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Β. Εισαγωγή
1.

Σταθμός για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά την υφήλιο,
αποτέλεσε η υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948. Με την
Οικουμενική Διακήρυξη, αναγνωρίζεται αφενός ότι όλοι οι άνθρωποι
ανεξαιρέτως και χωρίς διάκριση, αποτελούν φορείς ίσων
δικαιωμάτων και αφετέρου, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν επιδέχονται
καμία έκπτωση , χρήζουν σεβασμού, διαφύλαξης και προάσπισης.

2.

Επί τούτου, στην Οικουμενική Διακήρυξη σημειώνεται πως όλοι οι
άνθρωποι είναι «ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα» και
αναγνωρίζεται το δικαίωμα εκάστου ανθρώπου «να επικαλείται όλα τα
δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα
Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση».1

3.

Ανάμεσα στα κατοχυρωμένα από την Οικουμενική Διακήρυξη δικαιώματα,
είναι και το δικαίωμα του ανθρώπου να «συμμετέχει στη διακυβέρνηση
της χώρας του, άμεσα ή έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα
εκλεγμένους», σε σχέση με το οποίο αναφέρεται πως οι εκλογές, δια τις
οποίες εκφράζεται η «λαϊκή θέληση», πρέπει, μεταξύ άλλων, να διεξάγονται
με «ίση και μυστική ψηφοφορία, ή με αντίστοιχη διαδικασία που να
εξασφαλίζει την ελευθερία της εκλογής».2

4.

Το πιο πάνω ανθρώπινο δικαίωμα, δηλαδή το δικαίωμα συμμετοχής στο
πολιτικό γίγνεσθαι και ενάσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων από όλους
τους ανθρώπους, εξειδικεύτηκε περαιτέρω το Δεκέμβριο του 1966, με την
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να υιοθετήσει και να καλέσει
τα κράτη μέλη προς υπογραφή, του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά
και Πολιτικά Δικαιώματα. Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε το Διεθνές
Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα το 1966 και αποτελεί
συμβαλλόμενο μέρος σ’ αυτό από το 1969.

5.

Με βάση το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, όλα
τα συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν και υποχρεούνται να σέβονται
και να εγγυώνται όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται στο Σύμφωνο, για
όλα τα άτομα που βρίσκονται στην επικράτεια ,τους, χωρίς καμία

1 Άρθρα 1 και 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
2 Άρθρο 21 της Οικουμενικής Διακήρυξης
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διάκριση, ως επίσης και να λαμβάνουν κατάλληλα νομοθετικά ή άλλα
μέτρα για την πραγμάτωση των εν λόγω δικαιωμάτων.3
6.

Στο Άρθρο 25 του Συμφώνου, το οποίο αναφέρεται στο δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι, σημειώνεται πως ο κάθε πολίτης «έχει τo
δικαίωμα και τη δυvατότητα χωρίς καμία διάκριση…και χωρίς
υπέρμετρoυς περιoρισμoύς…vα συμμετέχει στηv άσκηση δημόσιας
εξoυσίας είτε άμεσα είτε διαμέσoυ ελεύθερα επιλεγμέvωv εκπρoσώπωv»,
ως επίσης και «…vα εκλεγεί και vα εκλέγεται, κατά τη διάρκεια εκλoγώv
περιoδικώv, τίμιωv, με καθoλική, ίση και μυστική ψηφoφoρία, πoυ
εξασφαλίζoυv τηv ελεύθερη έκφραση της βoύλησης τωv
ψηφoφόρωv…».

7.

Οι επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου 2021, θα
πραγματοποιηθούν υπό πρωτόγνωρες τόσο για την Κύπρο όσο και ανά
την υφήλιο συνθήκες, ένεκα της πανδημίας του ιού COVID-19. Ειδικότερα,
το Κράτος θα πρέπει να σταθμίσει, αφενός τη διαφύλαξη της δημόσιας
υγείας από την εξάπλωση του ιού, αφετέρου, δε, την προάσπιση των
πολιτικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών ώστε να μπορέσουν να τα
ασκήσουν χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό ένεκα της πανδημίας.
Συνακόλουθα, καθίσταται περαιτέρω επιτακτική η διασφάλιση των
πολιτικών δικαιωμάτων και των ατόμων με αναπηρίες, χωρίς
οποιαδήποτε αποστέρησή ένεκα της πανδημίας και, ειδικότερα, εξαιτίας
της της αναπηρίας τους.

8.

Στη βάση των ανωτέρω και ενόψει των αρμοδιοτήτων μου ως
Ανεξάρτητος
Μηχανισμός
Προώθησης,
Προστασίας
και
Παρακολούθησης της Εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αλλά και ως Φορέας Ισότητας
και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, κρίθηκε αναγκαία η παρούσα
Αυτεπάγγελτη Τοποθέτησή μου αναφορικά με την ισότιμη συμμετοχή και
πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) στις εκλογικές
διαδικασίες και, κατ’ επέκταση, στην πολιτική και δημόσια ζωή.

3 Άρθρο 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα
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Γ. Πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες
Προεδρικές Εκλογές 2018
 Έκθεση αξιολόγησης των εκλογών από το ODIHR
1. To 2018, παρατηρητές/εμπειρογνώμονες από το Γραφείο Δημοκρατικών
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την
Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE - ODIHR),
παρακολούθησαν, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τη Μόνιμη Αποστολή
της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΑΣΕ, την εκλογική διαδικασία των
προεδρικών εκλογών (28η Ιανουαρίου και 4η Φεβρουαρίου 2018).
2. Κατά τη διάρκεια, δε, της παρουσίας τους στην Κύπρο, είχαμε και κατ’ιδίαν
συνάντηση με τους παρατηρητές/εμπειρογνώμονες του ODIHR, στο
πλαίσιο της οποίας είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την
προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις εκλογικές διαδικασίες και
την διασφάλιση των πολίτικων τους δικαιωμάτων.
3. Με το πέρας της διαδικασίας, η αποστολή του ODIHR προέβη στην
ετοιμασία έκθεσης αξιολόγησης των εκλογών,4 στην οποία κατέγραψε,
μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Προκειμένου να τεθούν εν μέρει σε εφαρμογή προηγούμενες
συστάσεις του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και μετά από διαβούλευση με οργανώσεις για
άτομα με αναπηρίες, η εκλογική διοίκηση εξόπλισε αριθμό
εκλογικών κέντρων με ειδικά διαχωριστικά για ψηφοφορία που
επέτρεπαν σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα να ψηφίζουν
ανεξάρτητα. Οι ψηφοφόροι που είχαν άλλες μορφές αναπηρίας,
συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης όρασης, μπορούσαν να
ζητήσουν βοήθεια προκειμένου να ψηφίσουν. Ψηφοφόροι που
χρειάζονταν βοήθεια μπορούσαν να επιλέξουν αυτή η βοήθεια να
παρασχεθεί από κάποιο μέλος της οικογένειάς τους ή άλλο
άτομο εμπιστοσύνης, ή από κοινού με τον προεδρεύοντα και
ένα μέλος της εκλογικής επιτροπής.
Οι αρχές θα μπορούσαν να εφαρμόσουν περαιτέρω μέτρα που θα
διασφαλίζουν την ίση συμμετοχή των ψηφοφόρων με
αναπηρίες σε σχέση με το δικαίωμά τους να καταθέτουν την ψήφο

4 https://www.osce.org/el/odihr/elections/cyprus/383880?download=true
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τους με ανεξάρτητο και μυστικό τρόπο, μετά από διαβούλευση με
οργανώσεις για άτομα με αναπηρίες»
«Τα
μέσα
ενημέρωσης
παρείχαν
στους
ψηφοφόρους,
συμπεριλαμβανομένων αυτών με διάφορες μορφές αναπηριών,
ποικιλία απόψεων…
…οι υποψήφιοι συμφώνησαν να παρουσιαστούν σε μία μόνο
τηλεοπτική συζήτηση με τους άλλους κύριους ανθυποψηφίους πριν
τον πρώτο γύρο, αυτή προβλήθηκε ταυτόχρονα και από τους πέντε
δημοφιλέστερους τηλεοπτικούς σταθμούς… Η μετάδοση στη
νοηματική γλώσσα προβλήθηκε με ελαφρά καθυστέρηση…»
«Τα περισσότερα εκλογικά κέντρα…ήταν εύκολα προσβάσιμα για
τους ψηφοφόρους με σωματικές αναπηρίες. Όσοι από τους
ψηφοφόρους ζήτησαν βοήθεια, βοηθήθηκαν με τον κατάλληλο
τρόπο».
4. Οι συστάσεις της αποστολής σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία ήταν ότι
«οι αρχές θα πρέπει να εξετάσουν περαιτέρω μέτρα μετά τη διαβούλευση
με οργανώσεις για άτομα με αναπηρίες, έτσι ώστε να διασφαλίζουν την
ίση συμμετοχή των ψηφοφόρων με αναπηρίες αναφορικά με τα
δικαιώματά τους να ψηφίζουν ανεξάρτητα και μυστικά».

 Ανακοίνωση Γενικού Εφόρου Εκλογών
5. Στο πλαίσιο των (τότε) επικείμενων εκλογών το 2018, ο Γενικός Έφορος
Εκλογών είχε εκδώσει ανακοίνωση 5 αναφορικά με την άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος από άτομα με οπτική αναπηρία ή άλλη «φυσική
ανικανότητα». Στην ανακοίνωση αναφέρονταν τα ακόλουθα:
«…οι τυφλοί ή πρόσωπα με φυσική ανικανότητα, «μπορούν να
ψηφίσουν μόνοι τους, αν δηλώσουν στον προεδρεύοντα
υπάλληλο ότι είναι σε θέση να ψηφίσουν.
Ο εκλογέας που λόγω τυφλότητας ή άλλης φυσικής ανικανότητας δεν
μπορεί να ψηφίσει μόνος του, μπορεί επίσης να ζητήσει από τον
προεδρεύοντα υπάλληλο να τον βοηθήσει στην άσκηση του
εκλογικού του δικαιώματος, σύμφωνα με την επιθυμία του, στην
παρουσία ενός από τους βοηθούς υπαλλήλους του εκλογικού
κέντρου.

5

Ανακοίνωση Γενικού Εφόρου Εκλογών ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2018

6

Οι τυφλοί ή πρόσωπα με φυσική ανικανότητα μπορούν τέλος, αν
επιθυμούν, να ζητήσουν από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της
απόλυτης εμπιστοσύνης τους να ψηφίσει εκ μέρους τους, χωρίς την
παρέμβαση κανενός, ούτε του προεδρεύοντα υπαλλήλου ή
οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
Ο προεδρεύων υπάλληλος μπορεί να εξηγήσει επίσης τον τρόπο
ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε άλλο ανάπηρο ή ανίκανο ή αγράμματο
εκλογέα, αποφεύγοντας επιμελώς κάθε ενέργεια που μπορεί να
εκληφθεί ως συμβουλή ή οδηγία υπέρ ορισμένου υποψηφίου».

Ευρωεκλογές 2019
 Ανακοινώσεις Γενικού Εφόρου Εκλογών
Οι Ευρωεκλογές στην Κύπρο διεξήχθησαν στις 26 Μαΐου 2019 και πριν από τη
διεξαγωγή τους, ο Γενικός Έφορος Εκλογών εξέδωσε δύο ανακοινώσεις
αναφορικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τα άτομα με
αναπηρίες.
Η πρώτη ανακοίνωση ημερομηνίας 2 Μαΐου 2019, αφορούσε στην παροχή
διευκολύνσεων σε εκλογείς που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα.
Συγκεκριμένα:
«…για τη διευκόλυνση των εκλογέων σε τροχοκάθισμα θα
εξασφαλιστούν από την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, τα
στοιχεία των μελών της, ώστε να τους παρασχεθούν διευκολύνσεις
στα εκλογικά κέντρα που αυτοί θα κατανεμηθούν.
Παράλληλα καλούνται όσοι χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα και δεν
είναι μέλη της Ο.ΠΑ.Κ., όπως απευθυνθούν στην Κεντρική
Υπηρεσία Εκλογών, αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση …
ή στο φαξ … τα ακόλουθα (ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας),
ώστε να ληφθεί πρόνοια και στα εκλογικά κέντρα που αυτοί θα
κατανεμηθούν».
Η δεύτερη ανακοίνωση εκδόθηκε στις 20 Μαΐου 2019 αφορούσε στην άσκηση
του εκλογικού δικαιώματος από άτομα με οπτική αναπηρία ή άλλη «φυσική
ανικανότητα». Το περιεχόμενό της ήταν ταυτόσημο με την προηγούμενη
ανακοίνωση που είχε εκδοθεί πριν από τις Προεδρικές Εκλογές του 2018.
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Δ. Θέσεις εμπλεκόμενων Φορέων
Υπουργείο Εσωτερικών
Το Νοέμβριο του 2016, η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) είχε
ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών την τοποθέτηση στα εκλογικά κέντρα
θυρίδων με διαφορετικό πλάτος και ύψος, ώστε να είναι προσβάσιμες από τα
άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα.6 Το εν λόγω αίτημα της
Ο.ΠΑ.Κ. αφορούσε στις επικείμενες (τότε) Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές
που θα διεξάγονταν τον Δεκέμβριο του 2016. Το Υπουργείο είχε τότε αναφέρει
στην Ο.ΠΑ.Κ. ότι αδυνατούσε να υλοποιήσει το αίτημα της, ένεκα
περιορισμένου χρόνου και πόρων, πλην όμως θα δίνονταν οι αναγκαίες
οδηγίες για την παροχή της μεγαλύτερης δυνατής διευκόλυνσης στα ΑμεΑ που
χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα για την άσκηση των εκλογικών τους
δικαιωμάτων.7
Έκτοτε, το Υπουργείο επικοινωνεί με την Ο.ΠΑ.Κ. πριν από κάθε εκλογική
διαδικασία για να ενημερώνεται για τα άτομα που θα χρειάζονται
διευκολύνσεις κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, για να
διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ατόμων που διακινούνται με
τροχοκάθισμα στις εκλογικές διαδικασίες.8
Περαιτέρω, ο εκάστοτε Γενικός Έφορος Εκλογών ενημερώνει τους
προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων για τις πρόνοιες της νομοθεσίας
αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία «…και τους ζητείται να αντιμετωπίζουν με
ιδιαίτερη ευαισθησία αυτή την κατηγορία εκλογέων…».9
Κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος τα ΑμεΑ δύνανται να
ζητήσουν βοήθεια, είτε από τον προεδρεύοντα του εκλογικού κέντρου είτε
από άτομο της απόλυτου εμπιστοσύνης τους.10

