφορικά με 

συγκεκριμένες διατάξεις του πιο πάνω Νόμου, ξεκίνησε, ενώπιον 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συζήτηση για τροποποίηση του εν λόγω 

Νόμου ή/και για την ετοιμασία νέας νομοθεσίας, ούτως ώστε τα 

ΑμεΑ να έχουν πλήρη πρόσβαση στο Ελάχιστο Εγγυημένο 

Εισόδημα και στα επιδόματα που σχετίζονται με την αναπηρία τους 

και να μην εξαιρούνται απ’ αυτά ένεκα του ύψους των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων των μελών των οικογενειακών τους 

μονάδων. 
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Γ. Ενέργειες  για  Ευαισθητοποίηση  και 

   Ενημέρωση  
 

 

 

Η πολύπλευρη δράση του Επιτρόπου ως  Φορέας Ισότητας και 

Καταπολέμησης των Διακρίσεων, για σκοπούς ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών για θέματα που 

άπτονται των αρμοδιοτήτων του συνεχίστηκε  και κατά το 2019.   

  

Ενδεικτικά, το 2019, πραγματοποιήθηκαν, για τον πιο πάνω σκοπό, 

οι ακόλουθες δράσεις: 

 

 Το Γραφείο στήριξε την εκστρατεία του Δικτύου 

Equinet, κατά τους μήνες Μάρτιο-Μάιο 2019, 

αναφορικά με καταπολέμηση των διακρίσεων και 

της ρητορικής μίσους στις εκλογικές εκστρατείες, 

ενόψει των Ευρωεκλογών του Μαΐου 2019, 

προωθώντας τις σχετικές Συστάσεις του Δικτύου, επί 

του θέματος, σε αρμόδιους φορείς, μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, πολιτικά κόμματα κτλ.  

 

 Στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, η Επίτροπος 

Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του Γραφείου, 

επισκέφθηκαν το οίκημα του Συνδέσμου 

Αναγνωρισμένων Προσφύγων Κύπρου «New 

Genesis Centre» στη Λευκωσία και το Κέντρο 

Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Πολιτικού Ασύλου 

στην Κοφίνου. 

 

 Το Γραφείο, σε συνεργασία με την Εκστρατεία 

«AWARE», διοργάνωσαν εκδήλωση με τίτλο 

“Γυναίκα πρόσφυγας, γυναίκα μετανάστρια στην 
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Κύπρο” στις 9 Ιουλίου 2019. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων και 

εκστρατείας ενημέρωσης του Γραφείου σε θέματα 

προσφύγων και μεταναστών και εν γένει διακρίσεων 

που αντιμετωπίζουν ευάλωτες ομάδες.  

      

 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη 

στην Αστυνομική Ακαδημία με θέμα «Διακρίσεις, 

Ρατσιστικές Συμπεριφορές» στις 16 Ιανουαρίου 2019. 

 

 Λειτουργοί του Γραφείου πραγματοποίησαν διάλεξη 

στην Αστυνομική Ακαδημία με θέμα «Φυλετικές 

Διακρίσεις» στις 22 Φεβρουαρίου, 5 Μαρτίου, 23 

Οκτωβρίου, 7 Νοεμβρίου, 11 Νοεμβρίου 2019. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη, 

στις 15 Μαΐου 2019, στην Αστυνομική Ακαδημία με 

θέμα «Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», στα 

πλαίσια διήμερου σεμιναρίου Καταπολέμησης της 

Ξενοφοβίας, του Ρατσισμού και Σεβασμού των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

 Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργός του 

Γραφείου συμμετείχαν σε συνάντηση υψηλού 

επιπέδου με θέμα "On the Road to Effective Equality 

- New responses to racism and intolerance 

needed?" Η συνάντηση διοργανώθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κατά του Ρατσισμού και της 

Μισαλλοδοξίας (ECRI) του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, υπό τη Γαλλική Προεδρία της Επιτροπής 

Υπουργών του Συμβουλίου και πραγματοποιήθηκε 

το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου 2019, στο Παρίσι. 

