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Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ 
 
 
Η κ. Χ. Μ., με επιστολή ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2017, προπονήτρια του αθλητή 
τοξοβολίας, κ. Δ. Κ., υπέβαλε, εκ μέρους του κ. Κ., στον Ανεξάρτητο Μηχανισμό για την 
προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
Ατόμων με Αναπηρίες, παράπονο κατά της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας 
(ΚΟΤΟΞ).  
 
Όπως ανέφερε η κ. Μ., ο κ. Κ., ο οποίος είναι άτομο με αναπηρίες (ΑμεΑ), είναι αθλητής 
στην Α΄ Κατηγορία της ΚΟΤΟΞ και μέλος της Εθνικής Ομάδας Τοξοβολίας Κύπρου. 
Ωστόσο, σύμφωνα με το παράπονο, ο αθλητής διαχρονικά δεν έλαβε την αναγκαία 
στήριξη από την ΚΟΤΟΞ, 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.  
 
Ειδικότερα ως προς το θέμα της κατηγοριοποίησης, αναφέρεται στο παράπονο ότι ο 
αθλητής επισκέφθηκε τον Φεβρουάριο του 2017, με δικά του έξοδα, στην Αθήνα, την     
κ. Μ. Μτ., η οποία έχει την ιδιότητα της National Classifier της Ελλάδας, η οποία προέβη 
σε σχετική κατηγοριοποίηση. Η κατηγοριοποίηση αυτή, ωστόσο, δεν μπορούσε να 
υποκαταστήσει την κατηγοριοποίηση που διενεργείται κατά τη διάρκεια διεθνών 
αγώνων. Συνεπώς, ο αθλητής έθεσε υπόψη της ΚΟΤΟΞ το πιστοποιητικό της κ. Μτ., ως 
ενισχυτικό του αιτήματός του για να διευθετηθεί από την ΚΟΤΟΞ η συμμετοχή του σε 
προσεχείς διεθνείς αγώνες ώστε να κατηγοριοποιηθεί και επίσημα από International 
Classifier.  
 
Τον Μάρτη του 2017, ειδικότερα, υποβλήθηκε από την προπονήτρια του αθλητή αίτημα 
για συμμετοχή του σε αγώνες που θα διεξάγονταν τον Ιούλιο στην Τσεχία. Ωστόσο, η 
απάντηση που έλαβε από την ΚΟΤΟΞ ήταν ότι δεν υπήρχε σχετικό κονδύλι. Ως εκ 
τούτου, τον Ιούνιο του 2017 ο αθλητής ζήτησε να εγκριθεί, μεν, η συμμετοχή του στους 
αγώνες, μέσω της ΚΟΤΟΞ, πλην όμως να καλύψει ο ίδιος το οικονομικό κόστος.  
 
Όπως, ωστόσο, υποστηρίζει στο παράπονό του ο αθλητής, η ΚΟΤΟΞ δεν προώθησε 
έγκαιρα την αίτηση εγγραφής του στους αγώνες, αλλά και ούτε τον καθοδήγησε ορθά 
σχετικά με την ημερομηνία και τα έγγραφα που έπρεπε να συνοδεύουν την αίτηση, με 
αποτέλεσμα η αίτηση να απορριφθεί. Η σημαντικότερη παράλειψη ήταν, σύμφωνα με 
τον αθλητή, το γεγονός πως η ΚΟΤΟΞ του υπέδειξε πως η τελευταία μέρα υποβολής 
της αίτησης και των εντύπων ήταν η 23η Ιουνίου 2017, κάτι που όμως ίσχυε για τους 
αθλητές που είχαν ήδη κατηγοριοποίηση, ενώ για την δική του περίπτωση, ως αθλητής 
χωρίς κατηγοριοποίηση, η προθεσμία έληγε στις 16 Ιουνίου 2017.  
 
