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Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο 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(ΙΙΙ)/2011). 

 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 της Σύμβασης που αφορά στον 

καθορισμό ενός ανεξάρτητου μηχανισμού στα κράτη μέλη για 

προαγωγή, προστασία και παρακολούθηση της εφαρμογής της 

Σύμβασης, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφαση με αρ. 

73.519 ημερομηνίας 9 Μαΐου 2012, ανέθεσε στον Επίτροπο 

Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως 

Ανεξάρτητο Μηχανισμό, τις αρμοδιότητες προώθησης, 

προστασίας και παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης. 

 

Η Επίτροπος, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος 

Μηχανισμός προβαίνει σε δράσεις/ενέργειες που σχετίζονται με 

την προώθηση, την προστασία και την παρακολούθηση της 

Σύμβασης. 

 

Έχοντας τούτο υπόψη, οι δράσεις/ενέργειες αποσκοπούν στην 

ενημέρωση, διαφώτιση και ενημέρωση για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία, στη διαμεσολάβηση για την πραγμάτωση 

των εν λόγω δικαιωμάτων και στην παρέμβαση με συστάσεις και 

εισηγήσεις σε σχέση με πολιτικές και νομοθετικά ή άλλα μέτρα που 

χρειάζονται για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του 

Κράτους που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 

Ενδεικτικά, οι ενέργειες/δράσεις του Επιτρόπου, ως Ανεξάρτητος 

Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της 

Σύμβασης, περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, τα κάτωθι: 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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▪ Διεξαγωγή ερευνών και συλλογή στοιχείων, με σκοπό την 

παρακολούθηση της εφαρμογής των προνοιών της 

Σύμβασης και την πλήρη και ισότιμη απόλαυση όλων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των 

ατόμων με αναπηρίες. 

 

▪ Διερεύνηση παραπόνων και καταγγελιών από άτομα με 

αναπηρία ή αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων 

με αναπηρίες, καθώς και αυτεπάγγελτη εξέταση 

περιπτώσεων παραβίασης των διατάξεων της Σύμβασης, 

διενέργεια διαβουλεύσεων στα πλαίσια της ισχύουσας 

νομοθεσίας με τα εμπλεκόμενα μέρη και δυνατότητα 

επιβολής ποινών για άνιση μεταχείριση και παραβίαση των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. 

 

▪ Υποβολή εκθέσεων προς τις κρατικές υπηρεσίες και άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς, με συστάσεις και εισηγήσεις 

αναφορικά με την εκ μέρους τους εφαρμογή των προνοιών 

και διατάξεων της Σύμβασης. 

 

▪ Προεδρεύει της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 

Παρακολούθηση της Σύμβασης, στην οποία συμμετέχουν 

άτομα με αναπηρίες και εκπρόσωποι των 

αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων και της Κυπριακής 

Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΥ.Σ.Ο.Α.). 

 

▪ Συνεργασία με τον Συντονιστικό Μηχανισμό (Παγκύπριο 

Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρίες) και το Κεντρικό Σημείο 

(Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες) 

για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της Σύμβασης. 

 

▪ Διαφώτιση, ευαισθητοποίηση και προώθηση της 

προστασίας και πραγμάτωσης των δικαιωμάτων των 

ατόμων με αναπηρίες και της εφαρμογής της Σύμβασης, σε 

συνεργασία με το Κεντρικό Σημείο. 
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Προς την κατεύθυνση της προώθησης και προστασίας των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, επιδιώχθηκε η στενή 

συνεργασία του Γραφείου με τις αντιπροσωπευτικές Οργανώσεις 

των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) για τον εντοπισμό των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ και αφορούν στην 

παραβίαση των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά απορρέουν από τη 

Σύμβαση καθώς και η παρέμβαση του Γραφείου για την επίλυση 

των εν λόγω προβλημάτων. 
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Κατά την τριετία 2017-2018-2019 υποβλήθηκαν ή/και εξετάστηκαν/ 

διερευνήθηκαν αυτεπάγγελτα 436 παράπονα. Το αντικείμενο τους, 

αντικατοπτρίζεται στον κάτωθι πίνακα: 

 

 
 

 
 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
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καταληκτικές 

παρατηρήσεις 

της επιτροπής 

του οηε για τα 

δικαιώματα των 

ατόμων με 

αναπηρίες 
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Το 2017, αποτέλεσε σημαντικό σταθμό αναφορικά με την πορεία 

εφαρμογής της Σύμβασης στην Κύπρο, καθότι η Επιτροπή του 

ΟΗΕ για τα Άτομα με Αναπηρία δημοσίευσε τις Καταληκτικές 

Παρατηρήσεις της σε σχέση με την Πρώτη Έκθεση της Κύπρου 

στον ΟΗΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης.  

 

Συγκεκριμένα, στις 23 και 24 Μαρτίου 2017, η Επιτροπή εξέτασε την 

Πρώτη έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις 5 Απριλίου 

2017, ενέκρινε τις Καταληκτικές της Παρατηρήσεις σε σχέση με 

αυτή, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 12 Απριλίου 2017.  

 

Με τις Καταληκτικές της Παρατηρήσεις η Επιτροπή, όπως 

σημειώθηκε και σε σχετική Ανακοίνωση του Γραφείου μας τον 

Μάιο του 2017, «ανέδειξε τα κρίσιμα κενά, ελλείψεις και αδυναμίες 

που χρειάζεται, έγκαιρα, να αντιμετωπιστούν, ώστε η χώρα μας να 

ανταποκριθεί στο επίπεδο διασφάλισης των δικαιωμάτων των 

ατόμων με αναπηρία για το οποίο δεσμεύτηκε από το 2011, με την 

κύρωση της Σύμβασης.  

 

Η εξέλιξη αυτή, αναμένεται να είναι και η αφετηρία για τη 

διαμόρφωση μιας νέας ολοκληρωμένης κρατικής στρατηγικής για 

την αναπηρία, υποστηριζόμενης από επαρκείς και κατάλληλους 

ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους».  

 

Όπως επισημάνθηκε στην Ανακοίνωση, στο επίκεντρο της κριτικής 

της Επιτροπής, βρέθηκε «η μη υιοθέτηση της δικαιωματικής 

προσέγγισης της αναπηρίας, η ανεπαρκής εφαρμογή από τον 

δημόσιο τομέα της νομοθεσίας για διαβούλευση με την Κυπριακή 

Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.) και του 

άρθρου 4(3) της Σύμβασης, για πλήρη συμμετοχή των 

αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία στη 

λήψη αποφάσεων που τους αφορούν».  