6 Επιστολή Προέδρου και Γραμματέα Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου προς το Υπουργείο

Εσωτερικών ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2016
7 Επιστολή Γενικού Εφόρου Εκλογών προς την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου ημερομηνίας 14
Νοεμβρίου 2016
8 Επιστολή Αν. Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥ.Σ.Ο.Α,
ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2017
9 Ίδια πιο πάνω επιστολή
10 ίδια πιο πάνω επιστολή
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Τμήμα Κοινωνικής
Αναπηρίες

Ενσωμάτωσης

Ατόμων

με

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (Τ.Κ.Ε.Α.Α.) έχει
ετοιμάσει νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του ζητήματος της άσκησης της
δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων με αναπηρίες και, κατ’ επέκταση
του δικαιώματος τους για συμμετοχή στις εκλογές.
Ειδικότερα, βάσει του νομοσχεδίου θα αντικατασταθεί η ισχύουσα
υποκατάσταση στην λήψη αποφάσεων των ατόμων με νοητική ή ψυχική
αναπηρία με ένα σύστημα υποβοήθησης στη λήψη αποφάσεων, όπως
προνοείται στη Σύμβαση.
Ως εκ τούτου, η επιλογή να τεθεί ένα άτομο υπό κηδεμονία, βάσει δικαστικού
διατάγματος θα είναι η έσχατη και όταν τα άλλα μέτρα/στάδια που
προβλέπονται στο νομοσχέδιο, ήτοι υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων και
συναπόφαση, κριθούν ως μη ικανοποιητικά.
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με το Τ.Κ.Ε.Α.Α., θα αποφευχθεί η ισχύουσα
πρακτική με την οποία ένα άτομο με αναπηρία χάνει απευθείας την
δικαιοπρακτική του ικανότητα με την έκδοση σχετικού δικαστικού διατάγματος
και κατ’ επέκταση, εκπίπτει, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος του για συμμετοχή
στις εκλογές.
Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο τελεί ακόμη υπό επεξεργασία.

9

Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων
Το Δεκέμβριο του 2019, η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων αναπήρων
(ΚΥ.Σ.Ο.Α.) υπέβαλε Υπόμνημα11 στον Πρόεδρο της Κυπριακής δημοκρατίας
στο οποίο συνόψισε τις θέσεις αναφορικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
περιλαμβανομένων και των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
Επί του προκειμένου, η ΚΥ.Σ.Ο.Α. σημείωσε ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι
«…οι εκλογικές διαδικασίες, εγκαταστάσεις και υλικά είναι κατάλληλα,
προσβάσιμα και εύκολα στην κατανόηση και χρήση από τα άτομα με
αναπηρίες για σκοπούς απρόσκοπτης συμμετοχής τους στις εκλογικές
διαδικασίες σε ίση βάση με τους υπόλοιπους πολίτες.
Συγκεκριμένα να διασφαλίζεται ότι:
 παρέχονται σαφείς εξηγήσεις σε όλα τα στάδια της εκλογικής
διαδικασίας,
 χρησιμοποιείται απλή γλώσσα και προτάσεις που συνοδεύονται από
εικονογράφηση,
 εξασφαλίζεται χρηματοδότηση για την παροχή εύκολα κατανοητών
πληροφοριών σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας,
 δίνεται στα άτομα με αναπηρία η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άτομο
της επιλογής τους ως προσωπικό βοηθό σε όλα τα στάδια της
εκλογικής διαδικασίας…».
Το 2020, η ΚΥ.Σ.Ο.Α. έθεσε υπόψη του Υπουργείου Εσωτερικών τις απόψεις
και τα αιτήματά της αναφορικά με την παροχή διευκολύνσεων στα ΑμεΑ για τη
συμμετοχή τους στην πολιτική και δημόσια ζωή.12
Ειδικότερα, η ΚΥ.Σ.Ο.Α. ζήτησε, μεταξύ άλλων, όπως το Υπουργείο προβεί στις
αναγκαίες ενέργειες:
•

Για τη διασφάλιση ότι όλα τα ΑμεΑ κατέχουν εκλογικό βιβλιάριο και για
τη διαγραφή του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του Ν. 40/1980.

11 Υπόμνημα με θέμα «Τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις

και τις οικογένειες τους όπως αυτά κατανέμονται ανάλογα με τις αρμοδιότητες του κάθε Υπουργείου
ξεχωριστά», ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2019
12 Επιστολή ΚΥ.Σ.Ο.Α. προς το Υπουργείο Εσωτερικών ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2020
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•

Για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και
των εκλογικών διαδικασιών από όλα τα ΑμεΑ.

•

Για την παροχή επαρκούς καθοδήγησης στα ΑμεΑ σε όλα τα στάδια
της εκλογικής διαδικασίας, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην
ενημέρωση, τις πληροφορίες και το υλικό που αφορά στις
υποψηφιότητες και στις εκλογές.

•

Για τη χρηματοδότηση
πληροφοριών.

•

Για την παροχή βοήθειας ή υποστήριξης σε όλα τα στάδια της
εκλογικής διαδικασίας από άτομο της επιλογής των ΑμεΑ.

•

Για να καταστούν τα εκλογικά κέντρα προσβάσιμα από όλα τα ΑμεΑ,
ανεξαρτήτως της αναπηρίας τους.

•

Για την παροχή κατάλληλης κατάρτισης στο προσωπικό που
συμμετέχει στις εκλογές ώστε να δύνανται να εξηγούν με κατανοητό
τρόπο την εκλογική διαδικασία σε άτομα με ψυχοκοινωνικές και νοητικές
αναπηρίες.

•

Για την υιοθέτηση συστημάτων ψηφοφορίας προσβάσιμων από
ΑμεΑ, τα οποία να διασφαλίζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

•

Για το σχεδιασμό προεκλογικών εκπομπών και εκστρατειών
προσβάσιμων από όλα τα ΑμεΑ

•

Για τη διάθεση του προεκλογικού προγράμματος των πολιτικών
κομμάτων σε μορφή προσβάσιμη από τα ΑμεΑ, ανεξαρτήτως της
αναπηρίας τους.

•

Για την ενημέρωση των ΑμεΑ για τα διαθέσιμα μέσα προς διασφάλιση
της ισότιμης ενάσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

της
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παροχής

εύκολα

κατανοητών

Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου
Ο Πρέδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) κ. Δημήτρης
Λαμπριανίδης μας ενημέρωσε ότι πριν από κάθε εκλογική διαδικασία, η
Ο.ΠΑ.Κ. βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Υπηρεσία Εκλογών για τη
διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων από τα ΑμεΑ.
Συγκεκριμένα, η Ο.ΠΑ.Κ. ενημερώνει την Υπηρεσία Εκλογών για τα εκλογικά
κέντρα στα οποία ασκούν το εκλογικό δικαίωμα τα μέλη της Ο.ΠΑ.Κ. και η
Υπηρεσία Εκλογών προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες ώστε στα εν λόγω
εκλογικά κέντρα να τοποθετούνται, όταν δεν υπάρχουν ήδη, ράμπες, για να
τα καθιστούν προσβάσιμα από τα ΑμεΑ και να υλοποιείται η αναγκαία αλυσίδα
πρόσβασης από την είσοδο τους στο εκλογικό κέντρο μέχρι και την πρόσβαση
τους στις εκλογικές θυρίδες.
Περαιτέρω, στα συγκεκριμένα εκλογικά κέντρα τοποθετείται μια τουλάχιστον
ειδικά διαμορφωμένη θυρίδα προσβάσιμη από άτομα με αναπηρία που
χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα, ούτως ώστε να μπορούν να ασκούν
απρόσκοπτα το εκλογικό τους δικαίωμα.
Σύμφωνα με τον κ. Λαμπριανίδη, η πιο πάνω πρακτική συμβάλλει μεν στην
υπερκέραση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα μέλη της Ο.ΠΑ.Κ. κατά την
άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων , πλην όμως, πρόσθεσε, όλα τα
εκλογικά κέντρα θα πρέπει να είναι εκ των προτέρων προσβάσιμα από
τα ΑμεΑ, χωρίς να χρειάζεται να ενημερώνεται η Υπηρεσία Εκλογών σε ποια
εκλογικά κέντρα ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα ΑμεΑ, ώστε να γίνονται οι
αναγκαίες προσαρμογές.
Περαιτέρω, θα πρέπει όταν ένα ΑμεΑ προσέρχεται στο εκλογικό κέντρο και η
αίθουσα στην οποία θα ψηφίσει δεν είναι προσβάσιμη, θα πρέπει να είναι
εφικτό να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα σε παρακείμενη προσβάσιμη
αίθουσα στο ίδιο εκλογικό κέντρο.
Όσον αφορά στη διαδικασία ψηφοφορίας, ο κ. Λαμπριανίδης μας
πληροφόρησε ότι κατά την άποψή του θα πρέπει να προωθηθούν
εναλλακτικές μορφές ψηφοφορίας, όπως η επιστολική αλλά, κυρίως, η
ηλεκτρονική ψηφοφορία, νοουμένου ότι θα διασφαλίζεται η μυστικότητα της
ψήφου.
Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Λαμπριανίδη, θα συμβάλει, αφενός στην αποφυγή
της ταλαιπωρίας που υφίστανται ορισμένα ΑμεΑ στα εκλογικά κέντρα λόγω

12

της μη προσβασιμότητας και της ενδεχόμενης απουσίας εύλογων
προσαρμογών, αφετέρου, δε, στην μείωση της αποχής από τις εκλογές.

Ε. Ημεδαπό Νομοθετικό Πλαίσιο
Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Με το Άρθρο 28 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναγνωρίζεται
ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και έχουν το δικαίωμα να τυγχάνουν
ίσης προστασίας και μεταχείρισης. Περαιτέρω ο καθένας δικαιούται να
απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Σύνταγμα χωρίς
οποιαδήποτε διάκριση εις βάρος του, «εκτός εάν διά ρητής διατάξεως του
Συντάγματος ορίζηται το αντίθετον».13
Σύμφωνα, δε, με το Άρθρο 31 του Συνάγματος, «πας πολίτης δικαιούται να
ψηφίζη εις οιανδήποτε εκλογήν διενεργουμένην συμφώνως τω Συντάγματι και
οιωδήποτε τοιούτω νόμω».

Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμος του
1980 [Ν. 40/1980]
Το άρθρο 5 του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου
(Ν. 40/1980), παρέχει το δικαίωμα του εκλέγειν σε οποιοδήποτε πολίτη της
Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος συμπλήρωσε το δέκατο όγδοο έτος της
ηλικίας του και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο για τουλάχιστον έξι
μήνες πριν από την ημερομηνία των εκλογών.
Εντούτοις, με βάση το άρθρο 11 του Ν. 40/1980, πρόσωπο μπορεί να
στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν «δυvάμει τωv διατάξεωv
oιoυδήπoτε vόμoυ ή δι' απoφάσεως δικαστηρίoυ».14
Σε τέτοια περίπτωση, ο εκλογέας υποχρεούται να παραδώσει το εκλογικό του
βιβλιάριο στην Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών ή εάν λόγω των περιστάσεων αυτό
δεν είναι δυνατό, η παράδοσή γίνεται από το άτομο που έχει τη διαχείριση της
περιουσίας του εκλογέα, στερoύμεvoς τoυ δικαιώματoς τoυ εκλέγειv.15

13 Άρθρο 26 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας
14 Παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 του Ν. 40/1980
15 Παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 του Ν. 40/1980
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Με βάση, δε, το εδάφιο (1) του άρθρου 12 του Νόμου, δεν δικαιούται να
ψηφίσει σε εκλογές οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο «έχει κηρυχθεί δυvάμει
τωv διατάξεωv τoυ εκάστoτε σχετικoύ Νόμoυ ως πρόσωπov μη έχov σώας
τας φρέvας».

