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Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

 

1. Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει 

οριστεί1 από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την 

προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης 

του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Σύμφωνα με την 

απόφαση αυτή, η 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. 

 

2. Στα πλαίσια αυτά, στο Γραφείο μου έχει λάβει και εξετάσει αριθμό 

παραπόνων, αναφορικά με τα εμπόδια που συνάντησαν άτομα με αναπηρίες, 

τα οποία κατέχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας (ΕΚΑ) στην απόλαυση του 

ωφελήματος της ελεύθερης χρήσης ομπρέλων και κρεβατιών στις 

οργανωμένες παραλίες. Τα παράπονα αυτά συνδέονται με τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρίες σε προσβασιμότητα (άρθρο 9), ανεξάρτητη διαβίωση 

και ένταξη στην κοινωνία (άρθρο 19), κινητικότητα του ατόμου (άρθρο 20) 

και συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και 

τον αθλητισμό (άρθρο 30).  

 

3. Τα παράπονα έχουν, ειδικότερα, ως εξής: 

 

❖ Α/Π 1086/2019: Υποβλήθηκε από τον κ. ΧΧΧ στις 18 Ιουνίου 2019, 

και αφορούσε στις παραλίες Αγίας Θέκλας και Αλαμινού αντίστοιχα. 

Ειδικότερα, ο παραπονούμενος υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι ο 

υπεύθυνος ενοικίασης ξαπλώστρας/ομπρέλας στην παραλία Αλαμινού, 

είχε αρνηθεί να του αναγνωρίσει το δικαίωμα σε χωρίς χρέωση ενοικίαση, 

 
1 Απόφαση υπ’ αριθμό 73.519, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2012 
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υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες ξαπλώστρες/ομπρέλες 

προορίζονται μόνο για τα τετραπληγικά άτομα και όχι για όλα τα άτομα 

με αναπηρίες που έχουν ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας. Σύμφωνα με τον 

παραπονούμενο, της ίδιας αντιμετώπισης είχε τύχει και κατά το 

προηγούμενο καλοκαίρι στην παραλία Αγία Θέκλας.  

 

❖ Α/Π 1732/2020: Υποβλήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 από τον κ. 

ΧΧΧ, ο οποίος είναι άτομο με οπτική αναπηρία. Ο παραπονούμενος 

υποστήριξε, ειδικότερα, ότι οι διαχειριστές των παραλιών του Δήμου 

Παραλιμνίου ταυτίζουν την αναπηρία μόνο με την κινητική αναπηρία και 

τη χρήση τροχοκαθίσματος, ενώ δεν είναι ενήμεροι για τα ωφελήματα τα 

οποία δικαιούνται, βάσει της ΕΚΑ, όλα τα άτομα με αναπηρίες.  

 

❖ Α/Π 542/2022: Υποβλήθηκε στις 22 Μαρτίου 2022, από συγκεκριμένο 

Παγκύπριο όμιλο - Ενάντια στην προκατάληψη, και στρεφόταν κατά του 

Δήμου Παραλιμνίου, σε σχέση με την άρνηση παροχής δωρεάν χρήσης 

ομπρελών και κρεβατιών στις παραλίες του Δήμου σε όλα τα άτομα με 

αναπηρίες που είναι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, χωρίς 

διακρίσεις ως προς το είδος της αναπηρίας τους. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος 

υποστηρίζει ότι το εν λόγω ωφέλημα παρέχεται από τον Δήμο μόνο σε 

άτομα σε τροχοκάθισμα (με σοβαρή και εμφανή κινητική αναπηρία) και 

στα άτομα με οπτική αναπηρία, με αποτέλεσμα άτομα με άλλες αναπηρίες 

(π.χ. ψυχική ή αναπτυξιακή αναπηρία) να μην επωφελούνται.  

 

❖ Α/Π 1804/2022: Σε Δελτίο Τύπου, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2022, 

η ΚΥΣΟΑ καταγγέλλει την «κατάφορη παραβίαση των προνοιών του 

Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας από τον Δήμο 

Παραλιμνίου». Ειδικότερα, στο Δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι ανάμεσα 

στα δικαιώματα των κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας 

περιλαμβάνεται το δικαίωμα στην ελεύθερη χρήση ομπρελών και 

κρεβατιών στις παραλίας μέχρι 10% του αριθμού των ομπρελών ανά 

χώρο οργανωμένης παραλίας. Ωστόσο, ο Δήμος Παραλιμνίου αρνείται να 

παραχωρήσει το εν λόγω δικαίωμα, αφού οι υπάλληλοι του Δήμου 
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κλειδώνουν τα κρεβατάκια που προορίζονται για τα άτομα με αναπηρίες, 

εμποδίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά, ενώ παράλληλα 

αμφισβητούν το κατά πόσο οι κάτοχοι της Κάρτας είναι πράγματι άτομα 

με αναπηρίες. 