Ως αποτέλεσμα ο αθλητής αποκλείστηκε από τους αγώνες, κάτι που είχε ως συνέπεια, 
αφενός, να χάσει την ευκαιρία κατηγοριοποίησης ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να 
αγωνιστεί στους παραολυμπιακούς αγώνες, και, αφετέρου, να ζημιωθεί οικονομικά, 
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αφού είχε ήδη αγοράσει τα αεροπορικά εισιτήρια και είχε προπληρώσει το κόστος 
συμμετοχής στους αγώνες. 
 
 
ΙΙ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 
 
Ο Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την απόφαση υπ’ αριθμό 
73.519, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2012, ορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως 
Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Σύμφωνα με την 
απόφαση αυτή, ο Επίτροπος έχει, μεταξύ άλλων, και την αρμοδιότητα να εξετάζει 
αυτεπάγγελτα, είτε μετά από παράπονα ή καταγγελίες, περιπτώσεις μη εφαρμογής της 
Σύμβασης και να υποβάλλει εκθέσεις προς τις κρατικές υπηρεσίες και άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς με συστάσεις για την εφαρμογή της Σύμβασης. Επίσης, έχει την 
αρμοδιότητα να διαφωτίζει, ευαισθητοποιεί και προωθεί την προστασία και 
πραγμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και την εφαρμογή της 
Σύμβασης. 
 
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 
αποτελεί σταθμό στην ιστορική διαδρομή για την προώθηση, προστασία και διασφάλιση 
των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, αφού συνιστά την πρώτη παγκόσμια διεθνή συνθήκη που 
αναφέρεται αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου στα άτομα αυτά, κατοχυρώνοντας κατά 
τρόπο δεσμευτικό και αναλυτικό, όχι μόνο τα δικαιώματά τους, αλλά και τις ειδικές 
υποχρεώσεις του κράτους, οι οποίες είναι αναγκαίες ώστε η υλοποίηση των 
δικαιωμάτων να καταστεί πραγματική. Αυτό που κυρίως επιχειρείται να αλλάξει με τη 
Σύμβαση είναι ο τρόπος αντιμετώπισης της αναπηρίας, αφού  η αναπηρία δεν 
εκλαμβάνεται πια ως μια ατομική ανεπάρκεια, αλλά ως η συνέπεια της αλληλεπίδρασης 
του ατόμου με αναπηρία ,με ένα περιβάλλον που αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ατόμου και να άρει τους τυπικούς και άτυπους 
περιορισμούς που το εμποδίζουν να λειτουργήσει και να συμμετάσχει ισότιμα σε όλες 
τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Κατά προέκταση, τα ΑμεΑ δεν θεωρούνται ως λήπτες 
φιλανθρωπίας , αλλά αντιμετωπίζονται ως ισότιμα υποκείμενα δικαιωμάτων.  
 
Το άρθρο 30, ειδικότερα, κατοχυρώνει το δικαίωμα των ΑμεΑ στην πολιτιστική ζωή, 
ψυχαγωγία, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αθλητισμό. 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.  
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Ειδικότερα σε σχέση με τον αθλητισμό, στην παράγραφο 5 του άρθρου 30 
προβλέπονται τα εξής: 
 
5. 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 αθλητικούς, 
ψυχαγωγικούς και τουριστικούς τόπους, 
 
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,  
 
ε. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες όσων 
εμπλέκονται στη διοργάνωση ψυχαγωγικών, τουριστικών, ελεύθερου χρόνου και 
αθλητικών δραστηριοτήτων.  
 