 

 Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε συνάντηση στις 27 

Ιουνίου 2019 με την επίτιμη πρόεδρο της οργάνωσης 

Cyprus Stop Trafficking κατά τη διάρκεια της οποίας 

συζητήθηκε το θέμα της εμπορίας προσώπων, 
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θέματα διακρίσεων και αλλοδαπών, καθώς και τα 

προβλήματα των μεταναστών και κυρίως των επί 

μακρόν διαμενόντων ως προς την πρόσβαση στην 

εργασία και τα κοινωνικά προβλήματα. 

 

 Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε συνάντηση με την 

Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο  της Οργάνωσης 

Accept ΛΟΑΤΙ(LGΒTI). Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου στις 

11 Οκτωβρίου 2019 και αποσκοπούσε στην 

ενημέρωση της Επιτρόπου για τα προβλήματα και 

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Κύπρο. 

 

 Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με την 

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και την 

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση 

και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΙΦ) 

πραγματοποίησαν σειρά τρίωρων εργαστηρίων με 

θέμα «Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και 

Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής 

Παρενόχλησης στην Εργασία, στη Δημόσια 

Υπηρεσία». Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019, 

πραγματοποιήθηκαν περίπου 30 εργαστήρια και σε 

αυτά συμμετείχαν πέραν των 800 δημοσίων 

υπαλλήλων. 

 

 Λειτουργοί του Γραφείου, συμμετείχαν ως 

εκπαιδεύτριες, σε σειρά σεμιναρίων που 

διοργανώθηκαν από το Γραφείο ως Φορέας 

Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων σε 

συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας 

Διοίκησης, με θέμα τον εκφοβισμό στο χώρο 

εργασίας (bullying - εκφοβισμός, mobbing, stalking 

- παρενοχλητική παρακολούθηση και σεξουαλική 

παρενόχληση). Τα σεμινάρια διοργανώθηκαν σε 

συνέχεια άλλων κατά τα προηγούμενα έτη και 
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πραγματοποιήθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου, 17 

Απριλίου και 29 Μαΐου 2019. 

 

 Στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, ξεκίνησε κύκλος 

εκπαιδευτικών εργαστηρίων που διοργανώθηκε από 

την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, σε 

συνεργασία με το Γραφείο μας και την Επιτροπή 

Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και 

Επαγγελματική Εκπαίδευση σε σχέση με την «Ένταξη 

της Διάστασης του Φύλου (gender mainstreaming) 

στις δημόσιες πολιτικές». Το κάθε εργαστήρι 

διάρκειας 6 ημερών, απευθυνόταν σε συγκεκριμένη 

ομάδα στόχο δημόσιων λειτουργών και σκοπός 

ήταν η παρουσίαση και η κατανόηση του σχετικού 

Οδηγού που ετοιμάστηκε. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στην πρώτη 

συνεδρία του «Thematic Network on Gender 

Mainstreaming» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για 

Ισότητα Φύλων (European Institute for Gender 

Equality - EIGE). Στη συνεδρία συμμετείχαν 

εκπρόσωποι των κρατών με μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Έγινε παρουσίαση του έργου του EIGE σε 

σχέση με την ένταξη της διάστασης του φύλου, τα 

έμφυλα στατιστικά και το Gender Equality Index, 

καθώς επίσης οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις 

πρόσφατες εξελίξεις στα κράτη τους σε σχέση με το 

υπό συζήτηση θέμα. Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2019, στο 

Βίλνιους. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε, στις 25 

Σεπτεμβρίου 2019, σε ημερίδα με θέμα «Το έργο του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων 

(EIGE) στην προαγωγή και υποστήριξη της Ισότητας 

των Φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη 

μέλη. Η περίπτωση της Κύπρου». 
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 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε, στις 7 

Νοεμβρίου 2019, σε ημερίδα που διοργάνωσαν το 

Κέντρο Ισότητας και ιστορίας του Φύλου και ο 

Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού 

Προγραμματισμού με θέμα «Νέες και νέοι για την 

ισότητα των φύλων στην οικογένεια». 