 

❖ Α/Π 1806/2022: Υποβλήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2022, από ζεύγος 

ατόμων, που ανέφεραν ότι όταν στις 24 και στις 26 Αυγούστου 2022 

ζήτησαν όπως επιτραπεί στον γιο τους, ο οποίος είναι κάτοχος 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, η ελεύθερη χρήση ομπρέλας και 

κρεβατιού σε παραλίες του Δήμου Παραλιμνίου, οι υπάλληλοι του Δήμου 

τους ανέφεραν ότι αυτή παραχωρείται μόνο σε παραπληγικά και τυφλά 

άτομα.  Οι παραπονούμενοι υποστηρίζουν ότι ένας τέτοιος διαχωρισμός 

παραβιάζει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και συνιστά ένδειξη 

ρατσισμού.  

 

 

ΙΙ. ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

4. Στα πλαίσια της διερεύνησης του παραπόνου με Αρ. Φακ.: Α/Π 1086/2019 

λάβαμε γραπτώς τις θέσεις του Δημάρχου Σωτήρας και του Κοινοτάρχη 

Αλαμινού.  

 

5. Ειδικότερα, εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλαμινού λάβαμε 

απάντηση, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2019, από αρμόδιο Επιθεωρητή 

Παραλίας, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Εξ όσων γνωρίσουμε από τον 

Κυπριακό Οργανισμού Τουρισμού όσα άτομα έχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα 

Αναπηρίας δεν είναι υποχρεωτικό να δίνονται δωρεάν διευκολύνσεις, εκτός 

και αν διαχειρίζεται ο Δήμος ή η κοινότητα και υπάρχει απόφαση Συμβουλίου 

να δίνονται δωρεάν διευκολύνσεις και στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαμινού 

δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. (…) Η κοινότητά μας Αλαμινού βγαίνει σε 

προσφορές και την παραλία δεν την διαχειριζόμαστε εμείς, αλλά ο πιο ψηλός 

προσφοροδότης και το ξαναεπισημαίνω δεν είναι υποχρεωτική η δωρεάν 
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διευκόλυνση. Απεναντίας, ο νυν προσφοροδότης (…) παρέχει δωρεάν 

διευκολύνσεις σε τετραπληγικά άτομα». 

 

6. Στη δική του απάντηση, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2019, ο Δήμος Σωτήρας 

σημείωσε τα ακόλουθα: «Με αφορμή τη μεταξύ μας αλληλογραφία, έχει 

αποφασιστεί όπως το θέμα της δωρεάν παραχώρησης ομπρέλας ή και 

κρεβατιών σε άτομα με αναπηρία, αλλά και άλλων ωφελημάτων που παρέχει 

η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπήρων, να συμπεριληφθεί σε επόμενη ημερήσια 

διάταξη της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτως ώστε να ληφθεί 

σχετική απόφαση». 

 

7. Στα πλαίσια της εξέτασης του παραπόνου με Αρ. Φακ.: 1732/2022, ο Δήμος 

Παραλιμνίου κοινοποίησε στο Γραφείο μας επιστολή του, ημερομηνίας 19 

Νοεμβρίου 2020, στην οποία αναφέρει τα εξής: «Στις παραλίες του Δήμου 

υπάρχουν όλες οι διευκολύνσεις για ΑμεΑ, έχουν τοποθετηθεί σε 

συγκεκριμένο αριθμό κρεβατιών ειδική σήμανση και τα οποία 

παραχωρούνται δωρεάν σε ΑμεΑ (καθηλωμένα σε τροχοκάθισμα), σε άτομα 

με σοβαρά κινητικά προβλήματα και σε τυφλούς. Ο λόγος που εφαρμόζεται 

αυτή η τακτική είναι γιατί αυτά τα άτομα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση 