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
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Για σκοπούς εναρμόνισης με τη Σύμβαση αλλά και τους Στόχους 

της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Επιτροπή συνέστησε στο κράτος «την 

αναθεώρηση/τροποποίηση ή και κατάργηση νομοθεσιών και 

πολιτικών πρακτικής, σε στενή, πάντα, συνεργασία με τις 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία» και 

τόνισε ότι «είναι επείγουσα η ανάγκη ενίσχυσης της στήριξης, της 

συνεργασίας και της επιρροής των εν λόγω οργανώσεων σε 

όλους τους τομείς».  

 

Στην Ανακοίνωση αποδόθηκαν γενικά οι συστάσεις της Επιτροπής 

προς το κράτος αναφορικά με τους πλείστους τομείς της ζωής των 

ατόμων με αναπηρία, με τις οποίες η Επιτροπή κάλεσε το κράτος 

όπως:  

 

 Υιοθετήσει, αμέσως, τον ορισμό της «διάκρισης με βάση την 

αναπηρία» της Σύμβασης, όπου να αναγνωρίζεται ότι τέτοια 

διάκριση προκύπτει και από την άρνηση παροχής εύλογων 

προσαρμογών, σε όλες τις εθνικές νομοθεσίες σε όλους 

τους τομείς, περιλαμβανομένου του ιδιωτικού.  

 

 Θεσπίσει νομοθετικά και άλλα μέτρα για πρόληψη και 

καταπολέμηση κάθε πολλαπλής και διαπλεκόμενης 

διάκρισης και ταυτόχρονα, διασφαλίσει επαρκές βιοτικό 

επίπεδο για κάθε άτομο με αναπηρία Κύπριο ή μη Κύπριο, 

εντάξει τη διάσταση της αναπηρίας (mainstreaming) σε 

όλες τις νομοθεσίες, πολιτικές πρακτικές και στρατηγικές 

που αφορούν στην ισότητα των φύλων και εφαρμόσει 

πολιτικές δικαιωματικής προσέγγισης για τα παιδιά με 

αναπηρία.  

 

 Αντικαταστήσει πλήρως το υφιστάμενο διαχωριστικό 

σύστημα εκπαίδευσης, με σύστημα ενιαίας εκπαίδευσης με 

βάση τα πρότυπα του σχετικού Γενικού Σχολίου για την 

ενιαία εκπαίδευση (Αρ. 4) της Επιτροπής.  

 

 Καταργήσει επειγόντως νομοθεσίες, διατάξεις και πολιτικές 

πρακτικές που επιτρέπουν την κηδεμονία των ατόμων με 

αναπηρία και την υποκατάσταση της λήψης αποφάσεών 
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τους και υιοθετήσει σε νέα νομοθεσία τα πρότυπα του 

Γενικού Σχολίου (Αρ. 1) που εξέδωσε η Επιτροπή, για την ίση 

αναγνώριση ενώπιον του νόμου και το δικαίωμα σε 

δικαιοπραξία.  

 

 Υιοθετήσει μέτρα/πρότυπα που θα διασφαλίζουν το 

δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ανεξάρτητη 

διαβίωση και χρηματοδοτήσει, επειγόντως, μια στρατηγική 

για την αποϊδρυματοποίηση, αξιοποιώντας και πόρους που 

διαθέτει για την ιδρυματοποίηση, για την παροχή 

υπηρεσιών στην κοινότητα.  

 

 Καταργήσει την επιβάρυνση των ατόμων με αναπηρία με 

έξοδα που σχετίζονται με την αναπηρία τους και καθορίσει 

και διασφαλίσει ένα ελάχιστο όριο κοινωνικής προστασίας 

ανεξάρτητα ηλικίας, καταγωγής ή φύλου χωρίς να 

συνεκτιμάται το κόστος της αναπηρίας.  

 

 Απαγορεύσει όλες τις μορφές ακούσιας κράτησης ή 

νοσηλείας λόγω «βλάβης» ή υποθετικής «βλάβης» (π.χ. 

επικινδυνότητας) και υιοθετήσει άλλα κατάλληλα μέτρα με 

βάση τα πρότυπα των Καθοδηγητικών Γραμμών για το 

άρθρο 14 της Σύμβασης.  

 

 Διασφαλίσει την προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία στις δικαστικές διαδικασίες, με τις αναγκαίες 

διαδικαστικές προσαρμογές, την υποχρεωτική επιμόρφωση 

των δικαστών, του προσωπικού των δικαστηρίων και των 

σωμάτων ασφαλείας σε σχέση με την οικουμενικότητα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

 

 Ενισχύσει τις προσπάθειες στον τομέα της 

προσβασιμότητας και διαθέσει αυξημένους πόρους για την 

προσβασιμότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 

των πληροφοριών, των επικοινωνιών και των μέσων 

συγκοινωνίας.  
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 Υιοθετήσει σύστημα ποσοστώσεων για την πρόσβαση των 

ατόμων με αναπηρία στον ιδιωτικό τομέα εργασίας.  

 

 Διασφαλίσει, σε νομοθετικό και πρακτικό επίπεδο, την 

άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι χωρίς 

διακρίσεις λόγω αναπηρίας.  

 

 Παράσχει, χωρίς καθυστέρηση, οικονομικούς πόρους στον 

ανεξάρτητο μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής 

της Σύμβασης.  

 

Σε νέα ανακοίνωση του Γραφείου μας αναφορικά με τις 

Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής, επίσης τον Μάιο του 

2017, έγινε ιδιαίτερη μνεία στην παράγραφο 7 των Καταληκτικών 

Παρατηρήσεων και σημειώθηκε ότι «η Επιτροπή πέρα από την 

επευφημία της, για τον υφιστάμενο νόμο που προνοεί την 

υποχρέωση των Δημοσίων Υπηρεσιών για διαβούλευση με τη 

Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), συνάμα 

ανησυχεί, τόσο σε σχέση με τη συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών 

οργανώσεων στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν, όσο και 

ως προς το ζήτημα της “πρέπουσας” συνεργασίας (των 

Δημοσίων Υπηρεσιών) με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις με 

αναπηρία, για όλα τα θέματα που αφορούν αναπηρία, σε 

γενικότερο επίπεδο». 