Ο περί Εκλoγής (Πρόεδρoς και Αντιπρόεδρoς της Δημoκρατίας)
Νόμoς τoυ 1959 [Ν. 37/1959]
Με βάση τον Ν. 37/1959, τα άτομα που έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις
προεδρικές εκλογές, είναι «κάθε πoλίτης της Δημoκρατίας πoυ έχει
συμπληρώσει τo δέκατo όγδoo έτoς της ηλικίας τoυ και είvαι εγγεγραμμέvoς
στov εκλoγικό κατάλoγo».16
Σε σχέση ειδικότερα με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από άτομα
με αναπηρίες, ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 [Ν. 112(I)/2020] αντικατέστησε το άρθρο 29
του βασικού νόμου ώστε «εκλογέας ο οποίος λόγω τυφλότητας ή άλλης
ανικανότητας δεν μπορεί να ψηφίσει μόνος του μπορεί να ζητήσει από τον
προεδρεύοντα της εκλογής, στην παρουσία ενός από τους βοηθούς του, ή
από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του να τον
βοηθήσουν στην άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος σύμφωνα με την
επιθυμία που εξέφρασε».17
Περαιτέρω, στις εκλογές που πραγματοποιούνται δυνάμει του Ν. 37/1959
εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία και εφόσον δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχετική
πρόνοια στον εν λόγω νόμο , οι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής
των Αντιπροσώπων Νόμου [Ν.72/1979].18

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμος του
1979 [Ν. 72/1979]
Σύμφωνα με τον Ν. 72/1979, τα προσόντα που θα πρέπει να πληροί ένα
πρόσωπο για να μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως
Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι αυτά που καθορίζονται στο Άρθρο
64 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.19

16 Άρθρο 2 του Ν. 37/1959
17 Εδάφιο (6) του άρθρου 29 του Ν.37/1959
18 Εδάφιο (1) του άρθρου 41Α του Ν.37/1959
19 Άρθρο 19 του Ν. 72/1979
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Ο Έφορος Εκλογών είναι υπεύθυνος για την παροχή σε κάθε εκλογικό
κέντρο όλων των εύλογων διευκολύνσεων «διά vα καθιστoύv δυvατήv τηv
υπό τωv εκλoγέωv μυστικήv άσκησιv τoυ δικαιώματoς της ψήφoυ…και
καθoρίζει, ή εξoυσιoδoτεί τov πρoεδρεύovτα της εκλoγής όπως καθoρίση, τov
τρόπov καθ' ov αι διευκoλύvσεις αύται θα καταvεμηθoύv μεταξύ τωv
εκλoγέωv».20
Στον Ν. 72/1979, περιλαμβάνονται ειδικές πρόνοιες αναφορικά με την
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από άτομα με οπτική ή άλλη
αναπηρία. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 29 αναφέρεται ότι εκλογέας με οπτική
αναπηρία ή ανικανότητα μπορεί, εάν επιθυμεί, να ψηφίσει μόνος του,
δηλώνοντας ότι είναι σε θέση να το πράξει, διαφορετικά, «μπoρεί vα ζητήσει
από τov πρoεδρεύovτα, στηv παρoυσία εvός από τoυς βoηθoύς τoυ, ή από
oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo της απόλυτης εμπιστoσύvης τoυ vα τov
βoηθήσει στηv άσκηση τoυ εκλoγικoύ τoυ δικαιώματoς σύμφωvα με τηv
επιθυμία πoυ εξέφρασε».21

Οι περί Δήμων & Κοινοτήτων Νόμοι [Ν. 111/1985) και Ν. 86(Ι)1999,
αντίστοιχα]
Σύμφωνα με τον Ν. 111/1985, ένα πρόσωπο μπορεί να στερηθεί του
δικαιώματος του εκλέγειν όταν κηρυχθεί «δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ
εκάστoτε σχετικoύ vόμoυ ως πρόσωπov μη έχov σώας τας φρέvας», καθώς
και έπειτα από σχετική δικαστική απόφαση.22
Με βάση, δε, τον Ν. 86(Ι)1999, ένα πρόσωπο στερείται του δικαιώματος του
εκλέγειν στις γενικές κοινοτικές εκλογές,
«δυνάμει των διατάξεων
οποιουδήποτε νόμου ή με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου».23
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ψηφοφορίας, εφαρμόζονται οι σχετικές
διατάξεις που προβλέπονται στον Νόμο Ν. 72/1979.24

Ο Περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Νόμος του 2004 [Ν.10(I)/2004]

20 Εδάφιο (2) του άρθρου 28 του Ν. 72/1979
21 Εδάφια (β) και (γ) του άρθρου 29 του Ν. 72/1979
22 Εδάφιο (2) του άρθρου 13 του Ν. 111/1985
23 Εδάφιο (2) του άρθρου 14 του Ν. 86(Ι)/1999
24 Εδάφιο (1) του άρθρου 31 του Ν. 86(Ι)/1999
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Βάσει του Ν. 10(Ι)/2004, ένα πρόσωπο μπορεί να στερηθεί του δικαιώματος
του εκλέγειν «…δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή δυνάμει
απόφασης δικαστηρίου…» 25 και διαγράφεται από τους εκλογικούς
καταλόγους.26

Ο περί Διαχείρισης της Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων Νόμος του
1996 [Ν. 23(I)/1996]
Ο Ν. 23(Ι)/1996 παρέχει στα Δικαστήρια την εξουσία να θέτουν ένα άτομο με
αναπηρία υπό κηδεμονία, με την έκδοση διατάγματος βάσει του οποίου ένα
πρόσωπο κηρύττεται ως «ανίκανο», καθώς και με τον διορισμό
διαχειριστή/διαχειρίστριας 27 της περιουσίας και των υποθέσεών του
προσώπου αυτού.
Ειδικότερα, με βάση τον Ν. 23(Ι)/1996, «ανίκανο» είναι το άτομο το οποίο
«λόγω διαvoητικής διαταραχής, τoξικoμαvίας, αλκooλισμoύ, εγκεφαλικής ή
άλλης σωματικής βλάβης, ή άλλης πάθησης ή ασθέvειας, η oπoία καθιστά τo
άτoμo αυτό αvήμπoρo vα ασκήσει τηv κρίση και βoύληση τoυ, δεv είvαι σε θέση
vα διαχειριστεί τηv περιoυσία τoυ ή vα διευθύvει τις υπoθέσεις τoυ».28
Το δε Δικαστήριο, όταν ικανοποιηθεί «κατόπιν ιατρικής ή άλλης απόδειξης»
ότι ένα πρόσωπο είναι «ανίκανο», βάσει των διατάξεων του Νόμου,
απαγορεύει στο εν λόγω πρόσωπο «τη διεvέργεια oπoιωvδήπoτε πράξεωv
ή παραλείψεωv πoυ επιφέρoυv έvvoμα απoτελέσματα».29
Με την κήρυξη ενός προσώπου ως «ανίκανου», το Δικαστήριο έχει την εξουσία
να αναθέσει τη διαχείριση των υποθέσεών του σε τρίτο πρόσωπο,
δηλαδή, σε διαχειριστή/διαχειρίστρια. Ειδικότερα, το άρθρο 5 του Ν. 23(Ι)/1996,
παρέχει στο Δικαστήριο την εξουσία να διορίζει διαχειριστή/διαχειρίστρια «για
την εν γένει διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων του» ή «για τη
συντήρηση ή για άλλο όφελος του» ή των «μελών της οικογένειας» του.30
Τα δε διατάγματα ή/και οδηγίες που εκδίδει το Δικαστήριο, δύνανται να
αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, την άσκηση oπoιασδήπoτε εξoυσίας

25 Εδάφιο (1) του άρθρου 7 του Ν. 10(Ι)/2004
26 Εδάφιο (1) του άρθρου 10 του Ν. 10(Ι)/2004
27 Άρθρο 7 του Ν. 23 (Ι) /1996. Σχετικά με τις εξουσίες του διαχειριστή είναι τα άρθρα 5 και 6 του Νόμου.
28 Άρθρο 2 του Ν. 23 (Ι)/1996.
29 Άρθρο 3 του Ν. 23(Ι)/1996
30 Εδάφιο (1) του άρθρου 5 του Ν. 23(Ι)/1996
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(περιλαμβαvoμέvης της παρoχής συγκατάθεσης) τηv oπoία τo αvίκαvo
πρόσωπo κατέχει.31
Το Δικαστήριο, έχει την εξουσία, με σχετικό διάταγμά του «vα πρoβαίvει στo
διoρισμό διαχειριστή της περιoυσίας τoυ αvίκαvoυ πρoσώπoυ», ο οποίος
«δύvαται vα ασκεί όλες ή oπoιαδήπoτε από τις εξoυσίες πoυ τo αρμόδιo
δικαστήριo έχει εξoυσία vα ασκεί, δυvάμει τωv άρθρωv 5 και 6 όπως oρίζεται
στo διάταγμα διoρισμoύ τoυ διαχειριστή».32

Ο Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος [Ν. 141(I)/2002]
Σύμφωνα με τον Ν. 141(Ι)/2002, ένα άτομο δύναται να ασκήσει τα εκλογικά του
δικαιώματα μόνο όταν, μεταξύ άλλων, είναι εγγεγραμμένο στον εκλογικό
κατάλογο.33
Η στέρηση του εκλογικού δικαιώματος για ένα άτομο δύναται να επέλθει
«…δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή με απόφαση
δικαστηρίου…» και, σε τέτοια περίπτωση, το άτομο διαγράφεται από τον
εκλογικό κατάλογο και το εκλογικό βιβλιάριο του παραδίδεται στο Τμήμα
Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης είτε από το ίδιο το άτομο είτε, όταν
αυτό δεν είναι δυνατό, από το πρόσωπο που έχει τη διαχείριση της περιουσίας
του.34

31 Άρθρο 6 του Ν. 23(Ι)/1996
32 Άρθρο 7 του Ν. 23(Ι)/1996
33 Άρθρο 94 του Ν. 141(Ι)/2002
34 Άρθρο 93 του Ν. 141(Ι)/2002
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Στ. Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες
1.

Το 2006, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, με την οποία κατοχυρώνεται
το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να απολαμβάνουν ισότιμα όλα τα
ανθρώπινα δικαιώματα και διασαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα
πρέπει τα Κράτη να ενεργούν προς την κατεύθυνση αυτή.

2.

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες,
κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2011, με τον περί της
Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών
Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμο του 2011 [Ν. 8(ΙII)/2011].

3.

Σκοπός της Σύμβασης, είναι η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση
της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και στην
προαγωγή του σεβασμού στην έμφυτη αξιοπρέπειά τους.35

4.

Με τη Σύμβαση, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) παύουν να θεωρούνται ως
άτομα με μειονεξία και αναγνωρίζονται ως άτομα με μακροχρόνιες
σωματικές, πνευματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές οι οποίες,
κατά την αλληλεπίδραση τους με διάφορα εμπόδια, δυνατόν να
εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην
κοινωνία σε ίση βάση με άλλους.36

5.

Περαιτέρω, δε, εισάγεται η κοινωνική και δικαιωματική διάσταση της
αναπηρίας, βάσει της οποίας τα ΑμεΑ αναγνωρίζονται ως φορείς

35 Άρθρο 1 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
36 Άρθρο 2 της Σύμβασης
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δικαιωμάτων και η πολιτεία καθίσταται υπεύθυνη για τη διασφάλιση
των δικαιωμάτων αυτών. Ειδικότερα, με τη Σύμβαση η ευθύνη για την
άρση των εμποδίων που παρεμποδίζουν την πλήρη, αποτελεσματική και
ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνία μετακυλίεται στο Κράτος,37
το οποίο καθίσταται, πλέον, υπεύθυνο για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης
και συμμετοχής των ΑμεΑ στην κοινότητα με ίσες επιλογές και ευκαιρίες με
τους άλλους.38
6.

Στις γενικές αρχές της Σύμβασης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο
σεβασμός
στην
έμφυτη
αξιοπρέπεια,
ατομική
αυτονομία,
περιλαμβανομένης της ελευθερίας ατομικών επιλογών και ανεξαρτησία
των ατόμων, η μη-διάκριση, η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή
και ενσωμάτωση στην κοινωνία, ο σεβασμός για τη διαφορετικότητα, η
ισότητα ευκαιριών και η προσβασιμότητα.39

7.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, «Διάκριση με βάση την αναπηρία» σημαίνει
«οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμό ή περιορισμό με βάση την
αναπηρία, η οποία έχει το σκοπό ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ή
ακύρωση της αναγνώρισης, απόλαυσης ή άσκησης σε ίση βάση με
άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών
ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, αστικό ή
οποιοδήποτε άλλο τομέα. Περιλαμβάνει όλες τις μορφές διάκρισης,
περιλαμβανόμενης της άρνησης παροχής εύλογης προσαρμογής».40

8.

Περαιτέρω, «εύλογη προσαρμογή» σημαίνει «αναγκαίες και
κατάλληλες τροποποιήσεις και προσαρμογές που δεν επιβάλλουν
δυσανάλογη ή αδικαιολόγητη επιβάρυνση όπου είναι αναγκαίο σε
συγκεκριμένη περίπτωση, για να διασφαλίζεται σε άτομα με αναπηρίες, η
απόλαυση ή άσκηση σε ίση βάση με άλλους, όλων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών».41

9.

Με την κύρωση της Σύμβασης, τα Κράτη έχουν αναλάβει την υποχρέωση
για διασφάλιση και προαγωγή της πλήρους πραγμάτωσης όλων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα
ΑμεΑ χωρίς διάκριση οποιουδήποτε είδους με βάση την αναπηρία και
προς τούτο, θα πρέπει, ανάμεσα σε άλλα,42


να υιοθετήσουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα
μέτρα για την εφαρμογή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στη
Σύμβαση,

Άρθρο 1 της Σύμβασης
Άρθρο 19 της Σύμβασης
39 Άρθρο 3 της Σύμβασης
40 Άρθρο 2 της Σύμβασης
41 Άρθρο 2 της Σύμβασης
42 Άρθρο 4 της Σύμβασης
37
38
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να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένης νομοθεσίας, για
να τροποποιήσουν ή καταργήσουν υφιστάμενους νόμους,
κανονισμούς, έθιμα και πρακτικές που συνιστούν διάκριση εναντίον
ΑμεΑ,



να αναλάβουν ή προάγουν έρευνα και ανάπτυξη καθολικά
σχεδιασμένων
προϊόντων,
υπηρεσιών,
εξοπλισμού
και
εγκαταστάσεων, τα οποία πρέπει να απαιτούν την ελάχιστη δυνατή
προσαρμογή και το ελάχιστο κόστος για να αντιμετωπίσουν τις
συγκεκριμένες ανάγκες των ΑμεΑ, να προάγουν τη διαθεσιμότητα και
χρήση τους, και να προάγουν καθολικό σχεδιασμό στην ανάπτυξη των
προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών,



να αναλάβουν ή προάγουν έρευνα και ανάπτυξη και να προάγουν τη
διαθεσιμότητα και χρήση νέων τεχνολογιών κατάλληλων για ΑμεΑ,
δίνοντας προτεραιότητα σε τεχνολογίες με προσιτό κόστος.

Συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή (Άρθρο 29)
10. Με βάση το άρθρο 29 της Σύμβασης, τα Κράτη θα πρέπει να εγγυώνται

τα πολιτικά δικαιώματα των ΑμεΑ και την ευκαιρία ισότιμης απόλαυσης
τους. Προς τούτο, τα Κράτη αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ,
«…μπορούν αποτελεσματικά και πλήρως να συμμετέχουν στην
πολιτική και δημόσια ζωή σε ίση βάση με άλλους, άμεσα ή μέσω
ελεύθερα επιλεγμένων αντιπροσώπων, περιλαμβανομένων του
δικαιώματος και της ευκαιρίας για άτομα με αναπηρίες να εκλέγουν
και να εκλέγονται μεταξύ άλλων με:
(ϊ) Διασφάλιση ότι οι εκλογικές διαδικασίες, εγκαταστάσεις και υλικά
είναι κατάλληλα, προσβάσιμα, και εύκολα στην κατανόηση και
χρήση·
(ii) Προστασία του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρίες να
ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία σε εκλογές και δημόσια
δημοψηφίσματα χωρίς εκφοβισμό, και να θέτουν υποψηφιότητα σε
εκλογές, να κατέχουν αποτελεσματικά το αξίωμα και να ασκούν όλες τις
δημόσιες λειτουργίες σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης,
διευκολύνοντας τη χρήση υποβοηθητικών τεχνολογιών και νέων
τεχνολογιών όπου είναι κατάλληλο∙
(iii) Εγγύηση της ελεύθερης έκφρασης της βούλησης των ατόμων με
αναπηρίες ως ψηφοφόρων και, προς το σκοπό αυτό, όπου είναι
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αναγκαίο, με αίτημα τους, να επιτρέπεται βοήθεια κατά τη ψηφοφορία
από άτομο της επιλογής τους…».

Προσβασιμότητα (Άρθρο 9)
11. Άμεσα συνυφασμένο και αλληλένδετο με το άρθρο 29 της Σύμβασης, είναι

το άρθρο 9 που αναφέρεται στην προσβασιμότητα. Και αυτό γιατί, η
προσβασιμότητα των ΑμεΑ τόσο στους χώρους/κτίρια όπου διεξάγονται οι
εκλογές όσο και στις πληροφορίες και το υλικό που αφορούν στην εκάστοτε
εκλογική διαδικασία, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ
μέρους τους συμμετοχή σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας
και, κατ’ επέκταση, για την άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων
σε ισότιμη βάση με τους άλλους.
12. Ειδικότερα στο άρθρο 9 προβλέπεται ότι για να μπορούν τα ΑμεΑ να

συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, θα πρέπει να
λαμβάνονται από τα Κράτη να αναγκαία και κατάλληλα μέτρα προς
διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασής τους στις πληροφορίες και
εγκαταστάσεις που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο σε αστικές
όσο και σε αγροτικές περιοχές. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν την
αναγνώριση και εξάλειψη των εμποδίων στην προσβασιμότητα και
εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, σε κτίρια και άλλες εσωτερικές
εγκαταστάσεις, καθώς και σε πληροφορίες.
13. Ταυτόχρονα, τα ληφθέντα από τα Κράτη μέτρα θα πρέπει να αποσκοπούν

στην διασφάλιση της προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον,
στην παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους για ζητήματα
προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ, στην παροχή σήμανσης
σε γραφή Μπράιγ και σε εύκολα αναγνώσιμες και κατανοητές μορφές
στα κτίρια και εγκαταστάσεις που είναι ανοικτά προς το κοινό, στην
προαγωγή κατάλληλων μορφών βοήθειας και υποστήριξης στα ΑμεΑ
προς διασφάλιση της πρόσβασης τους στις πληροφορίες, ως επίσης
και στην προαγωγή της πρόσβασης των ΑμεΑ σε νέες τεχνολογίες και
συστήματα πληροφοριών.
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Ίση Αναγνώριση Ενώπιον του Νόμου & Δικαιοπραξία (Άρθρο
12)
14. Καθ’ όμοιο τρόπο, βαρύνουσας σημασίας ιδίως για τα άτομα με νοητικές

ή και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, είναι η αναγνώριση του
δικαιώματος τους στη δικαιοπραξία καθότι, χωρίς την αναγνώριση της
δικαιοπρακτικής τους ικανότητας, οι αποφάσεις τους δεν έχουν νομική ισχύ
και τα δικαιώματά τους καθίστανται, σε σημαντικό βαθμό, ανενεργά.
Επηρεάζονται, δηλαδή όλες τις πτυχές της ζωής τους, από το δικαίωμά
τους να επιλέγουν με ποιον και πού να ζουν μέχρι το δικαίωμά τους να
επιλέγουν τον/την σύντροφο ή τον/την σύντροφό τους, να εργάζονται ή να
ψηφίζουν.
15. Το πιο πάνω θέμα ρυθμίζεται ουσιαστικά με το άρθρο 12 της Σύμβασης,,

βάσει του οποίου τα Κράτη Μέρη επιβεβαιώνουν ότι τα ΑμεΑ έχουν το
δικαίωμα σε αναγνώριση οπουδήποτε ως άτομα ενώπιον του νόμου
και, παράλληλα, αναγνωρίζουν ότι τα ΑμεΑ απολαμβάνουν ικανότητας
προς δικαιοπραξία σε ίση βάση με άλλους σε όλες τις πτυχές της
ζωής.43
16. Δηλαδή, τα ΑμεΑ, ανεξαρτήτως της αναπηρίας τους, αναγνωρίζονται ως

φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις
εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις, σε ισότιμη βάση με τους άλλους, και
παράλληλα, αναγνωρίζεται η δικαιοπρακτική τους ικανότητα, σε όλες τις
πτυχές της ζωής.
17. Για την υλοποίηση των πιο πάνω, τα Κράτη θα πρέπει να λαμβάνουν

«κατάλληλα μέτρα για να παρέχουν πρόσβαση στα άτομα με αναπηρίες
στην υποστήριξη που δύνανται να ζητήσουν κατά την άσκηση της
ικανότητας τους προς δικαιοπραξία».44

43
44

Εδάφια 1 & 2 του άρθρου 12 της Σύμβασης
Εδάφιο 3 του άρθρου 12 της Σύμβασης
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18. Όλα, δε, τα μέτρα που σχετίζονται με την άσκηση της ικανότητας προς

δικαιοπραξία, θα πρέπει να παρέχουν κατάλληλες και αποτελεσματικές
εγγυήσεις, προς διασφάλιση ότι τα μέτρα αυτά σέβονται τα δικαιώματα,
βούληση και προτιμήσεις του ατόμου, είναι απαλλαγμένα από
σύγκρουση συμφερόντων και αδικαιολόγητη επιρροή, είναι αναλογικά
και προσαρμοσμένα στις περιστάσεις του ατόμου.45

Στ. Γενικά Σχόλια της Επιτροπής του ΟΗΕ για
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
19. Προς

διασαφήνιση της συνάφειας και, κατ’ επέκταση της
αλληλοσυμπλήρωσης
των
δικαιωμάτων
των
ΑμεΑ
που
κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση, η αρμόδια Επιτροπή του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των ΑμεΑ έχει προβεί στη δημοσίευση σειράς Γενικών
Σχολίων, ούτως ώστε οι πρόνοιες της Σύμβασης να μην τυγχάνουν
παρερμηνείας ή/και εσφαλμένης εφαρμογής.

20. Σε σχέση ειδικότερα με τα προαναφερόμενα άρθρα 29, 9 και 12 της

Σύμβασης, η Επιτροπή έχει υπογραμμίσει τα εξής:

Γενικό Σχόλιο με αρ. 1 (2014): Ίση αναγνώριση ενώπιον του
νόμου
1. Η δικαιοπρακτική ικανότητα είναι αναγκαία για την άσκηση των
ατομικών, πολιτικών και, κοινωνικών δικαιωμάτων. Η άρνηση της
δικαιοπρακτικής ικανότητας των ΑμεΑ έχει οδηγήσει, σε πολλές
περιπτώσεις,
στην
αποστέρηση
θεμελιωδών
δικαιωμάτων,
περιλαμβανομένου του δικαιώματος στο εκλέγειν.46
2. Η μη πρόσβαση στην πληροφόρηση μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο και
στην υλοποίηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας ορισμένων ΑμεΑ, στην
πράξη. Ως εκ τούτου, τα Κράτη Μέρη θα πρέπει να καταστήσουν πλήρως
προσβάσιμες όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την άσκηση της

45 Εδάφιο 4 του άρθρου 12 της Σύμβασης
46 Παράγραφος 8 του Γενικού Σχολίου με αρ. 1 (2014)
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δικαιοπρακτικής ικανότητας καθώς και τις πληροφορίες που την
αφορούν.47
3. Τα Κράτη Μέρη υποχρεούνται να απαγορεύουν την υποκατάσταση της
λήψης αποφάσεων προκειμένου να παρασχεθεί συγκατάθεση για
λογαριασμό των ΑμεΑ.48
4. Η άρνηση ή ο περιορισμός της δικαιοπρακτικής ικανότητας έχει
χρησιμοποιηθεί προκειμένου ορισμένα ΑμεΑ να αποκλειστούν από τη
συμμετοχή στην πολιτική ζωή, ιδίως στο δικαίωμα του εκλέγειν. Ο
βαθμός της ικανότητας ενός προσώπου να λαμβάνει αποφάσεις δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως λόγος για οποιοδήποτε αποκλεισμό των ΑμεΑ από
την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων τους, περιλαμβανομένου του
δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.49
5. Τα Κράτη υποχρεούνται να προστατεύουν και να προωθούν το
δικαίωμα των ΑμεΑ να έχουν πρόσβαση σε υποστήριξη της επιλογής
τους σε σχέση με τη μυστική ψηφοφορία και να συμμετέχουν σε όλες
τις εκλογές και τα δημοψηφίσματα χωρίς διάκριση.50

Γενικό Σχόλιο με αρ. 2 (2014): Προσβασιμότητα
1. Η προσβασιμότητα συνιστά θεμελιώδη αρχή της Σύμβασης και αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική και ίση απόλαυση
των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ΑμεΑ.51
2. Τα άτομα με νοητική και ψυχοκοινωνική αναπηρία, καθώς και τυφλοκωφά
άτομα αντιμετωπίζουν δυσχέρειες ως προς την πρόσβαση τους στις
πληροφορίες, ένεκα της απουσίας κειμένων σε εύκολα αναγνώσιμες και
καταληπτές μορφές (easy-to-read format) και άλλων εναλλακτικών τρόπων
επικοινωνίας.52

47 Παράγραφος 37
48 Παράγραφος 41
49 Παράγραφος 48
50 Παράγραφος 49
51 Παράγραφος 4 του Γενικού Σχολίου με αρ. 2 (2014)
52 Παράγραφος 7
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3. Η άρνηση της πρόσβασης πρέπει να θεωρείται ως πράξη διάκρισης και
προσβασιμότητα πρέπει να παρέχεται σε όλα τα ΑμεΑ, ανεξάρτητα από το
είδος αναπηρίας, χωρίς καμία απολύτως διάκριση.53
4. Η ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης, ως επίσης και πολλά άλλα
βασικά δικαιώματα και ελευθερίες των ΑμεΑ, μπορούν να υπονομευτούν
και να περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό λόγω της μη πρόσβασης τους σε
πληροφορίες.54
5. Όταν οι διαδικασίες ψηφοφορίας, οι εγκαταστάσεις και τα υλικά δεν
είναι κατάλληλα, προσβάσιμα, ευκολοκατανόητα και εύκολα στη
χρήση, τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι σε θέση να ασκούν το δικαίωμα
τους για συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή.55
6.

Οι πολιτικές συναντήσεις και τα υλικά που χρησιμοποιούνται και
παράγονται από τα πολιτικά κόμματα ή μεμονωμένους υποψηφίους που
συμμετέχουν σε δημόσιες εκλογές, είναι σημαντικό να είναι
προσβάσιμα, διαφορετικά τα ΑμεΑ στερούνται του δικαιώματός τους για
ισότιμη συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία.56

Γενικό Σχόλιο με αρ. 5 (2017): Ανεξάρτητη διαβίωση και
ενσωμάτωση στην κοινότητα
1. Το δικαίωμα των ΑμεΑ για ενσωμάτωση στην κοινωνία, περιλαμβάνει και
την πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις πολιτικής ζωής στην κοινότητα,
όπως δημόσιες συναντήσεις και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στην
οποία επιθυμεί να συμμετάσχει το άτομο με αναπηρίες.57
2. Προκειμένου να επηρεάζουν και να λαμβάνουν μέρος σε αποφάσεις που
αφορούν στην ανάπτυξη της κοινότητάς τους, όλα τα ΑμεΑ θα πρέπει να
απολαμβάνουν και να ασκούν τα δικαιώματά τους για συμμετοχή στην
πολιτική και δημόσια ζωή, είτε προσωπικά είτε μέσω των οργανώσεών
τους.58

53 Παράγραφος 13
54 Παράγραφος 21
55 Παράγραφος 43
56 Παράγραφος 43
57 Παράγραφος 16 του Γενικού Σχολίου με αρ. 5 (2017)
58 Παράγραφος 93
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3. Η παροχή κατάλληλης υποστήριξης δύναται να προσφέρει πολύτιμη
βοήθεια στα ΑμεΑ κατά την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και της
συμμετοχής τους στην πολιτική ζωή. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να
διασφαλιστεί ότι οι βοηθοί ή άλλο προσωπικό υποστήριξης δεν περιορίζουν
ή καταχρώνται των επιλογές που κάνουν τα ΑμεΑ κατά την άσκηση των
εκλογικών δικαιωμάτων τους.59

Γενικό Σχόλιο με αρ. 6 (2018): Ισότητα και μη διάκριση
1. Ο αποκλεισμός των ΑμεΑ από τις εκλογικές διαδικασίες και άλλες μορφές

συμμετοχής στην πολιτική ζωή, αποτελούν συχνά παραδείγματα
διακρίσεων λόγω αναπηρίας που συχνά συνδέονται άμεσα με την άρνηση
ή τον περιορισμό της δικαιοπρακτικής ικανότητας.60
2. Ως εκ τούτου, τα Κράτη θα πρέπει να στοχεύουν (α) στη μεταρρύθμιση του