στα εν λόγω κρεβατάκια, τα οποία εφάπτονται των ξύλινων διαδρόμων, 

ώστε να μη χρειάζεται να κινηθούν στην άμμο και ταυτόχρονα από τα 

κρεβατάκια να έχουν εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα χωρίς οποιαδήποτε 

εμπόδια. (…) Για τον πιο πάνω λόγο έχουν δοθεί αυστηρές οδηγίες στους 

εργάτες ενοικίασης ειδών παραλίας, ώστε τα εν λόγω κρεβατάκια να 

παραχωρούνται μόνο στα άτομα με τα εν λόγω προβλήματα και όχι γενικά 

σε όποιον κατέχει ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας».  

 

8. Από τα πιο πάνω  προέκυψε πως δεν είναι σαφές κατά πόσο η Ευρωπαϊκή 

Κάρτα Αναπηρίας εξασφαλίζει στους δικαιούχους της ελεύθερη χρήση 

ομπρελών και κρεβατιών στις οργανωμένες παραλίες, αφού φάνηκε ότι 

εναπόκειται στα Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια ή και στους ιδιώτες 

διαχειριστές των παραλιών να αποφασίσουν κατά πόσο, σε ποιο βαθμό και 
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σε ποιες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες, θα παραχωρήσουν σχετικές 

διευκολύνσεις. Ως εκ τούτου, το Γραφείο μου απευθύνθηκε στη Διευθύντρια 

Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) και 

έθεσε υπόψη της το ζήτημα, ώστε να διασαφηνιστεί κατά πόσο και υπό 

ποιους, τυχόν, όρους και προϋποθέσεις οι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας 

Αναπηρίας θεωρούνται δικαιούχοι ελεύθερης χρήσης ομπρέλων και 

κρεβατιών στις οργανωμένες παραλίες. 

 

9. Στην απάντησή της, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2020, η Διευθύντρια 

ΤΚΕΑΑ ανέφερε ότι σε σχέση με τη συμπερίληψη του συγκεκριμένου 

ωφελήματος στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, η μεν Ένωση Δήμων δεν 

διάφωνησε, η δε Ένωση Κοινοτήτων συμφώνησε, υπό τον όρο όμως ότι θα 

επαφίεται στην κάθε κοινότητα να ασκεί τη δική της πολιτική σε ότι αφορά 

τις εκπτώσεις ή απαλλαγές για τα άτομα με αναπηρίες και τους συνοδούς 

τους. Ως εκ τούτου, το ωφέλημα περιλήφθηκε στον κατάλογο των 

ωφελημάτων, με την υπόδειξη όμως προς ο κάτοχος της κάρτας θα πρέπει 

να επικοινωνεί εκ των προτέρων με την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή 

για πλήρη καθοδήγηση και αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας. Το ΤΚΕΑΑ 

ανέφερε, περαιτέρω, ότι ως συντονιστικός φορέας θα επιδιώξει με νέο κύκλο 

διαβουλεύσεων εντός του έτους να επιτύχει αύξηση των παρεχόμενων 

ωφελημάτων για τους κατόχους της ΕΚΑ. 

 

10.Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα πλαίσια της διαβούλευσης που είχε 

πραγματοποιηθεί μεταξύ του ΤΚΕΑΑ και της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης 

Κοινοτήτων, το ΤΚΕΑΑ τον Ιούλιο του 2016 είχε ενημερώσει εγγράφως τις 

δύο Ενώσεις ότι, «οι δυνητικοί δικαιούχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας 

είναι άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές ή 

αισθητηριακές διαταραχές, οι οποίες κατά την αλληλεπίδρασή τους με 

διάφορα εμπόδια, δυνατό να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική 

συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους, των οποίων η 

αναπηρία  πιστοποιείται από τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας του ΤΚΕΑΑ, 

με μέτρια, σοβαρή ή ολική αναπηρίας». Το ΤΚΕΑΑ, στα πλαίσια της εν λόγω 
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διαβούλευσης, είχε πληροφορήσει τις δύο Ενώσεις ότι, ο πιο πάνω ορισμός 

αντιστοιχεί κατά τις εκτιμήσεις και τα διαθέσιμα στοιχεία σε ένα δυνητικό 

αριθμό 20.000 δικαιούχων, ενώ πρόσθετο δικαίωμα της κάρτας για τον 

συνοδό ατόμων με σοβαρή ή πλήρη κινητική, οπτική και νοητική αναπηρία 

εκτιμάται να έχουν περίπου 5.000 άτομα. 