 

Σημειώνεται ότι οι Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής, 

καθώς και τα Γενικά Σχόλια που κατά καιρούς έχει εκδώσει για την 

πληρέστερη ερμηνεία συγκεκριμένων άρθρων της Σύμβασης, 

συνιστούν τα κύρια εργαλεία του Γραφείου μας κατά τη διερεύνηση 

των παραπόνων που υποβάλλονται αναφορικά με τα δικαιώματα 

των ΑμεΑ, καθώς και στο πλαίσιο των αυτεπάγγελτων 

παρεμβάσεων της Επιτρόπου και της ευρύτερης δράσης του 

Γραφείου μας υπό την αρμοδιότητα της Επιτρόπου ως 

Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και 

Παρακολούθησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρία. 
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εκθέσεις 

παρεμβάσεις 

διαμεσολαβητική 

δράση 
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Σημαντικός αριθμός παραπόνων που υποβλήθηκαν στο Γραφείο 

μας κατά το 2017, αφορούσε στις διακρίσεις εις βάρος των ΑμεΑ 

κατά την άσκηση της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής του Κράτος, 

δηλαδή, η απόρριψη αιτήσεων τους για παροχή δημόσιων και 

αναπηρικών επιδομάτων, καθώς και Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.), κατά παράβαση των προνοιών της 

Σύμβασης.  

 

Ειδικότερα, από τη διερεύνηση παραπόνου που είχε υποβληθεί από 

τη μητέρα ατόμου με ψυχική/ψυχοκοινωνική αναπηρία, κατά της 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), αναφορικά 

με απώλεια Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) και 

Αναπηρικού Επιδόματος, διαπιστώθηκε ότι οι σχετικές αιτήσεις 

είχαν αντιμετωπιστεί από την ΥΔΕΠ ως αιτήσεις ατόμου χωρίς 

αναπηρία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου ο 

αιτητής δεν λάμβανε Ε.Ε.Ε. ούτε αναπηρικό επίδομα.  

 

Η δε ΥΔΕΠ όταν, κατόπιν επανεξέτασης της αίτησης του τον έκρινε 

δικαιούχο Ε.Ε.Ε., άρχισε την καταβολή του Ε.Ε.Ε. βάσει της 

ημερομηνίας αξιολόγησης της αναπηρίας του από το Σύστημα 

Αξιολόγησης της Αναπηρίας που λειτουργεί από το Τμήμα 

Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, αντί με βάση την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  

 

Συγκεκριμένα, οι υπό αναφορά αιτήσεις για Ε.Ε.Ε. και αναπηρικό 

επίδομα είχαν υποβληθεί με βάση το έντυπο που έπρεπε να 

Εκθέσεις / Παρεμβάσεις/Διαμεσολαβητική Δράση 

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Αναπηρικό Επίδομα 



 

- 25 - 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017-2018-2019 

χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων από νέους/ες 

αιτητές/τριες, δηλαδή, μη λήπτες δημοσίου βοηθήματος, αφού ο 

παραπονούμενος ήταν μεν λήπτης δημοσίου βοηθήματος από τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), αλλά δεν λάμβανε 

αναπηρικό βοήθημα, καθότι η σχετική του αίτηση εκκρεμούσε 

ενώπιον των ΥΚΕ από το 2010.  

 

Συνακόλουθα, ο παραπονούμενος «ως νέος αιτητής αναπηρικού 

επιδόματος, θα έπρεπε να παραπεμφθεί από την ΥΔΕΠ στο ΤΚΕΑΑ, 

για να αξιολογηθεί από το Σύστημα αξιολόγησης, κατά πόσο είναι 

πράγματι άτομο με αναπηρία» ωστόσο η ΥΔΕΠ δεν τον παρέπεμψε 

για αξιολόγηση επειδή, σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

«ως λήπτης δημοσίου βοηθήματος δεν ήταν εγκεκριμένος ως 

ανάπηρο άτομο». Ως αποτέλεσμα, η ΥΔΕΠ εξέτασε και τις δύο 

αιτήσεις ως ατόμου χωρίς αναπηρία, παρότι, ο παραπονούμενος 

δεν παρέλειψε να σημειώσει στις αιτήσεις ότι είναι άτομο με 

αναπηρία.  

 

Στη σχετική Έκθεση που υποβλήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, 

σημειώθηκε η αντιμετώπιση των αιτήσεων του παραπονούμενου, 

ενόσω ήταν λήπτης δημοσίου βοηθήματος αλλά δεν λάμβανε 

αναπηρικό επίδομα από τις ΥΚΕ, ήταν λανθασμένη και δεν είχε 

οποιοδήποτε νομικό έρεισμα.  

 

Συνέπεια τούτου, παραβιάστηκε το δικαίωμα του παραπονούμενου 

«να διεκδικήσει Ε.Ε.Ε. ως άτομο με αναπηρία και να λάβει έγκαιρα 

επί τούτου σχετική απόφαση, αφού προηγείτο η αξιολόγηση της 

αναπηρίας του από το Σύστημα Αξιολόγησης» και «να εξεταστεί η 

δεύτερη αίτηση και η ένσταση του κατά της απορριπτικής 

απόφασης στην πρώτη αίτηση, δυνάμει των διατάξεων του 

άρθρου 13(β) του Νόμου,1 όπως τροποποιήθηκαν με ισχύ από την 

1η Αυγούστου 2015 αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία και ήταν 

λιγότερο περιοριστικές σε σχέση με τις αρχικές διατάξεις». 

Περαιτέρω, παρότι ήταν  ήδη σε ισχύ η προαναφερθείσα 

τροποποίηση, απορρίφθηκε η δεύτερη αίτηση του 

                                                           
1 Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 

Παροχών Νόμος του 2014 (Ν.109(Ι)/2014) 
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παραπονούμενου και η σχετική ένσταση του, αφού 

αντιμετωπίστηκαν ως αίτηση και ένσταση ατόμου χωρίς 

αναπηρία. 

 

Όταν δε ο παραπονούμενος παραπέμφθηκε στο ΤΚΕΑΑ για 

αξιολόγηση της αναπηρίας του και αξιολογήθηκε ως άτομο με 

αναπηρία, δηλαδή, άτομο με μακροχρόνια θέματα ψυχικής υγείας, 

ανεξάρτητα αν δεν λάμβανε αναπηρικό επίδομα από τις ΥΚΕ, και 

ακολούθως η ΥΔΕΠ αποφάσισε ότι είναι δικαιούχος Ε.Ε.Ε. και 

αναπηρικού επιδόματος, η καταβολή τους άρχισε βάσει της 

ημερομηνίας αξιολόγησης της αναπηρίας του παραπονούμενου 

αντί με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του. 

 

Όπως δε σημειώθηκε, «η καθυστέρηση αξιολόγησης της 

αναπηρίας του (παραπονούμενου) δεν οφείλεται στον ίδιο αλλά 

στην ΥΔΕΠ η οποία θεωρούσε μέχρι και την παρέμβαση του 

Γραφείου μου ότι η αίτηση του δεν ήταν αίτηση ατόμου με 

αναπηρία», καθώς και ότι για να αξιολογηθεί ο παραπονούμενος 

ως άτομο με αναπηρία από το Σύστημα Αξιολόγησης «σημαίνει ότι 

διαπιστώθηκε συγκεκριμένη μακροχρόνια κατάσταση, που υπήρχε 

τουλάχιστον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του…και δεν 

προέκυψε κατά την ημερομηνία αξιολόγησης του» ούτε όταν 

άρχισε να του καταβάλλεται Ε.Ε.Ε. και αναπηρικό επίδομα.  