Όπως επισημαίνει ο ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τον 
Αθλητισμό για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, μέσω της εφαρμογής του άρθρου 30 της 
Σύμβασης, τόσο τα άτομα, όσο και η τοπική και διεθνής κοινότητα επωφελούνται από 
τον θετικό ρόλο που ο αθλητισμός μπορεί να διαδραματίσει στις ζωές εκείνων που ζουν 
με αναπηρίες. Ειδικότερα, όπως επισημαίνει1, ο αθλητισμός: 
 
Παρέχει ίσες ευκαιρίες στα ΑμεΑ να είναι ενεργά και να αλληλεπιδρούν σε ένα θετικό 
κοινωνικό κύκλο που επιτρέπει τον μετριασμό των αρνητικών παραγόντων που μπορεί 
να συνδέονται με την αναπηρία.  Με την προώθηση της «ικανότητας» (ability) και όχι 
της «ανικανότητας» (disability), το άτομο ενδυναμώνεται και αποκτά μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση, την οποία μπορεί να αξιοποιεί και σε άλλους τομείς της ζωής του, 
όπως π.χ. την εργασία. 
 
Η κοινωνικοποίηση μέσω του αθλητισμού είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τα ΑμεΑ, που 
συχνά παραμένουν στο περιβάλλον του σπιτιού, προστατευόμενα και κηδεμονευόμενα 
                                                 
1
 Σε δήλωση που περιλαμβάνεται στο: “Sport in the United Nations Convention on the Rights of People with 

Disabilities”, σελ 6-7 (2007 International Disability Working Group) 
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από τις οικογένειές τους, αφού η συμμετοχή προωθεί την επικοινωνία μεταξύ 
συναθλητών, τις σχέσεις συνεργασίας και την ομαδικότητα. 
 
Τα προγράμματα αθλητισμού για ΑμεΑ εξυπηρετούν στην σωματική και διανοητική 
ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, στην προώθηση της επανένταξης και στη 
διευκόλυνση της ικανότητας τους για αυτοεξυπηρέτηση. 
 
Ο αθλητισμός προάγει την ενσωμάτωση των κοριτσιών και γυναικών που βιώνουν 
διπλό στιγματισμό. 
 
Η συμπερίληψη συμμετεχόντων με και χωρίς αναπηρία στα ίδια προγράμματα αυξάνει 
την κατανόηση και την ευαισθητοποίηση του ενός για τον άλλο και μπορεί να συμβάλει 
στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. 
 
Τα αθλητικά προγράμματα για τα ΑμεΑ αποτελούν οικονομικά αποδοτικές μεθόδους 
επανένταξης, αφού είναι ιδιαίτερα θεραπευτικά και βελτιώνουν τις κινητικές δεξιότητες, 
την ατομική αυτονομία και την αυτοπεποίθηση. 
 
Εκτός από τα ίδια τα ΑμεΑ, η ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ στον αθλητισμό ωφελεί και 
την ευρύτερη κοινότητα. Όπως το Γραφείο του Υπάτου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα υποδεικνύει2, η συμμετοχή των ΑμεΑ στον αθλητισμό παρέχει 
στην κοινωνία ένα μέσο αποδόμησης των «αναπηρικών» απεικονίσεων που 
παρουσιάζουν τα ΑμεΑ ως παθητικά, ανενεργά και χωρίς ικανότητες για κοινωνική 
συμμετοχή πρόσωπα. Με την ανατροπή αυτών των στερεοτύπων της αναπηρίας, η 
συμμετοχή στον αθλητισμό βοηθά στην οικοδόμηση πιο συμπεριληπτικών κοινοτήτων 
και, κατ’ επέκταση, σε μεγαλύτερη συνοχή και κοινωνική συνεργασία.     
 
Οι ειδικότερες υποχρεώσεις για το κράτος που απορρέουν από το άρθρο 30(5) 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. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2
 Σε κείμενο που περιλαμβάνεται στο: “Sport in the United Nations Convention on the Rights of People with 

Disabilities”, σελ 16-17 (2007 International Disability Working Group) 
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ΙΙΙ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ   
 
 
Το υπό διερεύνηση παράπονο σχετίζεται άμεσα με την υλοποίηση της υποχρέωσης του 
κράτους για διευκόλυνση των ΑμεΑ στην άσκηση του δικαιώματός τους στον αθλητισμό 
και, συγκεκριμένα, για προώθηση της συμμετοχής τους σε διεθνείς αθλητικές 
διοργανώσεις.  
 