νομικού πλαισίου και πολιτικών που συστηματικά αποκλείουν τα ΑμεΑ
από τις εκλογικές διαδικασίες, (β) στη διασφάλιση ότι οι εκλογικές
διαδικασίες είναι προσβάσιμες από όλα τα ΑμεΑ, πριν, κατά τη διάρκεια
και μετά τις εκλογές, (γ) στην παροχή εύλογων προσαρμογών και
εξατομικευμένων μέτρων στήριξης στη βάση των αναγκών των ΑμεΑ για
διασφάλιση της συμμετοχής τους στην πολιτική και δημόσια ζωή, (δ) στην
υποστήριξη και συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις
ΑμεΑ σε σχέση με τη διαδικασία πολιτικής συμμετοχής των ΑμεΑ και τη
διαβούλευση μαζί τους για ζητήματα που αφορούν άμεσα τα άτομα με
αναπηρίες και (ε) στη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων και
νομοθεσίας που επιτρέπουν την απρόσκοπτη συμμετοχή των ΑμεΑ στην
πολιτική ζωή και στις εκλογικές διαδικασίες.61
3. Τα Κράτη πρέπει να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά και έγκαιρα όταν

διαπιστώνονται ενέργειες ή παραλείψεις οι οποίες παραβιάζουν το
δικαίωμα των ΑμεΑ στην ισότητα και μη διάκριση σε σχέση με τα πολιτικά
τους δικαιώματα.62

Γενικό Σχόλιο με αρ. 7 (2018): Συμμετοχή ατόμων με
αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες,

59 Παράγραφος 93
60 Παράγραφος 70 του Γενικού Σχολίου με αρ. 6 (2018)
61 Παράγραφος 70
62 Παράγραφος 73
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μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων τους, στην
εφαρμογή και παρακολούθηση της Σύμβασης
1. Το δικαίωμα των ΑμεΑ να συμμετέχουν στην πολιτική και δημόσια ζωή είναι

εξαιρετικά σημαντικό για τη διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών και της
πλήρους και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των ΑμεΑ στην
κοινωνία.63
2. Το δε δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι συνιστά ουσιώδες στοιχείο

του δικαιώματος συμμετοχής, καθότι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι
αποφασίζουν για την πολιτική ατζέντα και έχουν καθοριστική σημασία για
τη διασφάλιση της εφαρμογής και παρακολούθησης της Σύμβασης,
διασφαλίζοντας τα δικαιώματα και τα συμφέροντά των ΑμεΑ. Αυτό
συνδέεται στενά με το δικαίωμα των ΑμεΑ για διαβούλευση και
συμμετοχή, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ως επίσης και για διεκδίκηση της
ατομικής τους αυτονομίας, περιλαμβανομένης της ελευθερίας να κάνουν
τις δικές τους επιλογές και του δικαιώματος για ίση αναγνώριση ενώπιον
του νόμου.64

Η.

Απόφαση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες με αρ.
CRPD/C/10/D/4/2011

1. Τo 2013, η αρμόδια Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες, κλήθηκε να αποφανθεί, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το
Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης διαδικασίας, σε σχέση με
«αποτυχία του συμβαλλόμενου κράτους (Ουγγαρία) να εξαλείψει τις
διακρίσεις λόγω αναπηρίας και να σεβαστεί την υποχρέωση εγγύησης στα
άτομα με αναπηρία πολιτικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος ψήφου, σε ίση βάση με άλλους πολίτες».65
2. Ειδικότερα, οι καταγγέλλοντες ήταν άτομα με νοητική αναπηρία και
τελούσαν, βάσει σχετικών δικαστικών αποφάσεων, υπό μερική ή πλήρη
κηδεμονία. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία τα ονόματά
τους αφαιρέθηκαν από τους εκλογικούς καταλόγους και δεν
μπορούσαν να ψηφίσουν στις βουλευτικές και δημοτικές εκλογές. Η
καταγγελία αφορούσε ισχυριζόμενη παραβίαση από την Πολιτεία τις

63 Παράγραφος 88 του Γενικού Σχολίου με αρ. 7 (2018)
64 Παράγραφος 88
65

Απόφαση
CRPD/C/10/D/4/2011,
https://juris.ohchr.org/Search/Details/1988

ημερ.
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16

Οκτωβρίου

2013,

διαθέσιμο

στο

πρόνοιες του άρθρου 29 της Σύμβασης, καθώς και του ίδιου άρθρου σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12.
3. Σύμφωνα με την Επιτροπή, στο άρθρο 29 της Σύμβασης δεν προβλέπεται
οποιοσδήποτε περιορισμός ή εξαίρεση σε σχέση με τα άτομα με
αναπηρία και κατά συνέπεια, ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από
το δικαίωμα του εκλέγειν λόγω ψυχοκοινωνικής ή διανοητικής αναπηρίας
ή/και ο περιορισμός του εν λόγω δικαιώματος κατόπιν εξατομικευμένης
αξιολόγησης του ατόμου συνιστά, βάσει του άρθρου 2 της Σύμβασης,
διάκριση λόγω αναπηρίας. Περαιτέρω, το δικαίωμα του εκλέγειν των
ατόμων με διανοητική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία τυγχάνει περιορισμού
όταν το άτομο στερείται της δικαιοπρακτικής του ικανότητας ή τοποθετείται
σε ίδρυμα.
4. Συγχρόνως, με βάση το άρθρο 12 της Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα κράτη
ενέχουν θετική υποχρέωση να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να
διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος για δικαιοπραξία των
ατόμων με αναπηρία. Ως εκ τούτου, η στέρηση του δικαιώματος του
εκλέγειν λόγω αναπηρίας συνιστά μη συμμόρφωση του Κράτους με το
άρθρο 29 της Σύμβαση, καθώς και με το ίδιο άρθρο σε συνδυασμό με το
άρθρο 12 της Σύμβασης.

Θ. Καταληκτικές Παρατηρήσεις σε σχέση με την
πρώτη Έκθεση της Κύπρου για την εφαρμογή
της Σύμβασης
21. Στις 12 Απριλίου 2017, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Ατόμων με

Αναπηρία του ΟΗΕ δημοσίευσε τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της σε
σχέση με την πρώτη Έκθεση της Κύπρου στον ΟΗΕ για την
εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες.
22. Στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις, η Επιτροπή εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία

της, μεταξύ άλλων, «για το γεγονός ότι άτομα με νοητική ή/και
ψυχοκοινωνική αναπηρία δεν συμπεριλαμβάνονται ικανοποιητικά, δεν
υποστηρίζονται και δεν εκπαιδεύονται για να ασκήσουν το δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ενώ ορισμένοι από αυτούς στερούνται
νομίμως τα δικαιώματα αυτά», ως επίσης και την ανησυχία της «για την
έλλειψη στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματική άσκηση των
δικαιωμάτων αυτών από άτομα με αναπηρίες.».66
Παράγραφος 57 των Καταληκτικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες
66
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23. Προς τούτο δε, συνέστησε στο Κράτος «να προχωρήσει σύντομα σε

νομοθετικές τροποποιήσεις προκειμένου να διασφαλίσει σε όλα τα
άτομα με αναπηρίες το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και να
συλλέξει αξιόπιστα και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την άσκηση αυτών
των δικαιωμάτων».67
24. Η Επιτροπή σημείωσε επίσης την ανησυχία αναφορικά με τη διατήρηση

της πρακτικής της υποκατάστατης λήψης αποφάσεων και της
κηδεμονίας σε όλη τη νομοθεσία, και συνέστησε την πλήρη εναρμόνιση
του προσχεδίου νόμου για την αυτοσυνηγορία και την υποστηριζόμενη
λήψη αποφάσεων με την Σύμβαση, την επίσπευση της θέσπισής του και
τη διενέργεια των αναγκαίων νομοθετικών τροποποιήσεων για την
κατάργηση της υποκατάστατης λήψης αποφάσεων και της
κηδεμονίας και για διασφάλιση ότι το δικαίωμα στην υποστηριζόμενη
λήψη αποφάσεων, καθιερώνεται σε όλο το φάσμα της νομοθεσίας.68
25. Όσον αφορά στην προσβασιμότητα, η Επιτροπή υπογράμμισε την

ανησυχία της για τα ανεπαρκή ολοκληρωμένα και υποχρεωτικά μέτρα
προς διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες
στο εσωτερικό περιβάλλον και στην πληροφόρηση και συνέστησε τη
λήψη μέτρων προς βελτίωση της προσβασιμότητας.69
26. Σημειώνεται ότι σε ενημερωτικό σημείωμα

που διαβίβασε στην
Επιτροπή η Κυπριακή Δημοκρατία μετά την έκδοση των Καταληκτικών
Παρατηρήσεων, επεσήμανε ότι δεν υφίσταται οποιοσδήποτε
περιορισμός σε σχέση με την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν από
τα ΑμεΑ και παρέχονται διευκολύνσεις, τόσο βάσει της νομοθεσίας όσο και
σε πρακτικό επίπεδο για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος.
70

Ι. Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
67

Παράγραφος 58 των Καταληκτικών Παρατηρήσεων

68 Παράγραφοι 33 και 34 των Καταληκτικών Παρατηρήσεων
69 Παράγραφοι 25 και 26 των Καταληκτικών Παρατηρήσεων
70 Information received from Cyprus on follow-up to the concluding observations, 18 Μαΐου 2018
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Με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ),
αναγνωρίζεται το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές 71 και
απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση λόγω, μεταξύ άλλων, αναπηρίας.72
Περαιτέρω, όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη λήψη
πληροφοριών 73 και η ΕΕ «…αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των
ατόμων με αναπηρίες να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν
την αυτονομία, την κοινωνική … ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινοτικό
βίο…».74
Σημειώνεται ότι από το 2009 που τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, ο
ΧΘΔΕΕ συνιστά νομικά δεσμευτικό κείμενο για τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, καθότι
ενέχει πλέον το ίδιο νομικό κύρος με τις ιδρυτικές συνθήκες της ΕΕ.75

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020 δημοσιεύτηκε το 2010
επικεντρωνόταν στην εξάλειψη των εμποδίων με τα οποία τίθενται αντιμέτωπα
τα ΑμεΑ και οι τομείς δράσης εκτείνονταν, μεταξύ άλλων, στην
προσβασιµότητα, τη συµµετοχή και την ισότητα.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώθηκε, ανάμεσα σε άλλα, στη
διασφάλιση της προσβασιμότητας «…στους τόπους ψηφοφορίας ώστε να
διευκολύνεται η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των πολιτών της ΕΕ…» και
στην πλήρη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνία «…με τη δηµιουργία των
κατάλληλων προϋποθέσεων που τους επιτρέπουν να επωφελούνται πλήρως
από την ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ…» και «…µε την εξάλειψη των διοικητικών
και συµπεριφορικών εµποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιµη
συµµετοχή τους…»
Στις 3 Μαρτίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωσή με θέμα
«Ένωση ισότητας: στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία 2021-2030»,76 στην οποία σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως, παρότι
με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 έχουν τεθεί οι

71 Άρθρα 39 και 40 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
72 Άρθρο 21 του ΧΘΔΕΕ
73 Άρθρο 11 του ΧΘΔΕΕ
74 Άρθρο 26 του ΧΘΔΕΕ
75 Άρθρο 6 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ
76 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Ένωση ισότητας: στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030, COM/2021/101
final, 3 Μαρτίου 2021
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βάσεις για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια, «…τα άτομα να αναπηρία
εξακολουθούν αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια…όσον αφορά τη
συμμετοχή στην πολιτική ζωή…».
Ειδικότερα, υπό το Κεφάλαιο με τίτλο «Ενίσχυση της συμμετοχής στη
δημοκρατική διαδικασία», η Επιτροπή σημειώνει ότι «…στην πράξη, τα
άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην άσκηση των
δικαιωμάτων
τους
λόγω
περιορισμένης
προσβασιμότητας
(συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης πληροφοριών και της αδυναμίας
επικοινωνίας στη νοηματική γλώσσα) ή λόγω περιορισμένης ικανότητας για
δικαιοπραξία».
Η Επιτροπή έχει τροχιοδρομήσει σειρά δράσεων και ενεργειών, με σκοπό να
εγγυηθεί τα πολιτικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε ισότιμη βάση
με εκείνα των άλλων ατόμων, οι οποίες περιλαμβάνουν, (α) τη στήριξη της
πλήρους συμμετοχής στις εκλογές και της προσβασιμότητας στις
ευρωεκλογές, (β) την εκπόνηση οδηγού ορθής εκλογικής πρακτικής στον
οποίο θα εξετάζεται η συμμετοχή πολιτών με αναπηρία στην εκλογική
διαδικασία, (γ) την εξέταση των αναγκών των πολιτών με αναπηρία στην
επιτομή για την ηλεκτρονική ψηφοφορία που προβλέπεται στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία και (δ) τη στήριξη της
δημοκρατικής συμμετοχής χωρίς αποκλεισμούς, μεταξύ άλλων για άτομα
με αναπηρία, μέσα από το νέο πρόγραμμα «Ιθαγένεια, ισότητα, δικαιώματα και
αξίες».