 

Με βάση τα ανωτέρω, έγινε σύσταση προς την ΥΔΕΠ για 

επανεξέταση της απόφασης της αναφορικά με την ημερομηνία 

έναρξης καταβολής Ε.Ε.Ε. και αναπηρικού επιδόματος στον αιτητή, 

με γνώμονα την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεών του. 
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Σε άλλη περίπτωση, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), 

απέρριψαν αίτημα για επιστροφή σε παιδί με αναπηρία μέρους του 

δημοσίου βοηθήματος που είχαν αποκόψει, επειδή κατά τον 

καθορισμό του ύψους του δημοσίου βοηθήματος που 

καταβαλλόταν στη θυγατέρα του παραπονούμενου, 

συνυπολόγιζαν και το επίδομα τέκνου που λάμβανε ο ίδιος, παρότι 

από το 2014 δεν λάμβανε το εν λόγω επίδομα.  

 

Συγκεκριμένα, ενώ με βάση σχετική βεβαίωση που είχε εξασφαλίσει 

ο παραπονούμενος από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών ασφαλίσεων, του είχε παραχωρηθεί επίδομα τέκνου 

μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 αλλά όχι για τα έτη 2014 και 2015, 

καθότι δεν είχε υποβάλει σχετική αίτηση, οι ΥΚΕ συνέχισαν να 

αποκόπτουν μέρος του δημοσίου βοηθήματος της θυγατέρας 

του, θεωρώντας δεδομένη τη λήψη του επιδόματος τέκνου. 

 

Οι ΥΚΕ επιβεβαίωσαν ότι «για τον καθορισμό του ύψους του 

δημόσιου βοηθήματος της κόρης του παραπονούμενου, για τα 

έτη 2014 και 2015, λαμβανόταν υπόψη το επίδομα τέκνου, 

ανεξάρτητα … από το γεγονός ότι ο παραπονούμενος ισχυρίζεται 

ότι δεν υπέβαλε αίτηση … η παράλειψη του παραπονούμενου να 

προσκομίσει επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη θέση του ότι 

δεν ήταν πλέον δικαιούχος επιδόματος τέκνου πριν τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επίδομα τέκνου, επιβαρύνει 

τον ενδιαφερόμενο». 

 

Ενόψει της πιο πάνω θέσης των ΥΚΕ, το 2016 ο παραπονούμενος 

υπέβαλε αίτηση για επίδομα τέκνου, η οποία απορρίφθηκε από το 

Υπουργείο αλλά, μέχρι και το Φεβρουάριο του 2017, οι ΥΚΕ 

συνέχισαν να αποκόπτουν μέρος του δημόσιου βοηθήματος της 

θυγατέρας του. 

 

Αποκοπή μέρους δημοσίου βοηθήματος από άτομο με 

αναπηρία 
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Στη σχετική Έκθεση μας για το πιο πάνω θέμα, επισημάνθηκε πως 

οι ΥΚΕ προσέγγισαν το αίτημα του παραπονούμενου για 

επιστροφή ου ποσού που αποκόπηκε από το δημόσιο βοήθημα 

της κόρης, δίδοντας έμφαση στο γεγονός «(α) ότι δεν προσκόμισε 

στοιχεία υποστηρικτικά του αιτήματος του κατά τον κρίσιμο χρόνο, 

πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αίτησης για 

επίδομα τέκνου και (β) ότι παρέλειψε να προβεί έγκαιρα σε ενέργειες 

ώστε οι ΥΚΕ να είχαν ενώπιον τους απορριπτική απόφαση 

αναφορικά με το επίδομα τέκνου για να εξακριβωθεί αν πράγματι 

δεν ήταν δικαιούχος του επιδόματος». 

 

Σε σχέση με τα πιο πάνω ζητήματα, τονίστηκε ότι το αίτημα του 

παραπονούμενου «υποστηριζόταν από ένα αδιαμφισβήτητο 

τεκμήριο, τη βεβαίωση του Υπουργείου ότι δεν έλαβε επίδομα 

τέκνου για τα έτη 2014 και 2015 και η μη υποβολή της εν λόγω 

βεβαίωσης στις ΥΚΕ πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

υποβολής αιτήσεων για το έτος 2014 … ουδόλως επηρεάζει το 

νομικό έρεισμα του αιτήματος».  

 

Σε σχέση δε με το δεύτερο πιο πάνω ζήτημα, σημειώθηκε ότι «ουδείς 

είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αίτηση για επίδομα τέκνου 

δυνάμει του περί Παροχής Τέκνου Νόμου και ιδίως όταν 

πιθανολογεί, γνωρίζοντας το οικογενειακό εισόδημα και τα 

περιουσιακά του στοιχεία ότι δεν είναι δικαιούχος του επιδόματος 

αυτού».  

 

Όπως περαιτέρω υπογραμμίστηκε, ο περί Δημοσίων Βοηθημάτων 

και Υπηρεσιών Νόμος δεν προβλέπει ότι «οι γονείς παιδιών με 

αναπηρία τα οποία είναι λήπτες δημοσίου βοηθήματος 

υποχρεούνται να προσκομίζουν στις ΥΚΕ απόφαση απόρριψης 

αίτησης τους για επίδομα τέκνου, για να μην γίνεται αποκοπή 

ανάλογου ποσού από το δημόσιο βοήθημα των παιδιών τους.  

 

Η απουσία καταβολής επιδόματος τέκνου αποτέλεσε στην 

προκειμένη περίπτωση ένα αναντίλεκτο και πραγματικό γεγονός το 

οποίο μπορούσε να διαπιστωθεί με μια απλή  έρευνα από τις ΥΚΕ. 

Οποιαδήποτε παράλειψη έρευνας ή πλάνης περί της ύπαρξης 

αντικειμενικών στοιχείων από την Διοίκηση (εν προκειμένω η 
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απουσία καταβολής επιδόματος) δεν βαραίνει τον διοικούμενο ο 

οποίος εν πάση περιπτώσει προσκόμισε σχετική βεβαίωση, αλλά 

την Διοίκηση … Η Αρχή της Καλής Πίστης που πρέπει να διέπει όλες 

τις ενέργειες της Διοίκησης επιβάλει όπως ο διοικούμενος να μην 

ταλαιπωρείται χωρίς λόγο. (Α.51(1)/158(Ι)/99). Σύμφωνα δε με το 

αρ. 51(2) του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο 

(158(Ι)/99), η Διοίκηση δεν δικαιούται, επικαλούμενη τις ίδιες της τις 

παραλείψεις για τις οποίες δεν είναι υπαίτιος ο διοικούμενος, να 

αγνοεί μια ευνοϊκή γι’ αυτόν κατάσταση η οποία έχει διαρκέσει 

αρκετό χρόνο και να αρνείται την υπέρ του διοικούμενου 

συναγωγή των ωφελημάτων και των νόμιμων συνεπειών που 

προκύπτουν από την κατάσταση αυτή.  