Αρμόδιος φορέας είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ), ο οποίος έχει 
εντάξει ανάμεσα στις δραστηριότητες και προτεραιότητές του τη συμμετοχή ατόμων με 
αναπηρίες στον αθλητισμό. Είναι ενδεικτικό ότι στη Στρατηγική του μέχρι το 2020, 
αναπτύσσει ως Στρατηγική 4 τον Κοινωνικό Ρόλο του αθλητισμού, στα πλαίσια της 
οποίας προσφέρει, όπως αναφέρεται στο σχετικό έντυπο, «στήριξη των προγραμμάτων 
των πιο κάτω ειδικών ομάδων στόχων του πληθυσμού, τόσο σε επίπεδο αθλητικής 
ενασχόλησης, όσο και σε επίπεδο αγωνιστικού αθλητισμού τουλάχιστον στο 50%: 
κωφών, μεταμοσχευμένων, με νοητική αναπηρία , με κινητικά προβλήματα, αλλοδαποί 
και μετανάστες», ενώ παράλληλα προωθεί τη συμμετοχή της Κύπρου στους 
Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics. 
 
Παράλληλα με τον ΚΟΑ, ο οποίος ασκεί κυρίως συντονιστικό ρόλο, εμπλέκονται άμεσα 
και οι διάφορες αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες χειρίζονται τα διαδικαστικά ζητήματα. 
Εν προκειμένω, άμεσα εμπλεκόμενη ομοσπονδία ήταν η ΚΟΤΟΞ και, συνεπώς, μετά 
την υποβολή του παραπόνου, ο ΚΟΑ μου διαβίβασε τις θέσεις της ΚΟΤΟΞ, οι οποίες 
κοινοποιήθηκαν και στην παραπονούμενη, κ. Μ.. Αυτές, έχουν, συνοπτικά, ως εξής:  
 
Η ΚΟΤΟΞ αμφισβητεί την ιδιότητα της κ. Μτ. ως National Archery Classifier και σε κάθε 
περίπτωση σημειώνει ότι δεν είχε οποιαδήποτε στοιχεία επικοινωνίας της για 
επαλήθευση των εντύπων που η ίδια είχε υπογράψει. 
 
Η ΚΟΤΟΞ δεν παρέλειψε να επιδείξει ενδιαφέρον για τον αθλητή, κάτι που 
αποδεικνύεται από το ότι στις 9 Μαΐου 2017 ζήτησε από την προπονήτρια να της 
αποστείλει βιογραφικό σημείωμά του, κάτι που όμως εκείνη δεν έκανε. 
 
Ο λόγος για τον οποίο η ΚΟΤΟΞ αρχικά δεν προώθησε τη συμμετοχή του αθλητή στην 
αθλητική διοργάνωση στην Τσεχία ήταν η έλλειψη κονδυλίων. Ωστόσο, ενέκρινε τη 
συμμετοχή του όταν δεσμεύθηκε ο ίδιος να καλύψει τη έξοδά του. 
 
Η ΚΟΤΟΞ σημειώνει ότι η αίτηση και τα έντυπα θα έπρεπε να διαβιβαστούν από την 
ίδια την Ομοσπονδία στην αθλητική διοργάνωση μέχρι τις 23 Ιουνίου 2017, πράγμα που 
έγινε.   
 
Ο λόγος για τον οποίο δεν εγκρίθηκε η συμμετοχή ήταν επειδή η επιστολή της                
κ. Μτ. αναφορικά με την κατηγοριοποίηση ήταν γραμμένη στα ελληνικά και όχι στα 
αγγλικά. 
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Στην πιο πάνω επιστολή απάντησε με δική της η κ. Μ., η οποία επιμένει ότι ο λόγος για 
τον οποίο δεν εγκρίθηκε η συμμετοχή του αθλητή στην αθλητική διοργάνωση της 
Τσεχίας ήταν επειδή  χάθηκε η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, λόγω του ότι 
η ΚΟΤΟΞ υπέδειξε τις 23 αντί τις 16 Ιουνίου ως τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων.  
 