 

11.Στα πλαίσια εξέτασης του παραπόνου με Αρ. Φακ. 1806/2022, μας 

κοινοποιήθηκε σχετική νεότερη επιστολή της Διευθύντριας ΤΚΕΑΑ, 

ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2022 στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Ως 

Τμήμα διαπιστώσαμε ότι παρουσιάζεται αδυναμία παροχής του πιο πάνω 

ωφελήματος από συγκεκριμένου Δήμους και Κοινότητες και για τον λόγο 

αυτό έχουμε προβεί σε συγκεκριμένες συστάσεις. Η απόφαση για έγκριση 

της Κάρτας λαμβάνεται μετά από αξιολόγηση Ειδικής Επιτροπής, που 

πραγματοποιείται στα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας του Τμήματός μας, η 

οποία γνωματεύει για την πιστοποίηση της αναπηρίας και την ικανοποίηση 

του ορισμού του δικαιούχου. Από την στιγμή που εκδίδεται η Κάρτα σε 

κάποιο πολιτη με αναπηρία τότε έχει πρόσβαση στα ωφελήματα, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Σχέδιο για την Παροχή της Ευρωπαϊκής Κάρτας 

Αναπηρίας στην Κύπρο».  

 

 

ΙΙΙ. Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

 

12.Στην ειδική σελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, σημειώνονται τα 

εξής:  

 

«Το άρθρο 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προβλέπει 

για όλους τους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης. 

Περίπου 80 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ έχουν κάποιο είδος αναπηρίας και 

έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα εμπόδια στην πλήρη απόλαυση του 

δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης. Ενώ στις χώρες καταγωγής τους, τα 



8 
 

άτομα με αναπηρίες μπορούν να απολαύσουν ορισμένα οφέλη, τα οφέλη 

αυτά δεν μπορούν να μεταφερθούν, όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ. 

  

Η καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας με ορισμένα δικαιώματα 

αποτελεί ένα από τα μέτρα αντιμετώπισης των πιο πάνω εμποδίων και θα 

διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία. Επιπλέον, διασφαλίζει την 

ισότιμη πρόσβαση σε ορισμένες ειδικές παροχές, κυρίως στους τομείς του 

πολιτισμού, του τουρισμού, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού και των 

μεταφορών. 

 

Για να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να ταξιδεύουν ευκολότερα στο 

εσωτερικό της, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει ένα σύστημα αμοιβαίας 

αναγνώρισης με βάση την ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας, δηλ. η κάρτα 

αναγνωρίζεται αμοιβαία από τις χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στο 

σύστημα, σε εθελοντική βάση (βλ. Ωφελήματα σε άλλες χώρες). 

 

Η κάρτα αυτή δεν αλλάζει τα εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας ή την εθνική 

νομοθεσία που αφορούν τις υπηρεσίες και γενικότερα ωφελήματα που κάθε 

κράτος παρέχει στους πολίτες του με αναπηρία. . Τα κράτη μέλη διατηρούν 

την ευχέρεια να αποφασίζουν ποιος είναι δικαιούχος για να λάβει την κάρτα, 

χρησιμοποιώντας τον εθνικό ορισμό της αναπηρίας για τον σκοπό αυτό. 

Κάθε κάτοχος της κάρτας δικαιούται τα ωφελήματα που παρέχει το 

συγκεκριμένο κράτος στο οποίο βρίσκεται όταν την χρησιμοποιεί. 

 

Δικαιούχοι στην Κύπρο: μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές 

ή αισθητηριακές διαταραχές, οι οποίες, κατά την αλληλοεπίδραση τους με 

διάφορα εμπόδια, δυνατό να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική 

συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους και το οποίο 

πιστοποιείται από τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας του Τμήματος 

Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ως πρόσωπο με μέτρια ή 

σοβαρή ή ολική αναπηρία. 
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Ωφελήματα στην Κύπρο: Για την προώθηση και υλοποίηση του έργου το 

ΤΚΕΑΑ έχει ήδη δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, όπως 

Τμήματα και Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, τοπικές αρχές, ιδιωτικοί φορείς 

και εκπρόσωποι οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες με τους οποίους 

διαμορφώνεται ο κατάλογος των ωφελημάτων που παρέχει η κάρτα στους 

δικαιούχους της. Ο κατάλογος των ωφελημάτων δύναται να εμπλουτίζεται 

από καιρό σε καιρό ανάλογα και έπειτα από διαβούλευση με τους πάροχους 

των ωφελημάτων.» 