 

Είναι φανερό ότι οι ΥΚΕ αγνοούσαν από παράλειψη τους το 

γεγονός ότι ο παραπονούμενος δεν ελάμβανε επίδομα τέκνου, και 

του απέκοπταν αυτό το μη καταβληθέν ποσό κατά τον 

υπολογισμό καταβολής του Δημοσίου Βοηθήματος. Ουσιαστική 

πλάνη της Διοίκησης που επιφέρει από μόνη της ακυρότητα των 

πράξεων της». 

 

Οι δε ΥΚΕ, πέραν του ότι είχαν απορρίψει το αίτημα του 

παραπονούμενου για επιστροφή μέρους του δημόσιου 

βοηθήματος της θυγατέρας του που απέκοπταν, «συνέχισαν να 

αποκόπτουν ποσό από το δημόσιο βοήθημα της κόρης του καθ’ 

όλο το 2016 ακόμα και κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2017, 

ενώ η αίτηση που είχε υποβάλει ο παραπονούμενος για επίδομα 

τέκνου για το έτος 2016 είχε απορριφθεί».  

 

Ως εκ τούτου σημειώθηκε ότι «ο χειρισμός του όλου θέματος από 

τις ΥΚΕ, υπήρξε καταφανώς εκτός του πλαισίου της νομιμότητας, 

αφού: (α) στέρησαν από τη κόρη του παραπονούμενου για τρία 

χρόνια δημόσιο βοήθημα στο οποίο είχε δικαίωμα δυνάμει του περί 

Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, παραβιάζοντας 

για τρία και πλέον χρόνια το άρθρο 9(1) αυτού του Νόμου και (β) 

ταλαιπώρησαν χωρίς νόμιμο λόγο τον παραπονούμενο και κατά 

προέκταση παραβίασαν τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της 

καλής πίστης και της ορθής συμπεριφοράς απέναντι στον 

διοικούμενο». 



 

- 30 - 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017-2018-2019 

 

Η εισήγηση που υποβλήθηκε προς τις ΥΚΕ ήταν για επιστροφή στη 

θυγατέρα του παραπονούμενου, αμέσως μετά την επανεξέταση 

του θέματος, του συνολικού ποσού της αποκοπής, καθώς και για 

επικαιροποίηση της ενημέρωσης τους αναφορικά με τα αναγκαία 

στοιχεία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και ιδίως για το 

σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 9(1) του Νόμου, να 

ενημερώνονται κάθε έτος από την Υπηρεσία Διαχείρισης 

Επιδομάτων Πρόνοιας για τους δικαιούχους επιδόματος τέκνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τη διερεύνηση παραπόνου που υποβλήθηκε από κύπρια 

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

αναπηρία, αναφορικά με την απόρριψη του αιτήματος του για 

απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας με πολιτογράφηση, επειδή 

θεωρήθηκε ότι δεν πληρούσε την προϋπόθεση που τίθεται στο 

περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο να έχει «πλήρη ικανότητα», 

διαφάνηκε ότι ο εν λόγω Νόμος αποτελεί αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα νομοθεσίας που παρεμποδίζει την ίση μεταχείριση και 

ευνοεί τη διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία κατά 

παράβαση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων 

με Αναπηρίες.  

 

Ειδικότερα, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης  

ενημέρωσε τον υιό της παραπονούμενης ότι η αίτηση του για 

απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας εξετάστηκε αλλά δεν κατέστη 

δυνατό να εγκριθεί επειδή «η Κυπριακή Δημοκρατία ασκώντας τα 

κυριαρχικά της δικαιώματα και αφού έλαβε υπόψη ότι δεν πληροίτε 

τις πρόνοιες του άρθρου 111 των περί Αρχείου Πληθυσμού 

Νόμων… σύμφωνα με το οποίο απαραίτητη προϋπόθεση για 

πολιτογράφηση είναι να είστε πλήρους ικανότητας, αποφάσισε ότι 

Απόρριψη αίτησης ατόμου με νοητική αναπηρία για 

απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας 



 

- 31 - 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017-2018-2019 

δεν υφίσταται οποιοσδήποτε ουσιαστικός λόγος για 

Πολιτογράφηση σας ως Κύπριου πολίτη.» 

 

Ως επακόλουθο, ο υιός της παραπονούμενης εξακολουθούσε να 

είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας του χωρίς κυπριακή 

υπηκοότητά, χωρίς «πρόσβαση σε δικαιώματα και διευκολύνσεις 

που αφορούν στους Κύπριους πολίτες, αντίθετα με τη μητέρα και 

την αδερφή του, στη χώρα όπου έχει ενηλικιωθεί και διαμένει τα 

τελευταία 28 χρόνια, δηλαδή, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής 

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

 

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

τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Κύπριου πολίτη, 

προβλέπεται ότι, σε σχέση με την απόκτηση κυπριακής 

υπηκοότητας δυνάμει πολιτογράφησης, ο Υπουργός Εσωτερικών 

«όταν υποβληθεί σ’ αυτόν αίτηση … από οποιοδήποτε αλλοδαπό 

ενήλικα και με πλήρη ικανότητα, ο οποίος ικανοποιεί τον Υπουργό 

ότι κατέχει τα προσόντα για πολιτογράφηση σύμφωνα με τις 

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

αυτόν πιστοποιητικό πολιτογράφησης». 

 

Αντίστοιχη δε προϋπόθεση για πλήρη ικανότητα καθορίζεται και 

στις διατάξεις του Νόμου που διέπουν την παραχώρηση τη 

κυπριακής υπηκοότητας μέσω άλλων διαδικασιών, εκτός από την 

πολιτογράφηση, όπως η εγγραφή λόγω καταγωγής και η 

εγγραφή λόγω γάμου με κύπριο πολίτη. 

 

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

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες «το δικαίωμα στην 

ελευθερία διακίνησης, απόκτηση ιθαγένειας αλλά και στην 

ευρύτερη χρήση «διαδικασιών μετανάστευσης» που ισχύουν σε μία 

χώρα, οφείλεται να διασφαλίζεται στα άτομα με αναπηρία σε ίση 

βάση με τα άτομα χωρίς αναπηρία, δηλαδή χωρίς οποιαδήποτε 

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

Με άλλα λόγια, οποιαδήποτε αναπηρία, δεν μπορεί να αποτελεί 

λόγο δυσμενούς μεταχείρισης και αποκλεισμού οποιουδήποτε 

ατόμου απευθύνεται στις μεταναστευτικές αρχές, υποβάλλει 

αιτήματα ή αξιολογείται στα πλαίσια μιας διαδικασίας που 
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σχετίζεται με τη μετανάστευση και την απόκτηση ιθαγένειας σε μία 

χώρα». 