Ευρωεκλογές 2019
Σύσταση (ΕΕ) 2018/234
Στις 14 Φεβρουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τη Σύσταση (ΕΕ)
2018/234, σχετικά με την ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα και της
αποτελεσματικής διεξαγωγής των εκλογών του 2019 για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Με την εν λόγω Σύσταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στα κράτη μέλη,
καθώς και στα ευρωπαϊκά και εθνικά πολιτικά κόμματα, την προώθηση της
άσκησης
«…των
εκλογικών
δικαιωμάτων
ομάδων
που
υποεκπροσωπούνται, μεταξύ άλλων και των ατόμων με αναπηρίες…».77
Έκθεση για τις Ευρωεκλογές του 201978 καλές Πρακτικές άλλων Χωρών

77 Παράγραφος 19 του Προοιμίου και Εδάφιο 5 της Σύστασης (ΕΕ) 2018/234
78 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com_2020_252_en_0.pdf
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Σύμφωνα με σχετική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε
το 2020, κατά της Ευρωεκλογές του 2019, τα ΑμεΑ αντιμετώπισαν δυσκολίες
σε σχέση με τη συμμετοχή τους στις εκλογές καθώς και πρόσθετα εμπόδια
κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, όπως η ανεπαρκής
προσβασιμότητα.
Ως καλές πρακτικές αναφορικά με τη συμμέτοχή των ΑμεΑ στις εκλογές, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβάλλει, μεταξύ άλλων, τη χρήση κινητών καλπών
για τα ΑμεΑ (Βουλγαρία), την παροχή έντυπου και οπτικού πληροφοριακού
υλικού σε απλή γλώσσα και σε μορφή μπράιγ για την υποστήριξη
συγκεκριμένων ομάδων ΑμεΑ (Βέλγιο και Λιθουανία), την αυτόνομη
ηλεκτρονική ψηφοφορία για άτομα με οπτική αναπηρία (Βέλγιο), τα
προσβάσιμα εκλογικά κέντρα και το στήσιμο καλπών σε οίκους ευγηρίας
και ιδρύματα (Ιρλανδία) και τη διάθεση ψηφοδελτίων σε μορφή Μπράιγ
(Σλοβακία).
Η Επιτροπή, σύμφωνα με την έκθεσή της, θα προωθήσει τις βέλτιστες
πρακτικές και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των κρατών μελών και άλλων
ενδιαφερόμενων μερών προς υποστήριξη της ψηλής συμμετοχής στις εκλογές,
περιλαμβανομένων των εύκολα αντιληπτών και προσβάσιμων εκλογικών
διαδικασιών.
Προς τούτο, θα παράσχει στήριξη ως προς την ισότιμη συμμετοχή στις εκλογές
και θα προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές μέσω εκστρατειών
ευαισθητοποίησης και με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων,
καθότι οι ευρωεκλογές του 2024 θα εστιάσουν, μεταξύ άλλων, στη
συμμετοχή των ηλικιωμένων και των ΑμεΑ στις εκλογές.
Περαιτέρω, η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση των πρακτικών μέτρων με τα
οποία γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για
διευκόλυνση της χωρίς αποκλεισμούς άσκησης των εκλογικών
δικαιωμάτων, με την παράλληλη διασφάλιση της ελεύθερης βούλησης και της
μυστικότητας της ψήφου, καθώς και την προστασία των προσωπικών
δεδομένων.
Συνακόλουθα, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα Κράτη να εξετάσουν την παροχή
περισσότερων επιλογών στους πολίτες αναφορικά με το πότε και πώς
δύνανται να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, όπως η επιλογή της εξ
αποστάσεως και εκ των προτέρων ψηφοφορίας, καθώς και με την παροχή
άλλων διευκολύνσεων για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών των πολιτών

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου
(Επιτροπή της Βενετίας)
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Το 2011, η Επιτροπή της Βενετίας εξέδωσε την αναθεωρημένη ερμηνευτική
δήλωσή της, αναφορικά με τον Κώδικα καλής πρακτικής σε εκλογικά
θέματα σχετικά με τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στις εκλογές,79
επισημαίνοντας ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να μπορούν να ασκούν το
δικαίωμα του εκλέγειν και να συμμετέχουν στην πολιτική και δημόσια
ζωή, σε ίση βάση με τους άλλους πολίτες και να μην τυγχάνουν
οποιασδήποτε διάκρισης ως προς την άσκηση των εκλογικών τους
δικαιωμάτων.
Οι δε διαδικασίες ψηφοφορίας και οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι
προσβάσιμες από τα ΑμεΑ, ώστε να μπορούν να ασκούν τα δημοκρατικά τους
δικαιώματα και να επιτρέπεται, όπου απαιτείται, η παροχή βοήθειας κατά
την ψηφοφορία, με σεβασμό στην αρχή της μυστικότητας της ψήφου, ενώ,
κατά τη λήψη μέτρων για βελτίωση της προσβασιμότητας των εκλογικών
κέντρων, των εκλογικών διαδικασιών και της πρόσβασης σε πληροφορίες που
σχετίζονται με τις εκλογές, θα πρέπει να τυγχάνουν εφαρμογής οι αρχές του
καθολικού σχεδιασμού, με την άμεση ή/και έμμεση συμμετοχή κατά το
στάδιο αυτό και των ίδιων των ΑμεΑ.
Περαιτέρω, η Πολιτεία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι κατάλογοι των
υποψηφίων στις εκλογές είναι διαθέσιμοι και προσβάσιμοι, στο μεγαλύτερο
δυνατό βαθμό και, στη βάση της αρχής παροχής εύλογων προσαρμογών,
να παρέχονται σε όλες τις απαραίτητες και κατάλληλες εναλλακτικές μορφές και
οι σχετικές παρεχόμενες πληροφορίες θα πρέπει να είναι σε ευανάγνωστη
(easy to read) και κατανοητή μορφή.
Τέλος, θα πρέπει να προστατεύεται το δικαίωμα των ΑμεΑ να ψηφίζουν με
μυστική ψηφοφορία, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, την ελεύθερη έκφραση
της βούλησης των ατόμων με αναπηρία ως εκλογείς Προς τούτο, όπου
χρειάζεται και κατόπιν αιτήματός τους, θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση
βοηθητικών τεχνολογιών ή/και η υποβοήθηση τους κατά την ψηφοφορία
από άτομο της επιλογής τους, σε συνθήκες όμως που να διασφαλίζουν ότι
το άτομο που επιλέγεται δεν καταχράται της επιρροής του προς το ΑμεΑ.

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης

79 Revised interpretative declaration to the code of good practice in electoral matters on the participation

of people with disabilities in elections adopted by the Council for Democratic Elections at its 39th meeting
(Venice, 15 December 2011) and by the Venice Commission at its 89th plenary session (Venice, 16-17
December 2011)
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Το 2017 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE)
υιοθέτησε το ψήφισμα με αρ. 2155(2017) αναφορικά με τα πολιτικά
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,80 εκφράζοντας την ανησυχία της για
τις πολλαπλές προκλήσεις με τις οποίες τίθενται αντιμέτωπα τα ΑμεΑ στην
προσπάθειά τους για άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων, σε σχέση με
την προσβασιμότητα, την ανεπαρκή υποστήριξη, την αναιτιολόγητη
διασύνδεση της δικαιοπρακτικής ικανότητας με το δικαίωμα ψήφου και
την συχνή απροθυμία που επιδεικνύουν τα πολιτικά κόμματα.81
Σύμφωνα με την PACE, η συμμετοχή των ΑμεΑ στην πολιτική ζωή δύναται να
συμβάλει στην καταπολέμηση των στερεοτύπων, στην αλλαγή
νοοτροπίας και στην άρση των διακρίσεων. Προς τούτο, είναι δυνατή η
λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑμεΑ
στην ψηφοφορία και τη συμμετοχή τους στις εκλογές, για τα οποία απαιτούνται
όμως πολιτικές και οικονομικές δεσμεύσεις.82
Τα δε πολιτικά κόμματα, μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην
αντιμετώπιση της έλλειψης ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα και
στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των ΑμεΑ, καθότι δύνανται να
συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση αναφορικά με τη σημασία της ένταξης και
της καθολικής συμμετοχής, χωρίς διακρίσεις, στην πολιτική ζωή.83
Με το υπό αναφορά ψήφισμα, η PACE καλεί τα μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης όπως προβούν στη λήψη μέτρων.84
Ενδεικτικά:
 Ικανότητα των ατόμων με αναπηρία για δικαιοπραξία: Η PACE
προτρέπει ως προς την αποσύνδεση του δικαιώματος ψήφου με την
δικαιοπρακτική ικανότητα και αντικατάσταση των μηχανισμών υποκατάστασης
λήψης αποφάσεων με μηχανισμούς υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων
και τη διασφάλιση της προστασίας και του σεβασμού των πολιτικών
δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν σε ιδρύματα μακροχρόνιας
περίθαλψης.
 Καταπολέμηση των διακρίσεων και του στιγματισμού: Συστήνεται η
διοργάνωση, σε συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ΑμεΑ,
εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με τα πολιτικά δικαιώματα των
ΑμεΑ, η ενθάρρυνση της ορατότητας και της συμμετοχής των ΑμεΑ σε
εκλογικές συζητήσεις και η μετάδοση πολιτικών προγραμμάτων και
συζητήσεων σε προσβάσιμες μορφές.
80 Resolution 2155 (2017), The political rights of persons with disabilities: a democratic issue
81 Εδάφιο 1 του Ψηφίσματος 2155 (2017) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της

Ευρώπης
82 Εδάφιο 4 του Ψηφίσματος 2155 (2017)
83 Εδάφιο 5 του Ψηφίσματος 2155 (2017)
84 Εδάφιο 7 του Ψηφίσματος 2155 (2017)
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 Προσβασιμότητα των εκλογικών κέντρων, των πληροφορίων και των
διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών εκστρατειών: Η
PACE εισηγείται τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των δημόσιων
κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών κέντρων ώστε ένα
τουλάχιστον εκλογικό κέντρο ανά εκλογική περιφέρεια να είναι πλήρως
προσβάσιμο, οι πληροφορίες σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες, τις
διαδικασίες ψηφοφορίας και τα πολιτικά προγράμματα να είναι διαθέσιμα σε
προσβάσιμες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των ευανάγνωστων και
εύληπτων εκδόσεων (easy-to-read και easy-to-understand), με διερμηνεία στη
νοηματική γλώσσα όπου απαιτείται, τοποθέτηση υποτίτλων στα βίντεο και
διάθεση εκδόσεων σε γραφή Μπράιγ, ένα τουλάχιστον εκλογικό κέντρο ανά
περιφέρεια να διαθέτει ψηφοδέλτια σε προσβάσιμες μορφές από άτομα με
οπτική αναπηρία και συσκευές ψηφοφορίας διά της αφής (tactile voting
devices) και την εξέταση του ενδεχομένου διασύνδεσης της κρατικής
χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων με τη συμμόρφωσή τους με τις
απαιτήσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ.
 Παροχή βοήθειας κατά την ψηφοφορία και εξ αποστάσεως ή/και
εναλλακτική ψηφοφορία: Σύμφωνα με την PACE, θα πρέπει να παρέχεται,
όταν ζητηθεί, βοήθεια κατά την ψηφοφορία μέσω υποστηριζόμενης λήψης
αποφάσεων και με σεβασμό στην ελεύθερη βούληση των ψηφοφόρων, να
παρασχεθεί, σε συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ΑμεΑ,
κατάρτιση στα άτομα που εμπλέκονται στις εκλογικές διαδικασίες αναφορικά
με τη μη διάκριση και την παροχή βοήθειας στα ΑμεΑ, ως επίσης και
κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την παροχή βοήθειας σε ψηφοφόρους
με αναπηρία ανεξαρτήτως της φύσης της αναπηρίας τους, καθώς και να
δημιουργηθούν κινητές μονάδες ψηφοφορίας και να καθοριστεί, όπου είναι
δυνατόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία στις περιπτώσεις ΑμεΑ που δεν είναι σε
θέση να μεταβούν στο εκλογικό κέντρο.
 Ενεργός συμμετοχή στις εκλογές: Η PACE προτείνει, μεταξύ άλλων, τη
συστηματική συλλογή δεδομένων σχετικά με την πολιτική συμμετοχή των
ΑμεΑ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι
λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα στήριξης.
Πέραν των ανωτέρω, η PACE ενθαρρύνει τα πολιτικά κόμματα να επιδείξουν
τη δέσμευσή τους να καταστήσουν την πολιτική ζωή πιο περιεκτική και
αντιπροσωπευτική, με την παραγωγή και διάθεση προσβάσιμων πολιτικών
εντύπων και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των χώρων και των
εκδηλώσεών τους.85

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
85 Εδάφιο 10 του Ψηφίσματος 2155 (2017)
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Το 2019, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) ετοίμασε
Ενημερωτική Έκθεση με θέμα Τα πραγματικά δικαιώματα ψήφου στις
ευρωεκλογές των ατόμων με αναπηρίες86 ούτως ώστε «…κατά τις επόμενες
ευρωεκλογές του 2024 κανένας πολίτης της ΕΕ δεν θα στερηθεί του
δικαιώματος ψήφου εξαιτίας της αναπηρίας του…».
Στην Ενημερωτική Έκθεση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα εμπόδια που
αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ ως προς την πρόσβαση τους στις εκλογικές
διαδικασίας και την άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Ειδικότερα:
 Νομικά εμπόδια: Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ υπάρχει η έννοια της
κηδεμονίας των ατόμων με νοητική αναπηρία και ο κηδεμόνας νομιμοποιείται
να αποφασίζει σε σχέση με όλους σχεδόν ή κάποιους τομείς της ζωής του
κηδεμονευομένου ή τουλάχιστον έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ορισμένες
αποφάσεις που λαμβάνονται από τον κηδεμονευόμενο. Σε πολλά νομικά
συστήματα, τα εν λόγω νομικά μέτρα συνδέονται με τη στέρηση της
δικαιοπρακτικής ικανότητας του κηδεμονευομένου και, επομένως, με τη
στέρηση του δικαιώματος ψήφου του. Περαιτέρω, σε ορισμένες χώρες,
περιλαμβανομένης και της Κύπρου, πολλά άτομα που υπάγονται σε διάφορα
προστατευτικά μέτρα (τουλάχιστον σύμφωνα με το καθεστώς της δικαστικής
συμπαράστασης) αποκλείονται αυτομάτως από τη συμμετοχή στα πολιτικά
δρώμενα και, ως εκ τούτου, στερούνται του δικαιώματος ψήφου.
 Τεχνικά εμπόδια: Οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να παρέχουν στα ΑμεΑ
πληροφόρηση σε σχέση με τις εκλογές προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους,
καθότι το δικαίωμα στη σχετική πληροφόρηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με
το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές. Εντούτοις, μόνο ορισμένες χώρες (στις
οποίες δεν περιλαμβάνεται η Κύπρος) οι πληροφορίες που παρέχονται στους
ψηφοφόρους λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ΑμεΑ, παρότι είναι ιδιαίτερο
σημαντικό για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων
όσων χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα και τα άτομα με οπτική αναπηρία ή
μειωμένη όραση να είναι ενήμερα για τον τρόπο με τον οποίο ένα εκλογικό
κέντρο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους και κατά πόσο δύναται να
τους παρασχεθεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος, βοήθεια από τις αρμόδιες αρχές.
Οι εν λόγω πληροφορίες αναφορικά με τις εκλογικές διαδικασίες και τις
παρεχόμενες εύλογες προσαρμογές, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες πριν
από τις εκλογές, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των ΑμεΑ, με
ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ψηφοφόρων με οπτική, ακουστική και
νοητική αναπηρία, ώστε οι πληροφορίες να είναι προσαρμοσμένες στις
ατομικές τους ανάγκες. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να είναι
διαθέσιμες και τηλεφωνικά.