 

13.Στα ωφελήματα που αφορούν στον Τουρισμό συμπεριλαμβάνεται το εξής: 

«Ελεύθερη χρήση ομπρελών και κρεβατιών στις παραλίες μέχρι 10% του 

αριθμού των ομπρελών ανά χώρο οργανωμένης παραλίας (να προηγείται 

επικοινωνία με τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές)». 

 

14.Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας είχε ξεκινήσει το 

2016, ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συμμετείχαν 

πιλοτικά οχτώ κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Ωστόσο, 

βάσει της νέας «Στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

2021-2030», η οποία περιλαμβάνεται σε Ανακοίνωση2 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2021, προτείνεται όπως η ΕΚΑ έως το 

τέλος του 2023 αναγνωριστεί σε όλα τα κράτη μέλη, βασιζόμενη στην 

εμπειρία από το εν εξελίξει πιλοτικό έργο για Ευρωπαϊκή Κάρτα 

Αναπηρίας σε οκτώ κράτη μέλη, καθώς και στο ευρωπαϊκό δελτίο 

στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται 

στον πυλώνα της «Ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής» και αποσκοπεί 

στην άρση των εμποδίων που συναντούν τα άτομα με αναπηρίες κατά τη 

μετακίνησή τους σε άλλο κράτος μέλος για εργασία, σπουδές ή άλλους 

λόγους, σε σχέση με την αναγνώριση της κατάστασης αναπηρίας τους και 

τις παροχές που αφορούν στους όρους παροχής υπηρεσιών. 

 

 
2 COM/2021/101 final 
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ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ   

 

15.Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας εισάχθηκε στην Κύπρο το 2016, με αρμόδιο 

Συντονιστικό Φορέα το ΤΚΕΑΑ. Δεδομένου ότι η εισαγωγή της έγινε 

πιλοτικά, χωρίς να διέπεται από αυστηρούς κανόνες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στηρίζεται αποκλειστικά στην αυτόβουλη διάθεση των διάφορων 

Υπουργείων και άλλων κρατικών θεσμών και φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, να 

συνεργαστούν και να παρέχουν στα άτομα με αναπηρίες, που κρίνονται 

δικαιούχοι της κάρτας, συγκεκριμένα ωφελήματα. Αυτό, βέβαια, ενδέχεται 

να αλλάξει εάν στα πλαίσια της νέας Στρατηγικής για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρίες, καταστεί υποχρεωτική για όλα τα κράτη η έκδοση και 

αναγνώριση ΕΚΑ. 

 

16.Σε κάθε περίπτωση, στο παρόν στάδιο, καμία κρατική Υπηρεσία ή 

Οργανισμός δεν μπορεί να υποχρεωθεί να παράσχει ορισμένα ωφελήματα 

στους δικαιούχους ΕΚΑ, αλλά οποιαδήποτε τέτοια παραχώρηση γίνεται 

εθελοντικά, μετά από σχετική διαβούλευση με το ΤΚΕΑΑ. Κατ’ επέκταση, οι 

Οργανισμοί που επιλέγουν και αποφασίζουν να προχωρήσουν στην 

παροχή τέτοιων ωφελημάτων αποδεικνύουν έμπρακτα τον σεβασμό 

τους προς τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και την προθυμία 

τους να συμβάλουν στην πραγμάτωση των δικαιωμάτων αυτών και 

στην άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία 

στην ισότιμη ένταξή τους στην κοινωνία. Για τον λόγο αυτό πρέπει να 

χαιρετιστεί η κατ’ αρχήν απόφαση, τόσο της Ένωσης Δήμων, όσο και την 

Ένωσης Κοινοτήτων, να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Παροχής Ευρωπαϊκής 

Κάρτας στην Κύπρο, παραχωρώντας, μεταξύ άλλων, και το δικαίωμα στην 

ελεύθερη χρήση ειδών παραλίας στους δικαιούχους ΕΚΑ. 