 

 Η Επίτροπος πραγματοποίησε, στις 14 Μαρτίου 

2019, συνάντηση στο Γραφείο της με τους 

οργανωμένους γονείς ατόμων με αναπηρίες, κατά 

την οποία οι οργανωμένοι γονείς έθεσαν ενώπιον 

της Επιτρόπου τα σχόλια και τις απόψεις τους 

αναφορικά με το προτεινόμενο νομοσχέδιο «Ο περί 

Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) Νόμος 

του 2019», εξέθεσαν τις ανησυχίες τους αναφορικά 

με συγκεκριμένες πρόνοιες του, καθώς και τις 

αλλαγές που οι ίδιοι προτείνουν στο νομοσχέδιο του 

Υπουργείου, συνεπικουρούμενες από απόψεις 

ειδικών επί του θέματος. 

 

Με το πέρας της συνάντησης, η Επίτροπος 

απέστειλε σχετική επιστολή προς το Υπουργείο 

Παιδιάς, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, με 

συγκεκριμένες παρατηρήσεις στη βάση των θέσεων 

των οργανωμένων γονέων, με εισήγηση όπως 

αυτές ληφθούν υπόψη, με γνώμονα την 

συμπεριληπτική/ενιαία εκπαίδευση και το καλώς 

νοούμενο συμφέρον των παιδιών. 

 

Περαιτέρω δε, κατά το 2019, Λειτουργοί του 

Γραφείου εκπροσώπησαν την Επίτροπο στις 

τακτικές συναντήσεις που πραγματοποιούνταν για 

την κατάρτιση της τελικής μορφής του 

προτεινόμενου νομοσχεδίου.  

 

 Η Επίτροπος πραγματοποίησε στις 26 Ιουνίου 2019, 

συνάντηση με την Πρόεδρο και Μέλη της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών και 

Επαγγελματιών, κατά τη διάρκεια της οποίας 
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παρουσιάστηκε από τις εκπροσώπους της ΚΟΓΕΕ - 

BPW Cyprus η Χάρτα των Δικαιωμάτων των 

Κοριτσιών και συζητήθηκαν, γενικότερα, θέματα 

ισότητας φύλων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 

συμφωνήθηκε η συνεργασία του Γραφείου 

Επιτρόπου Διοικήσεως και της ΚΟΓΕΕ για την 

πραγματοποίηση σειράς δράσεων, αρχίζοντας από 

τον χώρο της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί 

και να εμπεδωθεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σε όλες και σε όλους, σε γυναίκες και 

άντρες, σε κορίτσια και σε αγόρια. 

 

 Η Επίτροπος είχε συνάντηση με την Πρόεδρο και την 

Αντιπρόεδρο  της Οργάνωσης Accept ΛΟΑΤΙ(LGΒTI). 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο της 

Επιτρόπου στις 11 Οκτωβρίου 2019 και αποσκοπούσε 

στην ενημέρωση της Επιτρόπου για τα προβλήματα 

και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Κύπρο. 

 

 Η Επίτροπος απηύθυνε χαιρετισμό σε 

δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργάνωσε ο 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, επ’ ευκαιρίας της 

υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας και 

Διακήρυξη Αρχών για την Καταπολέμηση του 

Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού Εκφοβισμού στα 

Σχολεία, που προέκυψε από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα HOMBAT. Το Σύμφωνο Συνεργασίας 

υπογράφουν 9 φορείς, οι οποίοι σχηματίζουν το 

Δίκτυο HOMBAT: Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, 

Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, Επίτροπος Προστασίας και 

Δικαιωμάτων του Παιδιού, Οργανισμός Νεολαίας 

Κύπρου, ACCEPT ΛΟΑΤΙ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 

Πανεπιστήμιο Frederick, Κυπριακός Σύνδεσμος 

Οικογενειακού Προγραμματισμού και CARDET. 
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Δ. Παρουσία  σε  συνεδρίες  των 

     Κοινοβουλευτικών Επιτροπών  της  

     Βουλής  των  Αντιπροσώπων 
 

 

   1. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 
 

 Στις 20 Φεβρουαρίου 2019,  Λειτουργός του Γραφείου 

συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Νομικών, κατά την οποία συνεχίστηκε η συζήτηση για το 

Νομοσχέδιο αναφορικά με την παρενόχληση και την 

παρενοχλητική παρακολούθηση.  