86 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-19-153-el-n.pdf
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Περαιτέρω, τα εκλογικά κέντρα θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμα σε
άτομα με διάφορες αναπηρίες και όλα ΑμεΑ θα πρέπει να είναι ελεύθερα να
επιλέξουν το άτομο που θα τους βοηθήσει κατά τη διάρκεια των εκλογών στο
εκλογικό κέντρο.
Οποιεσδήποτε άλλες λύσεις για τη συμμετοχή στις εκλογές, όπως
ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου, ψηφοφορία μέσω φορητών καλπών,
ψηφοφορία διά πληρεξουσίου και πρώιμη ψηφοφορία σε ορισμένα εκλογικά
κέντρα, μπορούν να θεωρηθούν συμπληρωματικές επιλογές για ΑμεΑ, πλην
όμως δεν υποκαθιστούν το δικαίωμα των ΑμεΑ να ψηφίζουν
αυτοπροσώπως σε εκλογικό κέντρο την ημέρα των εκλογών.
 Ψηφοφορία σε εκλογικό κέντρο: Τα εκλογικά κέντρα είναι πολύ σημαντικό
να είναι πλήρως προσβάσιμα από τα ΑμεΑ και οι υπεύθυνοί τους θα πρέπει
να παρέχουν στα ΑμεΑ την αναγκαία συνδρομή, βάσει των αναγκών τους, κατά
την άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων.
Σημαντική δε πτυχή της συμμετοχής στις εκλογές, συνιστά η πρόσβαση σε
πληροφορίες στο εκλογικό κέντρο και ως εκ τούτου ενδέχεται να ανακύψουν
δυσκολίες προς την κατεύθυνση αυτή για τα άτομα με ακουστική αναπηρία,
καθότι στα περισσότερα Κράτη η διερμηνεία στη νοηματική είναι διαθέσιμη
μόνο μέσω διαδικτύου.
Περαιτέρω, για τη διασφάλιση της προσπέλασης των ΑμεΑ σε πληροφορίες
στα εκλογικά κέντρα, οι επίσημες ανακοινώσεις και τα αντίγραφα
ψηφοδελτίων θα πρέπει να αναρτώνται σε κατάλληλα μεγέθη και ύψος για να
είναι εφικτή η εύκολη ανάγνωσή τους, οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες και
σε γραφή Braille και να μεταφράζονται στη νοηματική γλώσσα μέσω
διαδικτύου.
 Ψηφοδέλτια: Σε αρκετές περιπτώσεις, η σχεδίαση του ψηφοδελτίου
συνιστά ανυπέρβλητο εμπόδιο για τα ΑμεΑ και γι’ αυτό απαιτείται η
συνδρομή τρίτου προσώπου για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα,
γεγονός που δεν διασφαλίζει τη μυστικότητα της ψήφου τους.
Σε σχέση με τα άτομα με οπτική αναπηρία ή με μειωμένη όραση, καθώς και
για τα άτομα που δυσκολεύονται να γράψουν καθαρά με στυλό, θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ειδικές καλύψεις για τα ψηφοδέλτια, στις
οποίες σημειώνονται με γραφή Μπράιγ ή/και με ευανάγνωστο κείμενο οι
αριθμοί αναφοράς εκάστου υποψηφίου.
Στην περίπτωση των ατόμων με νοητικές αναπηρίες, οι πληροφορίες
σχετικά με τις διαδικασίες ψηφοφορίας θα πρέπει να προσαρμόζονται
αναλόγως και ως εκ τούτου, η βέλτιστη επιλογή είναι η ύπαρξη κειμένου με
απλές προτάσεις ή οδηγίες με γραφικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν
η διαδικασία ψηφοφορίας είναι περίπλοκη και ο ψηφοφόρος πρέπει να
λαμβάνει αρκετές αποφάσεις, έτσι ώστε στους ψηφοφόρους με νοητική
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αναπηρία θα πρέπει να επεξηγούνται, όχι μόνο τα επόμενα βήματα της
διαδικασίας, αλλά και οι συνέπειές τους.
Αναφορικά με τα άτομα που διαμένουν σε ιδρύματα μακροχρόνιας
περίθαλψης, είναι ευκολότερο η ψηφοφορία αυτή να διοργανώνεται σε
εργάσιμη ημέρα πριν από την επίσημη ημέρα των εκλογών, καθότι συνήθως
απασχολείται περισσότερο προσωπικό από ό,τι την Κυριακή, την παραδοσιακή
ημέρα.
Περαιτέρω, στα εν λόγω ιδρύματα έχει καταδειχθεί ότι η καλύτερη συστηματική
λύση είναι η λειτουργία ενός κλειστού εκλογικού κέντρου όταν οι ένοικοί του
είναι τουλάχιστον 50-100 άτομα, ενώ όταν οι διαμένοντες είναι λιγότεροι, να
χρησιμοποιείται κινητή κάλπη.
Δεδομένου όμως των σχέσεων και του υψηλού βαθμού εξάρτησης των
ενοίκων και του προσωπικού των υπό αναφορά ιδρυμάτων, θα πρέπει να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επηρεασμού των αποφάσεων των
ψηφοφόρων και προς τούτο, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στις άμεσες
μορφές ψηφοφορίας για να διαπιστώνεται ότι κανένα μέλος του προσωπικού
δεν υποχρεώνει ένα ψηφοφόρο να ψηφίσει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο.

ΙΑ. Έρευνα FRA αναφορικά με τη συμμετοχή
των ατόμων με αναπηρίες στις εκλογές
Σύμφωνα με το FRA, 87 στην πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ,
περιορίζεται το δικαίωμα του εκλέγειν των ατόμων που στερούνται της
δικαιοπρακτικής τους ικανότητας, συνήθως των ατόμων με νοητικές ή
ψυχοκοινωνικές αναπηρίες και ως εκ τούτου δεν δύνανται να συμμετέχουν
στις εκλογές σε ισότιμη βάση με άλλους.
Σε σχετική δε έρευνα που διενεργήθηκε το 2017 σε 36 ευρωπαϊκές χώρες,
διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον 264.000 άτομα στην ΕΕ τελούν υπό πλήρη
κηδεμονία. Περαιτέρω, στη Γερμανία 81.200 άτομα υπό κηδεμονία
στερούνταν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εκλογές, στη Γαλλία το 2015
τελούσαν υπό κηδεμονία 385.000 άτομα εκ των οποίων 65.000 στερούνταν του
δικαιώματος να ψηφίζουν, στη Βουλγαρία 7.000 περίπου άτομα τελούσαν υπό
κηδεμονία και δεν δικαιούνταν να ψηφίσουν, στην Ισπανία 100.000 περίπου

87 FRA - Who will (not) get to vote in the 2019 European Parliament elections, διαθέσιμο στο

https://fra.europa.eu/en/publication/2019/who-will-not-get-vote-2019-european-parliament-elections
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άτομα υπό κηδεμονία στερούνταν, μέχρι και το 2018, του δικαιώματος να
συμμετέχουν στις εκλογές και στη Δανία μέχρι και τα τέλη του 2018, δεν είχε
επιτραπεί σε 1.900 περίπου άτομα να ψηφίσουν στις κοινοβουλευτικές εκλογές.
Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2018, η σχετική νομοθεσία στην Ισπανία που
αφορούσε στη στέρηση του δικαιώματος να ψηφίζουν από τα άτομα που βάσει
δικαστικής απόφασης έχουν κηρυχθεί ως «ανίκανα» τροποποιήθηκε και πλέον,
όλοι δύνανται να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν ανεξαρτήτων της μεθόδου
επικοινωνίας τους και των μέσων υποστήριξης που χρειάζονται προς την
κατεύθυνση αυτή.
Τον Ιανουάριο του 2019 στη Γερμανία κρίθηκε ότι η μη συμμετοχή στις εκλογές
των ατόμων υπό κηδεμονία ήταν αντισυνταγματική και 5 από τα 16
ομοσπονδιακά κρατίδια έχουν άρει τις νομοθετικές διατάξεις περί αποκλεισμού
των ατόμων αυτών από τις εκλογές.
Καθ’ όμοιο τρόπο, το 2019 το Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακίας έκρινε ως
αντισυνταγματική τη διασύνδεση του δικαιώματος ψήφου με τη δικαιοπρακτική
ικανότητα
Στη Φινλανδία, όλα τα άτομα υπό κηδεμονία διατηρούν το δικαίωμα τους να
ψηφίζουν και στην Ιρλανδία δεν απαγορεύεται η άσκηση του δικαιώματος του
εκλέγειν λόγω αναπηρίας.
Όσον αφορά στην προσβασιμότητα σε πληροφορίες σε σχέση με τις εκλογές
και την προσβασιμότητα των εκλογικών κέντρων, στην Λετονία οι σχετικές
πληροφορίες αναφορικά με τις εκλογές είναι διαθέσιμες διαδικτυακά και σε
ευανάγνωστη γραφή, στη Φινλανδία το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεργάζεται
με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ΑμεΑ για την ετοιμασία οδηγού για
τις εκλογές και λίστα των υποψηφίων σε γραφή Μπράιγ, καθώς και για την
ετοιμασία βίντεο για τις εκλογές στη νοηματική γλώσσα, ενώ στην Αυστρία
ομοίως ετοιμάζονται αντίστοιχα βίντεο στη νοηματική και σε ευκολονόητη
γλώσσα, ως επίσης και ηχητικά αρχεία με δυνατότητα λήψης, τα οποία
περιέχουν πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας, για
την πληροφόρηση των ατόμων με οπτική αναπηρία.
Σε σχέση με τη φυσική προσβασιμότητα, στο Λουξεμβούργο ετοιμάστηκε
νομοσχέδιο αναφορικά με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των
χώρων που δέχονται κοινό, περιλαμβανομένων των εκλογικών κέντρων ενώ
στις Ευρωεκλογές του 2019 θα ήταν διαθέσιμες συσκευές ψηφοφορίας για διά
της αφής με γραφή Μπράιγ.
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ΙΒ. Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα
1. Η διασφάλιση της συμμετοχής όλων των πολιτών στις εκλογικές
διαδικασίες, συνιστά την απόλυτη έκφραση του δημοκρατικού
πολιτεύματος και της κυριαρχίας του λαού.
2. Προς τούτο, είναι αδήριτη ανάγκη όλοι οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα
άσκησης του αναφαίρετου δικαιώματος για απρόσκοπτη συμμετοχή
στις εκλογικές διαδικασίες και το Κράτος υποχρεούται να λαμβάνει τα
αναγκαία και ενδεικνυόμενα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή.
3. Σε σχέση ειδικότερα με τα άτομα με αναπηρία, τα οποία γίνονται θύματα
διακρίσεων σε διάφορες πτυχές του πολιτικοκοινωνικού τους βίου,
το Κράτος θα πρέπει να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες και ρυθμίσεις,
στη βάση των προνοιών της Σύμβασης και των επισημάνσεων της
Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, προς
άρση όλων των εμποδίων που παρεμποδίζουν, αφενός την απρόσκοπτη
και ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ σε όλες τις πτυχές της ζωής,
περιλαμβανομένης και της πολιτικής ζωής του τόπου, αφετέρου, δε, την
απόλαυση όλων των δικαιωμάτων τους. Τυχόν παράλειψη λήψης μέτρων
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προς την κατεύθυνση αυτή, συνεπάγεται δυσμενής διάκριση εις βάρος των
ΑμεΑ ένεκα της αναπηρίας τους.
4. Σε σχέση με τα πολιτικά δικαιώματα των ΑμεΑ, θα πρέπει να λαμβάνονται
τα αναγκαία μέτρα για τη την απρόσκοπτη ενάσκηση τους.
5. Στη βάση, δε, των προαναφερθέντων, τα εν λόγω εμπόδια δύνανται να
κατηγοριοποίηθούν σε αυτά που αφορούν στην αποστέρηση από
συγκεκριμένες ομάδες ΑμεΑ του δικαιώματος συμμετοχής στις εκλογικές
διαδικασίες και σε αυτά που σχετίζονται με την προσβασιμότητα, τόσο
στις πληροφορίες και την ενημέρωση για τις εκλογές πριν από την
ημέρα διεξαγωγής τους όσο και κατά τη διάρκεια ενάσκησης του
εκλογικού τους δικαιώματος.
6. Δεδομένης της άμεσης συνάφειας της συμμετοχής των ΑμεΑ στις
εκλογές με την δικαιοπρακτική τους ικανότητα , τυχόν αποστέρηση ή
περιορισμός του εν λόγω δικαιώματος από τα άτομα με νοητικές ή
ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, συνεπάγεται άμεσος αποκλεισμός τους από
τις εκλογές και διάκριση εις βάρος τους λόγω της αναπηρίας τους.
7. Για το λόγο αυτό και στη βάση των επισημάνσεων της Επιτροπής του ΟΗΕ
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, τόσο στις Καταληκτικές τους
Παρατηρήσεις για την Κύπρο όσο και στα Γενικά τους Σχόλια, η ετοιμασία
από το Κράτος του σχετικού νομοσχεδίου αναφορικά με την άσκηση
της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ΑμεΑ, είναι βήμα προς τη σωστή
κατεύθυνση για τη συμμετοχή των ατόμων με νοητικές ή ψυχοκοινωνικές
αναπηρίες στις εκλογές, με την υποστήριξη τους κατά τη λήψη
αποφάσεων και όχι διά της υποκατάστασης της απόφασής τους από
τρίτα πρόσωπα, παρά μόνο εάν η υποβοήθηση στη λήψη απόφασης και η
συναπόφαση κριθούν ως μη ικανοποιητικές.
8. Πλην όμως, εξακολουθεί να εκκρεμεί η ρύθμιση της άσκησης του
δικαιώματος του εκλέγειν από τα ΑμεΑ που διαμένουν σε ιδρύματα
μακροχρόνιας φροντίδας, ως επίσης και η εναρμόνιση συγκεκριμένων
διατάξεων της οικείας νομοθεσίας με τις πρόνοιες της Σύμβασης, ώστε
να μην στερούνται τα ΑμεΑ των εκλογικών τους δικαιωμάτων λόγω
δικαστικής απόφασης. Και αυτό γιατί, παρότι στην πράξη τα εν λόγω
ΑμεΑ φαίνεται ότι δεν διαγράφονται από τους εκλογικούς καταλόγους,
η ύπαρξη σχετικής πρόνοιας στη νομοθεσία καθιστά το χειρισμό του εν
λόγω θέματος προβληματικό.
9. Αναφορικά με την προσβασιμότητα στις πληροφορίες που σχετίζονται
με τις εκλογές, δεν φαίνεται να υφίσταται οποιαδήποτε ρύθμιση που να
υποχρεώνει τα πολιτικά κόμματα να διεξάγουν τις προεκλογικές τους
εκστρατείες και συγκεντρώσεις σε προσβάσιμους χώρους, ούτε για να
ετοιμάζουν πληροφοριακό υλικό σε μορφή προσβάσιμη από όλα τα
ΑμεΑ, ανεξαρτήτως της αναπηρίας τους. Παρόλον ότι συγκεκριμένα
πολιτικά κόμματα ήδη ετοιμάζουν υποτιτλισμένο οπτικό υλικό, η μη
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πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των ΑμεΑ σε όλες τις σχετικές
πληροφορίες και η μη λήψη μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή συνιστά,
βάσει του άρθρου 5 της Σύμβασης, απαγορευμένη διάκριση λόγω
αναπηρίας.
10. Κατ’ αντίστοιχο τρόπο και για την αποφυγή διάκρισης εις βάρος των ΑμεΑ,
θα πρέπει και όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τις εκλογές
να είναι προσβάσιμες, σε έντυπη ή διαδικτυακή μορφή, πριν από την
ημέρα των εκλογών, ενώ, όπως και στην περίπτωση των Προεδρικών
εκλογών του 2018 που η τηλεοπτική συζήτηση των υποψηφίων
μεταδόθηκε, έστω και ετεροχρονισμένα, στη νοηματική γλώσσα, θα
πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι τηλεοπτικές εκπομπές που φιλοξενούν
υποψηφίους ή σχετίζονται με επικείμενες εκλογικές διαδικασίες είναι
προσβάσιμες από όλα τα ΑμεΑ χωρίς εξαίρεση.
11. Όσον αφορά στην προσβασιμότητα των εκλογικών κέντρων, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι το Υπουργείο, σε συνεννόηση με την Ο.ΠΑ.Κ. προβαίνει
ήδη στις αναγκαίες ρυθμίσεις για την τοποθέτηση ραμπών και την
ύπαρξη μιας τουλάχιστον εκλογικής θυρίδας προσβάσιμης από άτομα
που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα. Επί τούτου θα πρέπει να σημειωθεί
πως δεδομένου ότι η πλειονότητα των εκλογικών κέντρων ανά το
παγκύπριο λειτουργούν στα κτίρια δημοσίων σχολείων, δεν νοείται ένα
σχολικό κτίριο να μην είναι προσβάσιμο και να χρειάζεται η τοποθέτηση
ραμπών για τη διασφάλιση της προσβασιμότητάς του. Ακόμη όμως και αν
αυτό συμβαίνει, η Υπηρεσία Εκλογών δεν θα πρέπει να αναμένει από την
Ο.ΠΑ.Κ. ή τα ίδια τα ΑμεΑ να επικοινωνήσουν μαζί της για να καταστήσει
ένα εκλογικό κέντρο προσβάσιμο, αλλά θα πρέπει να ενεργεί
αυτοβούλως προς την κατεύθυνση αυτή ώστε όλα τα κτίρια στα οποία θα
λειτουργούν εκλογικά κέντρα να είναι πλήρως προσβάσιμα από τα ΑμεΑ,
ανεξαρτήτως της αναπηρίας τους.
12. Όσον αφορά στη δυνατότητα που παρέχεται στα ΑμεΑ να ψηφίζουν, όταν
επιθυμούν, με τη βοήθεια ατόμου της επιλογής τους και επί τούτου
δίδονται σχετικές οδηγίες προς τους προεδρεύοντες των εκλογικών
κέντρων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι διασφαλίζει μεν την άσκηση του
δικαιώματος του εκλέγειν των ΑμεΑ με οπτική ή νοητική αναπηρία, ωστόσο
διακυβεύεται η μυστικότητα της ψήφου τους, καθώς και το δικαίωμα να
ψηφίζουν ανεξάρτητα. Ειδικότερα και, ένεκα της μορφής των
ψηφοδελτίων, όταν δεν παρέχονται οι αναγκαίες και εξατομικευμένες
εύλογες προσαρμογές στα ΑμεΑ που προσέρχονται στις κάλπες, δεν
είναι δυνατή η χρήση των ψηφοδελτίων από άτομα με οπτική αναπηρία,
λόγω και της απουσίας υποβοηθητικών προς τούτο συσκευών ή
τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα μεγεθυντικών φακών και
συσκευών ψηφοφορίας (ειδικών καλύψεων) διά της αφής.
13. Στα δε άτομα με νοητική αναπηρία, χρειάζεται να τους παρέχονται οι
αναγκαίες οδηγίες αναφορικά με τις εκλογικές διαδικασίες σε
ευανάγνωστη μορφή, ήτοι, με απλές προτάσεις ή γραφικά. Οι εν λόγω
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οδηγίες για την εκλογική διαδικασία που διατίθενται στα εκλογικά κέντρα,
θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα προσβάσιμες από όλα τα ΑμεΑ,
ανεξαρτήτως της αναπηρίας τους και γι’ αυτό ενδείκνυται να παρέχονται και
σε ακουστική μορφή ή γραφή Μπράιγ.
14. Περαιτέρω, βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, όπως αυτή
εξειδικεύεται στον περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο [Ν. 127(I)/2000], τα
ΑμεΑ έχουν δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στην πληροφόρηση88 και
προς τούτο θα πρέπει να τους παρέχονται οι αναγκαίες εύλογες
προσαρμογές.89