 

Περαιτέρω, από τη Σύμβαση διαφαίνεται ότι «οποιαδήποτε 

αναπηρία, δεν μπορεί να αποτελεί λόγο δυσμενούς μεταχείρισης 

και αποκλεισμού οποιουδήποτε ατόμου απευθύνεται στις 

μεταναστευτικές αρχές, υποβάλλει αιτήματα ή αξιολογείται στα 

πλαίσια μιας διαδικασίας που σχετίζεται με τη μετανάστευση και την 

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

αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία, 

περιλαμβανομένης της νοητικής αναπηρίας, «σε αυτοδιάθεση, την 

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

τα δικαιώματά τους όπως κάθε άλλος άνθρωπος. Δίδει έμφαση 

στις δυνατότητές τους να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες, με 

κατάλληλη στήριξη, καθώς και να ενσωματώνονται πλήρως στην 

κοινωνία, φτάνει να αίρονται συνεχώς όλα τα εμπόδια που 

καθιστούν αυτή την ενσωμάτωση και ισότητα ανέφικτη».  

 

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

όλων των νομικών και συμπεριφορικών εμποδίων, «απαγορεύει τα 

στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και κάθε επιβλαβή για την 

αναπηρία πρακτική καλώντας τα κράτη να αναλάβουν την 

καταπολέμησή τους» και «αναγνωρίζει κάθε άτομο ως ίσο ενώπιον 

του νόμου και ως έχον ικανότητα προς δικαιοπραξία». 

 

Ενόψει των ανωτέρω, στη σχετική Έκθεση που υποβλήθηκε 

σημειώθηκε ότι η προαναφερθείσα πρόνοια του περί Αρχείου 

Πληθυσμού Νόμου ευνοεί τη διάκριση σε βάρος των ατόμων με 

αναπηρία, καθότι καθίσταται «όχι μόνο άνιση αλλά και αδύνατη 

την πρόσβαση του παραπονούμενου αλλά και κάθε αιτητή με 

νοητική αναπηρία στο δικαίωμα απόκτησης κυπριακής 

υπηκοότητας με πολιτογράφηση.  

 

Ως αποτέλεσμα, στοιχειοθετείται πρόδηλη διάκριση με βάση την 

αναπηρία, υπό τη μορφή του αποκλεισμού και της πλήρους 

παρεμπόδισης της αναγνώρισης και άσκησης του δικαιώματος σε 

ελευθερία διακίνησης και ιθαγένειας, σε ίση βάση με άλλους 

αιτητές». Ταυτόχρονα, συντρέχει και «πολλαπλή διάκριση σε βάρος 



 

- 33 - 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017-2018-2019 

του παραπονούμενου, διότι η αναπηρία και η καταγωγή του 

διαπλέκονται και αλληλεπιδρούν κατά την πιο πάνω διάκριση», ενώ 

η αναφορά στο Νόμο σε «πλήρη ικανότητα» που βρίσκεται σε 

ασυμφωνία με τις διατάξεις της Σύμβασης, επιτρέπει όπως κάθε 

άτομο με νοητική αναπηρία «θεωρείται αυτόματα ανίκανο 

διαιωνίζοντας ένα από τα συνηθέστερα στερεότυπα σε βάρος των 

ατόμων με αναπηρία». 

 

Εισήγηση στην Έκθεση ήταν η εναρμόνιση του περί Αρχείου 

Πληθυσμού Νόμου με τη Σύμβαση για άρση της διάκρισης λόγω 

αναπηρίας μαζί με όλες τις άλλες παραβιάσεις που προκύπτουν, 

με την προϋπόθεση απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας την 

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

υποβολής αιτήματος από τον παραπονούμενο για απόκτηση 

κυπριακής υπηκοότητας, αυτό εξεταζόταν στη βάση των όσων 

είχαν αναλυθεί στην Έκθεση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντική παράμετρος για διασφάλιση της συμμετοχής και 

πρόσβασης των παιδιών με αναπηρία στην ενιαία εκπαίδευση, 

όπως προβλέπεται και από τη Σύμβαση, είναι το ζήτημα του 

καθεστώτος εργοδότησης των σχολικών βοηθών, ώστε  η Πολιτεία 

να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της σε σχέση με τους 

μαθητές με αναπηρία, όπως αυτές προκύπτουν από τη Σύμβαση 

και τους περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Νόμους. 

 

Με αφορμή παράπονο που υποβλήθηκε από γονείς παιδιού που 

φοιτούσε σε Δημόσιο Σχολείο και στο οποίο παραχωρείτο σχολική 

βοηθός/συνοδός, καταδείχθηκε πως παρότι η συγκεκριμένη 

σχολική βοηθός/συνοδός δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στα 

καθήκοντά της, εξακολουθούσε να διατηρείται στη θέση της.   

 

Καθεστώς εργοδότησης συνοδών/βοηθών των παιδιών 

με αναπηρία που φοιτούν στα δημόσια σχολεία 
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Στη σχετική Τοποθέτηση για το πιο πάνω θέμα, σημειώθηκε ότι οι 

υπηρεσίες σχολικού/ης συνοδού/βοηθού «συνιστούν μορφή 

εύλογης προσαρμογής και εξατομικευμένο μέτρο για τη 

διευκόλυνση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία, η 

χρησιμότητα του οποίου διαφέρει αναλόγως του μαθητή και των 

αναγκών του, αλλά και αναλόγως του σχολικού περιβάλλοντος 

στο οποίο βρίσκεται. Συνεπώς, ο ρόλος των σχολικών συνοδών 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ενταξιακή πορεία των μαθητών 

στο εκπαιδευτικά΄ σύστημα, ενώ μπορεί να ασκούν ακόμη 

παιδαγωγικό ρόλο2 … η παροχή ατομικής στήριξης και εύλογων 

προσαρμογών θα πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα. Η στήριξη 

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

εύλογων προσαρμογών πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση των 

κοινωνικών εμποδίων στην εκπαίδευση. Τυχόν μη παροχή εύλογων 

προσαρμογών συνιστά διάκριση λόγω αναπηρίας».  