 

 

   2. Κοινοβουλευτική   Επιτροπή   Ανθρωπίνων 

       Δικαιωμάτων  και  Ίσων  Ευκαιριών  Μεταξύ  

       Αντρών  και  Γυναικών 
 

 Στις 8 Ιουλίου 2019, η Επίτροπος Διοικήσεως και Λειτουργός 

του Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, κατά την 

οποία συζητήθηκε το θέμα « Η ανάγκη μελέτης των αιτιών  

γυναικοκτονιών» και έγινε συνάντηση με ομάδα γονέων 

Διεμφυλικών Παιδιών από την οργάνωση  Accept – ΛΟΑΤΙ 

Κύπρου.   

 

 Στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, Λειτουργός του Γραφείου 

συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ 

Αντρών και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκαν: (α) « Η 

εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη ρητορική μίσους 



176 

 

απέναντι στα ΛΟΑΤΙ άτομα» και (β) «Η εφαρμογή της 

Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η 

ανάγκη κατοχύρωσης θεσμικά της διαδικασίας 

αξιολόγησης του συμφέροντος του παιδιού».   

 

 Στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, Λειτουργοί του Γραφείου, 

συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ 

Ανδρών και Γυναικών, για συζήτηση του θέματος «Ο περί 

της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης και της Διαδικασίας 

Διακοπής Ανεπιθύμητης Κύησης Νόμος του 2019».   

 

 

   3. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας  

        και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 
 

 Στις 19 Φεβρουαρίου 2019, Λειτουργός του Γραφείου 

συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την 

οποία συνεχίστηκε η συζήτηση για το Νομοσχέδιο με τίτλο 

«Ο περί Προσβασιμότητας των Ιστοτόπων και των 

Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του 

Δημοσίου Τομέα Νόμος του 2018». 

 

 Στις 5 Μάρτιου 2019, Λειτουργός του Γραφείου, συμμετείχε 

σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συζήτηση των 

θεμάτων (α) Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα 

με αυτιστικά χαρακτηριστικά, η ανάγκη στήριξης των 

οικογενειών τους και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών 

φροντίδας και εκπαίδευσης και (β) Η ανάγκη δημιουργίας 

Κέντρων Φιλοξενίας Ενήλικων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή 

οικονομικής ενίσχυσης των υφιστάμενων κέντρων για 

φιλοξενία των ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα και τα 

οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. 
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 Στις 22 Οκτωβρίου  και 12 Νοεμβρίου 2019, Λειτουργός του 

Γραφείου, συμμετείχε σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η 

τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

Νόμος. 

 

 

  4. Κοινοβουλευτική  Επιτροπής  Προσφύγων – 

       Εκτοπισμένων – Αγνοουμένων - Παθόντων 
 

 Στις 16 Απριλίου 2019, η Επίτροπος Διοικήσεως και 

προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργός του 

Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Επιτροπής κατά την 

οποία συζητήθηκε το θέμα: «τα δικαιώματα των εκ 

μητρογονίας προσφύγων που δεν έτυχαν οποιασδήποτε 

στήριξης λόγω της νομοθεσίας που ίσχυες μέχρι το 2013 και 

η ανάγκη μελέτης τρόπων στήριξης τους στη βάση της νέας 

Νομοθεσίας και Κανονισμών». 

 

 Στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, Λειτουργοί του Γραφείου 

συμμετείχαν σε συνεδρία της Επιτροπής κατά την οποία 

υπήρξε: (α) ενημέρωση για την Έκθεση της Επιτρόπου 

Διοικήσεως αναφορικά με την απόφαση να μην 

παραχωρηθεί χρηματική βοήθεια σε εκτοπισθέντες που 

έχουν γίνει εγκριθεί για παραχώρηση κρατικών οικοπέδων 

για την ανέγερση κατοικίας και (β) τα δικαιώματα των εκ 

μητρογονίας προσφύγων.  
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Ε. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο EQUINET  
 
 

Από το 2007, το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Equinet.  