Σημειώνει, επίσης, ότι τα αναλυτικά έντυπα που είχαν συμπληρωθεί από την                 
κ. Μτ. ήταν στα αγγλικά και ότι στα ελληνικά ήταν μόνο η σύνοψη του πορίσματός της. 
Επισημαίνει, επιπρόσθετα, ότι  σε κάθε περίπτωση, με βάση τις προϋποθέσεις για 
συμμετοχή στις διαδικασίες κατηγοριοποίησης αυτό που απαιτείτο δεν ήταν η εθνική 
κατηγοριοποίηση, όπως αυτή που έγινε από την κ. Μτ., αλλά μια συμπληρωμένη στα 
αγγλικά ιατρική κατάσταση, η οποία και είχε επισυναφθεί στην αίτηση του αθλητή που 
στάληκε στην ΚΟΤΟΞ.  
 
 
ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
 
 
Έχοντας μελετήσει το σύνολο των εντύπων που τέθηκαν υπόψη μου, διαπιστώνω ότι οι 
θέσεις της κ. Μ., όπως καταγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, είναι βάσιμες. 
Έχω, συγκεκριμένα, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο αποκλεισμός της 
συμμετοχής του αθλητή στην αθλητική διοργάνωση της Τσεχίας τον Ιούνη του 
2017 οφείλεται σε λανθασμένους χειρισμούς της ΚΟΤΟΞ και συγκεκριμένα στη 
λανθασμένη υπόδειξη της προθεσμίας που αφορούσε στους αθλητές χωρίς 
κατηγοριοποίηση. Εξαιτίας αυτού του λανθασμένου χειρισμού, ο αθλητής υπέστη 
οικονομική ζημία και ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
αποκατάστασής της είτε από την ΚΟΤΟΞ, η οποία ως αθλητική ομοσπονδία 
χρηματοδοτείται κυρίως από τον ΚΟΑ γιναυτο και υπόκειται στον έλεγχο του 
ΚΟΑ, σε σχέση με τη χρηματοδότηση που λαμβάνει, είτε απευθείας από τον ΚΟΑ.  
 
Πέραν της πιο πάνω εισήγησης, η οποία αφορά στο ατομικό παράπονο που εξέτασα, 
προκύπτει η ανάγκη λήψης μέτρων, σε ευρύτερο επίπεδο, για βελτίωση και ενίσχυση 
της προστασίας του δικαιώματος των ΑμεΑ στον αθλητισμό. 
 
Είναι  αναγκαίο, όπως ο ΚΟΑ, σε διαβούλευση με τις αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις των ΑμεΑ 3 , 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 πρόσβαση και συμμετοχή 
των ΑμεΑ στον αθλητισμό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμά τους και όχι απλώς 
κοινωνική προσφορά του κράτους.  

                                                 
3
 Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3, της Σύμβασης: «Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και 

των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν 

ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη  θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα 

εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των 

αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους».  
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Κατ’ επέκταση, για την ουσιαστική και αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος αυτού 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. 
 
Υποβάλλω την παρούσα Έκθεση τόσο στον ΚΟΑ, όσο και στην ΚΟΤΟΞ, για 
προβληματισμό και για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προς υλοποίηση των 
εισηγήσεων που διαλαμβάνονται σε αυτή, ενώ αντίγραφο κοινοποιείται στην Κυπριακή 
Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μ. Στυλιανού-Λοττίδη 
Επίτροπος Διοικήσεως και  
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  
Ως Μηχανισμός Παρακολούθησης της Σύμβασης  
των Ηνωμένων Εθνών για ΑμεΑ. 