 

Με βάση τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές 

Ανάγκες Νόμους, «κάθε παιδί με ειδικές ανάγκες δικαιούται δωρεάν 

φοίτηση σε δημόσιο σχολείο, το δε Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά 

για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, επιστημονικού και 

άλλου … η ευθύνη εργοδότησης των σχολικών βοηθών και 

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

ακολούθως η ευθύνη ανατέθηκε στις σχολικές εφορείες. 

  

Σε σχέση με την προκειμένη περίπτωση, σημειώθηκε πως παρότι 

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

ακαταλληλότητας της συνοδού, καθότι δεν ανταποκρινόταν 

επαρκώς στα καθήκοντα της, οι αναφορές/καταγγελίες εναντίον 

της «αφαιρέθηκαν από το σχετικό φάκελο, όταν ανέκυψε ανάγκη 

τερματισμού των υπηρεσιών μιας βοηθού/συνοδού, προκειμένου, 

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

καταλληλόλητας της να διατηρήσει τη θέση της».   

 

Επομένως, ενώ στο συγκεκριμένο σχολείο υπήρχε και συντηρείτο 

μια προβληματική κατάσταση που δεν συνέβαλλε στην 

«απρόσκοπτη, εκ μέρους των μαθητών ΑμεΑ, άσκηση τού 

                                                           
2 Κλεάνθους Α., Παπαλεξανδρή Τ., Φτιάκα Ε. «Ο ρόλος της συνοδού στα πλαίσια 

της ενταξιακής εκπαίδευσης», 12ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου. 
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δικαιώματος τους στην εκπαίδευση κατά τρόπο ισότιμο με τους 

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

Η στάση αυτή, ισοδυναμούσε «με αποτυχία του Κράτους να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η Σύμβαση» 

καθότι τα παιδιά με αναπηρία που φοιτούσαν στο συγκεκριμένο 

σχολείο τυγχάναν «άνισης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας και, 

συνεπώς, απαγορευμένης διάκρισης». 

 

Όπως επισημάνθηκε στην Τοποθέτηση, το κατεξοχήν πρόβλημα 

στην επιλογή των κατάλληλων προσώπων για εργοδότηση στις 

θέσεις σχολικών βοηθών/συνοδών, είναι η παντοδυναμία των 

Σχολικών Εφορειών, δηλαδή του εργοδότη, κατά τη διαδικασία 

επιλογής για σκοπούς εργοδότησης, αφού τα μέλη των Εφορειών 

έχουν την πλειοψηφία στις Επιτροπές Επιλογής. Συνεπώς, αν αυτά 

συμφωνούν στην εργοδότηση/διατήρηση στη θέση προσώπου 

ακόμα και μη κατάλληλου , η λήψη τέτοιας απόφασης δεν μπορεί 

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

στην οποία μετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, 

διαφωνούν. 

 

Η εισήγηση στην Τοποθέτηση ήταν όπως, στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων της Πολιτείας για παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης 

σε όλα τα παιδιά, η εμπλεκόμενη Σχολική Εφορεία εξέταζε την 

κατάσταση στο σχολείο που αφορούσε η καταγγελία των 

παραπονούμενων σε σχέση με το θέμα των σχολικών 

βοηθών/συνοδών και να λάμβανε μέτρα.  

 

Το δε Υπουργείο Παιδείας, όφειλε να διεξαγάγει τη δική του έρευνα 

για να διαπιστώσει αν διασφαλίζονταν τα δικαιώματα των παιδιών 

με αναπηρία στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά και σε κάθε άλλο 

σχολείο και αν όχι, να προέβαινε στις ενδεδειγμένες υπό τις 

περιστάσεις ενέργειες.   

 

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

έγινε εισήγηση για τροχιοδρόμηση από Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού, εκείνων των διαδικασιών «οι οποίες θα μπορούσαν να 

επιτρέψουν τη διαφοροποίηση της συγκρότησης των Επιτροπών 

Επιλογής των σχολικών βοηθών/συνοδών, λαμβάνοντας υπόψη 
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κατά τη διαμόρφωση της πρότασης του, τις παρατηρήσεις της 

Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

σε κράτη που αξιολόγησε, όπως για ουσιαστική συμμετοχή στις εν 

λόγω Επιτροπές των γονέων, καθώς και για συνεκτίμηση από τις 

Επιτροπές των απόψεων/επιθυμιών και προτιμήσεων των ίδιων 

των παιδιών.  

 

Η σοβαρότητα του ρόλου που αυτοί/ές διαδραματίζουν στη 

διαδικασία της μάθησης των παιδιών ΑμεΑ, σε συνδυασμό με τις 

υποχρεώσεις της Πολιτείας προς τα παιδιά αυτά, δεν επιτρέπουν η 

διαδικασία πρόσληψης των πρώτων και η εργοδότηση τους να 

είναι, ουσιαστικά, υπόθεση των Σχολικών Εφορειών». 

 

Περαιτέρω εισήγηση αφορούσε στον προβληματισμό του 

Υπουργείου «σε σχέση με τα προσόντα και κριτήρια επιλογής των 

σχολικών βοηθών/συνοδών ούτως ώστε να διασφαλίζεται 

εξαρχής η καταλληλόλητα τους και η εναρμόνιση της άσκησης 

των καθηκόντων τους» με τις διατάξεις της Σύμβασης.  

 

Προς την κατεύθυνση αυτή «θα πρέπει να τροποποιηθούν τα 

σχέδια υπηρεσίας, αλλά και να καθιερωθεί σε πρώτη τουλάχιστον 

φάση, η συστηματική και υποχρεωτική εκπαίδευση/επιμόρφωση 

των σχολικών συνοδών/βοηθών στα θέματα αναπηρίας δυνάμει 

της Σύμβασης». 
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Παράπονο που υποβλήθηκε στην Επίτροπο από την Επαρχιακή 

Επιτροπή Λεμεσού της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης 

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

του αθλητικού κέντρου «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό. Το 

αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» τελεί υπό τη διαχείριση του 

Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων, κεντρική αίθουσα αθλοπαιδιών – ομαδικών 

αθλημάτων, δημοσιογραφικά θεωρεία, ιατρείο και κυλικείο. 

 

Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διερεύνηση του παραπόνου, το εν 

λόγω αθλητικό κέντρο διαθέτει ικανοποιητικούς χώρους 

στάθμευσης οχημάτων για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), και 

χώρους διακίνησης ΑμεΑ, αλλά δεν ήταν ευχερής η πρόσβαση 

των ΑμεΑ στις κερκίδες με τα καθίσματα για την παρακολούθηση 

δραστηριοτήτων ισότιμα με κάθε άλλο πρόσωπο, λόγω της 

ύπαρξης σκαλιών. Ως επακόλουθο, τα ΑμεΑ οδηγούνταν στην 

αρένα του σταδίου που βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος, με 

αποτέλεσμα να εκτίθεντο σε κίνδυνο όσον αφορά την σωματική 

τους ακεραιότητα και, συνακόλουθα, να υφίσταντο άνιση 

μεταχείριση λόγω της έλλειψης εύλογης προσαρμογής για τις 

ανάγκες της διαφορετικότητάς τους.  