 

Στο Δίκτυο αυτό συμμετέχουν οι ανεξάρτητες αρχές/οργανισμοί 

που έχουν αρμοδιότητα την υλοποίηση των ευρωπαϊκών Οδηγιών 

κατά των διακρίσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

σύσταση και λειτουργία του Δικτύου αποσκοπεί στην συνεργασία 

και συντονισμό των μελών για πιο αποτελεσματική δράση και, στα 

πλαίσια αυτά, ανταλλάσσονται απόψεις για θέματα που άπτονται 

των κοινών αρμοδιοτήτων τους, συντάσσονται κοινές 

εκθέσεις/σημειώματα και διοργανώνονται εξειδικευμένα συνέδρια 

και εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

 

Κατά το 2019, Λειτουργοί του Γραφέιου παρακολούθησαν 

εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργάνωσε το Equinet, συνέδραμαν 

την ετοιμασία εκθέσεων/σημειωμάτων και συμμετείχαν Ομάδες 

Εργασίας του Δικτύου, οι οποίες κάλυπταν τις ακόλουθες 

θεματικές ενότητες: Equality Law, Communication Strategies and 

Practices, Gender Equality, Policy Formation, Research and Data 

Collection, και Standards Of Equality Bodies. 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες συναντήσεις: 

 

 Το Γραφείο φιλοξένησε στην Κύπρο δεύτερη ετήσια 

συνάντηση της Ομάδας Εργασίας επί Νομικών 

Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φορέων 

Ισότητας (European Network of Equality Bodies - 

Equinet). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το 

διήμερο 8 και 9 Οκτωβρίου 2019 στη Λευκωσία και σ’ 

αυτήν συμμετείχαν εκπρόσωποι από είκοσι και 

πλέον Εθνικούς Φορείς Ισότητας στην Ευρώπη. Την 
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πρώτη ημέρα, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της 

Ομάδας, ενώ τη δεύτερη μέρα, τα μέλη είχαν την 

ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση από 

τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Agency for 

Fundamental Rights - FRA), αναφορικά με την 

αναγνώριση και διαχείριση της παράνομης 

σκιαγράφησης εγκληματικού προφίλ (profiling). 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε, στις 11-13 

Μαρτίου 2019 στη Σόφια,  σε διήμερο εκπαιδευτικό 

σεμινάριο, με τίτλο Narrative Building and 

Storytelling «The Power of Story» και σε συνάντηση 

της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών 

και Πρακτικών (Working Group on Communication 

Strategies and Practices) του δικτύου Equinet. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνάντηση 

της Ομάδας Εργασίας του Equinet για Νομικά 

θέματα (Equality Law), η οποία πραγματοποιήθηκε 

τον Απρίλιο στις Βρυξέλλες. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνάντηση 

της Ομάδας Εργασίας του Equinet για θέματα 

Ισότητας Φύλου (Gender Equality), η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2019, στη 

Λισσαβώνα. 

 

 Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν στις 

συναντήσεις της ad hoc ομάδας εργασίας του 

Equinet, σχετικά με τα equality body standards 

(προδιαγραφές), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 

στις 8 Μαΐου και στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, στην 

Αμβέρσα και στο Παρίσι, αντίστοιχα. Στις 

συναντήσεις συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη των 

φορέων ισότητας (Equality Bodies), τα οποία είναι 

μέλη του Equinet, ενώ της συνεδρίας προέδρευε η κ. 

Tena Simonovic Einwalter, Deputy Ombudswoman 
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of the Office of the Ombudwoman στην Κροατία, 

καθώς και Chair of the Executive Board του Equinet. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στη συνάντηση 

της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών 

και Πρακτικών του Equinet, όπου συζητήθηκε η 

επικοινωνιακή στρατηγική του δικτύου και πως 

μπορεί αυτή να αναπτυχθεί, ενώ μεγάλό μέρος των 

εργασιών αφιερώθηκε στη ανταλλαγή καλών 

πρακτικών (Sharing Good Practices). Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, στη 

Ρίγα.  

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνάντηση 

ομάδας εργασίας που διοργάνωσε το Equinet με 

θέμα "Standards for Equality Bodies" στις 5 

Σεπτεμβρίου 2019, στο Παρίσι. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου παρουσίασε τον "Κώδικα 

Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση 

της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της 

Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία", σε 

συνέδριο του δικτύου EQUINET, το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019.  
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