ΙΓ. Εισηγήσεις
Από τα προαναφερθέντα διαφαίνεται ότι έχουν μεν συντελεστεί βήματα προς
άρση των εμποδίων που παρεμποδίζουν την πλήρη απόλαυση του
δικαιώματος του εκλέγειν από τα ΑμεΑ, πλην όμως χρειάζεται να ληφθούν
περαιτέρω μέτρα προς την ισότιμη συμμετοχή τους στην άσκηση των
πολιτικών Δικαιωμάτων και κυρίως την τροποποίηση των νομοθεσιών που
στερούν την δικαιοπρακτικής ικανότητας του κηδεμονευομένου και,
επομένως, το δικαιώμα να εκλεγεί τον εκπρόσωπο της επιθυμίας του.
Ως εκ τούτου, εισηγούμαι τα ακόλουθα:
1. Επίσπευση της ολοκλήρωσης του νομοσχεδίου αναφορικά με τη
δικαιοπρακτική ικανότητα των ατόμων με νοητικές και ψυχοκοινωνικές
αναπηρίες, ώστε να μην στερούνται των πολιτικών δικαιωμάτων τους και
αν είναι εφικτό να τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση ενώπιον της Βουλής
πριν από τις επικείμενες Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
Συγχρόνως, θα πρέπει να προωθηθεί και η τροποποίηση των
νομοθετικών διατάξεων που έχουν αφεθεί και σχετίζονται με τις εκλογικές
διαδικασίες, ώστε τα ΑμεΑ να μην στερούνται του δικαιώματος του
εκλέγειν ούτε να διαγράφονται από τους εκλογικούς καταλόγους λόγω
της αναπηρίας τους.

88 Άρθρο 4 του ίδιου Νόμου
89 Άρθρο 9 του ίδιου Νόμου
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2. Λήψη μέτρων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τα ΑμεΑ που
διαμένουν σε ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας, στη βάση των
επισημάνσεων που περιλαμβάνονται στην Έκθεση, με γνώμονα τη
διαφύλαξη της μυστικότητας της ψήφου και την εξάλειψη του κινδύνου
επηρεασμού των ψηφοφόρων κατά την άσκηση του δικαιώματος του
εκλέγειν. Προς τούτο, καθοριστικός παράγοντας είναι η έγκαιρη και
κατάλληλη ενημέρωση σε σχέση με τις εκλογές και τις εκλογικές
διαδικασίες των ατόμων που διαμένουν στα εν λόγω ιδρύματα, ούτως ώστε
να είναι σε θέση να ψηφίζουν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό,
ανεξάρτητα και χωρίς τη βοήθεια τρίτου προσώπου.
3. Εξέταση του ενδεχομένου διασύνδεσης των χορηγιών προς τα
πολιτικά κόμματα με την διοργάνωση των προεκλογικών τους
εκδηλώσεων σε χώρους προσβάσιμους από όλα τα ΑμεΑ και την παροχή
του προεκλογικού τους υλικού σε προσβάσιμη μορφή, όπως
υποτιτλισμός των οπτικών τους μηνυμάτων και διάθεση του έντυπου υλικού
τους σε ευανάγνωστη μορφή και σε γραφή Μπράιγ.
4. Όλες οι πληροφορίες σε σχέση με τις εκλογές και τις εκλογικές διαδικασίες
να είναι διαθέσιμες σε προσβάσιμη μορφή πριν από τις εκλογές και προς
την κατεύθυνση αυτή, να εξεταστεί το ενδεχόμενο καθιέρωσης
τηλεφωνικής γραμμής για την προφορική παροχή των εν λόγω
πληροφοριών στα ΑμεΑ, βάσει των αναγκών τους. Οι εν λόγω πληροφορίες
θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε προσβάσιμες μορφές και στα εκλογικά
κέντρα την ημέρα των εκλογών
5. Λήψη μέτρων ώστε όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές που σχετίζονται με τις
εκλογές, όχι μόνο του κρατικού καναλιού αλλά και των ιδιωτικών
τηλεοπτικών σταθμών, να παρέχονται ταυτόχρονα και σε μορφή
προσβάσιμη από άτομα με ακουστική αναπηρία, είτε με τον
υποτιτλισμό τους είτε με την παροχή ταυτόχρονης διερμηνείας στη
νοηματική γλώσσα.
6. Όλα τα εκλογικά κέντρα θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμα από
τα ΑμεΑ, καθότι δεν υποκαθίσταται με οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα
των ΑμεΑ να ψηφίζουν στα εκλογικά κέντρα την ημέρα των εκλογών.
Στη δε περίπτωση κατά την οποία για πρακτικούς λόγους αυτό δεν
δύναται να επιτευχθεί, θα πρέπει να προωθηθεί η υιοθέτηση
συμπληρωματικών επιλογών αναφορικά με άσκηση των εκλογικών
δικαιωμάτων των ΑμεΑ, περιλαμβανομένης της κινητής κάλπης ή της
παροχής της ευχέρειας στα ΑμεΑ να ψηφίζουν σε εκλογικό κέντρο
πλησίον του τόπου διαμονής τους.
7. Να υιοθετηθούν προσβάσιμα συστήματα ψηφοφορίας ή/και να εξεταστεί
το ενδεχόμενο υιοθέτησης εναλλακτικών μορφών ψηφοφορίας με τα
οποία να διασφαλίζεται τόσο η μυστικότητα της ψήφου και όσο το
δικαίωμα των ΑμεΑ να ψηφίζουν ανεξάρτητα και χωρίς μεσάζοντες.
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8. Τήρηση δεδομένων και στατιστικών σε σχέση με την προσβασιμότητα
των ΑμεΑ στις εκλογές και τις εκλογικές διαδικασίες, ώστε με την
καταγραφή τους να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται τυχόν
προβλήματα που ενδεχομένως να ανακύπτουν.
Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω εισηγήσεις είναι ενδεικτικές και όχι
εξαντλητικές. Οι δε εμπλεκόμενες Υπηρεσίες θα πρέπει, δεδομένου ότι
οποιεσδήποτε αποφάσεις που αφορούν στα άτομα με αναπηρίες δεν πρέπει
να λαμβάνονται ερήμην τους και δυνάμει της ανησυχίας που εξέφρασε η
Επιτροπή του ΟΗΕ στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της ότι δεν
αναγνωρίζεται κατάλληλα η συμβολή αντιπροσωπευτικών οργανώσεων
ατόμων με αναπηρίες στις εθνικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων,90 να
προβούν σε διαβούλευση τόσο με την ΚΥ.Σ.Ο.Α. όσο και τις υπόλοιπες
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες, για την
υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών και λύσεων που θα διασφαλίζουν την
πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ κατά τις εκλογές.
Η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου
Εσωτερικών ο οποίος έχει διοριστεί από τον Υπουργό Εσωτερικών ως Γενικός
Έφορος Εκλογών, τη Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
των Ατόμων με Αναπηρίες και την Πρόεδρο της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης
Κύπρου και αντίγραφό της θα κοινοποιηθεί στην ΚΥ.Σ.Ο.Α. και σε
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία, καθώς και σε όλα τα
πολιτικά κόμματα.
Ταυτόχρονα, δε, στην Έκθεση επισυνάπτεται τρίπτυχο που ετοιμάστηκε, στα
πλαίσια ενημερωτικής εκστρατείας που διεξάγει το Γραφείο μου αναφορικά
με την Ισότιμη Συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες στις Εκλογές, για
σκοπούς διάχυσης. Στο τρίπτυχο αναφέρονται επιγραμματικά, αφενός τα
βασικά δικαιώματα των ΑμεΑ κατά τη διάρκεια των εκλογών, αφετέρου, δε, οι
υποχρεώσεις του Κράτους (και σε δεύτερο χρόνο και των πολιτικών κομμάτων)
προς διασφάλιση των εν λόγω δικαιωμάτων.

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης,
Προστασίας και Παρακολούθησης
της Σύμβασης του ΟΗΕ
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων
90 Παράγραφος 7 των Καταληκτικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των

Ατόμων με Αναπηρίες
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