 

17.Ανεξάρτητα όμως από τα πιο πάνω, αποτελεί γεγονός ότι παρόλο που η ΕΚΑ 

τέθηκε σε ισχύ πριν από έξι έτη, υπάρχει έλλειψη σαφήνειας και ενιαίας 

πολιτικής σε σχέση με το συγκεκριμένο ωφέλημα, καθώς και μη 
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επαρκής διαφάνεια και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων προσώπων 

σε σχέση με το πού και υπό ποιους όρους αυτό παρέχεται. Φαίνεται, 

δηλαδή, πως κάποιοι Δήμοι, Κοινότητες ή ιδιώτες, στους οποίους έχει 

παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης των παραλιών, δεν εφαρμόζουν 

ομοιόμορφα κριτήρια ή διαδικασίες κατά την παραχώρηση ειδών παραλίας 

στους δικαιούχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, με αποτέλεσμα, τόσο οι 

Κύπριοι, όσο και οι Ευρωπαίοι, δικαιούχοι να μην μπορούν εύκολα να 

γνωρίζουν εκ των προτέρων σε ποια παραλία θα τους παραχωρηθεί ή όχι το 

εν λόγω ωφέλημα.  

 

18.Ως αποτέλεσμα, κάποιοι από τους δικαιούχους βιώνουν διακρίσεις στην 

απόλαυση του συγκεκριμένου ωφελήματος, στη βάση του είδους ή της 

έκτασης της αναπηρίας τους. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί 

επιτρεπτό, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι ΕΚΑ είναι όσα άτομα πληρούν 

τον ορισμό αναπηρίας, όπως περιλαμβάνεται στην Σύμβαση του ΟΗΕ 

για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και ο οποίος 

εφαρμόζεται από το ΤΚΕΑΑ. Δεν είναι, συνεπώς, ορθή η κατά το 

δοκούν ερμηνεία ή αξιολόγηση της αναπηρίας από τους φορείς και 

τα άτομα που διαχειρίζονται τις παραλίες, αφού η αξιολόγηση αυτή 

έχει γίνει ήδη από το αρμόδιο κρατικό Τμήμα το οποίο και 

παραχώρησε στους δικαιούχους την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας.  

 

19.Πρέπει, δε, να τονιστεί ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ κατοχυρώνει την αρχή 

της μη-διάκρισης όχι μόνο ανάμεσα στα άτομα με αναπηρίες και στα 

άτομα χωρίς αναπηρίες, αλλά και ανάμεσα στα ίδια τα άτομα με 

αναπηρίες, αφού η Σύμβαση δεν διαχωρίζει ανάλογα με το είδος ή 

τη βαρύτητα της κάθε αναπηρίας. Είναι ενδεικτικό ότι, στο Γενικό Σχόλιο 

Υπ. Αρ. 2(2004), με θέμα την Προσβασιμότητα, η Επιτροπή του ΟΗΕ, 

αρμόδια για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 

τονίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε όλα 

τα παρεχόμενα αγαθά, προϊόντα ή υπηρεσίες κατά τρόπο που να 

διασφαλίζεται η αποτελεσματική και ίση πρόσβαση και σεβασμός της 
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αξιοπρέπειάς τους, καθώς κι ότι προσβασιμότητα πρέπει να παρέχεται σε όλα 

τα άτομα με αναπηρίες, ανεξαρτήτως του είδους της βλάβης, χωρίς 

οποιαδήποτε διάκριση.  

 

20.Υπό το φως των πιο πάνω, υποβάλλω την παρούσα Έκθεση στο ΤΚΕΑΑ ως 

αρμόδιο Συντονιστικό Φορέα μέσω του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, 

καθώς επίσης και στην Ένωση Δήμων και στην Ένωση Κοινοτήτων, ζητώντας 

τους να εντείνουν τις προσπάθειές τους, προς την κατεύθυνση της 

διασφάλισης της παροχής του ωφελήματος της ελεύθερης χρήσης 

ομπρελών και κρεβατιών στις παραλίες χωρίς οποιεσδήποτε 

αυθαίρετες διακρίσεις. Αναμένεται, συγχρόνως, ότι θα δημοσιευθούν 

σαφείς οδηγίες, που θα αποσκοπούν στην ενημερωμένη και χωρίς 

ταλαιπωρία εξυπηρέτηση των δικαιούχων ΕΚΑ, όταν αυτοί 

επισκέπτονται τις οργανωμένες παραλίες.  
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