 

Ειδικότερα, στη βάση της κοινωνικής θεώρησης της αναπηρίας, 

είναι κεντρικής σημασίας βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, «η προσβασιμότητα, 

μεταξύ άλλων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και αποτελεί 

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

για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία να ασκούν και να 

απολαμβάνουν αδιακρίτως τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

θεμελιώδεις ελευθερίες». 

 

Ελλιπής προσβασιμότητα του αθλητικού κέντρου 

«Σπύρος Κυπριανού» 
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Η προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον, «μπορεί να 

προσφέρει σε κάθε πολίτη την ευκαιρία για αυτόνομη, ελεύθερη και 

απρόσκοπτη διακίνηση με ασφάλεια σε κάθε χώρο κοινωνικών και 

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

ενδεικτικά τις ελάχιστες υποχρεώσεις των Κρατών Μερών για λήψη 

κατάλληλων μέτρων ώστε τα άτομα με αναπηρία να ζουν 

ανεξάρτητα και να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές της ζωής.  

 

Με το άρθρο 30 της Σύμβασης, διασφαλίζεται «το δικαίωμα 

συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή, τη ψυχαγωγία, τις 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και τον αθλητισμό» και προς 

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

άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε αθλητικές και 

ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις». 

 

Για την άσκηση του προαναφερθέντος δικαιώματος, θα πρέπει «οι 

εγκαταστάσεις διεξαγωγής των δραστηριοτήτων στις οποίες 

αφορά, να είναι πλήρως προσβάσιμες για όλα τα άτομα με 

αναπηρία και ανεξάρτητα από το είδος της αναπηρίας τους, 

απαλλαγμένες εμποδίων που παρακωλύουν την άφιξη στο χώρο 

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

διακίνηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο τους, τη χρήση 

οποιουδήποτε εσωτερικού χώρου». 

 

Η απουσία εύλογης προσαρμογής, όπως στην προκειμένη 

περίπτωση, οδηγεί στον αποκλεισμό των ΑμεΑ και στην απουσία 

δυνατότητας άσκησης του αναγνωρισμένου δικαιώματός τους για 

συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την ψυχαγωγία, τις 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και τον αθλητισμό. Ο 

αποκλεισμός, όμως, των ΑμεΑ από την άσκηση οποιουδήποτε 

δικαιώματος, ελλείψει προσβασιμότητας, συνεπάγεται 

απαγορευμένη, δυνάμει της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, διάκριση σε βάρος τους 

και παραβίαση των αρχών της μη διάκρισης και ισότητας 

ευκαιριών. 

 

Βάσει των ανωτέρω, η εισήγηση προς τον ΚΟΑ ήταν όπως 

«προγραμματίσει και υλοποιήσει άμεσα, τη διαδικασία λήψης 
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διορθωτικών μέτρων για την εξάλειψη των εμποδίων που στερούν 

ή περιορίζουν τα άτομα με αναπηρία να παρακολουθούν 

απρόσκοπτα και σε ίση βάση με τα άτομα χωρίς αναπηρία τις 

αθλητικές δραστηριότητες της επιλογής τους, χωρίς να διατρέχουν 

οποιοδήποτε κίνδυνο». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράπονο που στρεφόταν κατά της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Τοξοβολίας (ΚΟΤΟΞ) αφορούσε στην ανεπαρκή στήριξη που 

διαχρονικά παρείχε σε αθλητή τοξοβολίας που είναι ΑμεΑ ώστε να 

μπορεί να συμμετάσχει σε διεθνείς αγώνες εξωτερικού ΑμεΑ και, 

μέσω της συμμετοχής του, να μπορέσει να κατηγοριοποιηθεί για 

να εξασφαλίσει συμμετοχή στους παραολυμπιακούς αγώνες.  

 

Όπως διαπιστώθηκε, λόγω λανθασμένων χειρισμών της ΚΟΤΟΞ 

αποκλείστηκε η συμμετοχή του αθλητή σε αθλητική διοργάνωση 

στο εξωτερικό, καθότι του είχε υποδείξει λανθασμένη προθεσμία 

υποβολής της αίτησης του, με επακόλουθο να υποστεί οικονομική 

ζημιά, αφού είχε ήδη αγοράσει αεροπορικά εισιτήρια και είχε 

προπληρώσει το κόστος συμμετοχής του στους αγώνες. 

 

Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην πολιτιστική ζωή, 

ψυχαγωγία, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αθλητισμό, 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 30 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Βασικός στόχος του εν 

λόγω άρθρου «είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑμεΑ στις 

πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες και μέσω 

αυτής η ενθάρρυνση, ενδυνάμωση και εμπέδωση της ένταξής 

τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, κατά ισότιμο 

τρόπο με τον υπόλοιπο πληθυσμό». 

 

Χειρισμός αίτησης αθλητή τοξοβολίας με αναπηρίες για 

συμμετοχή του σε διεθνή διοργάνωση 
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Σε σχέση ειδικότερα με τον αθλητισμό, στην παράγραφο 5 του εν 

λόγω άρθρου προβλέπονται τα εξής:  

 

«Με σκοπό τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες 

να συμμετέχουν, σε ίση βάση με τους άλλους, σε 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και 

αθλητικές δραστηριότητες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη 

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε: 

 

α. Να ενθαρρύνουν και να προάγουν τη συμμετοχή, σε 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση, των ατόμων με 

αναπηρίες στις κυριότερες αθλητικές δραστηριότητες, 

σε όλα τα επίπεδα, 

 

β. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν 

την ευκαιρία να διοργανώνουν, αναπτύσσουν και 

συμμετέχουν σε αθλητικές και ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες ειδικά για άτομα με αναπηρίες και, για 

το σκοπό αυτό, να ενθαρρύνουν την παροχή, σε ίση 

βάση με τους άλλους, κατάλληλων οδηγιών, 

κατάρτισης και πόρων, 

 

γ. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν 

πρόσβαση σε αθλητικές ψυχαγωγικές και τουριστικές 

εγκαταστάσεις, 

 

δ. Να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες έχουν 

ίση πρόσβαση με τα υπόλοιπα παιδιά στη συμμετοχή 

στο παιχνίδι, στην αναψυχή και στον ελεύθερο χρόνο και 

σε αθλητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 

και των δραστηριοτήτων στο σχολικό σύστημα, 

 

ε. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν 

πρόσβαση στις υπηρεσίες όσων εμπλέκονται στη 

διοργάνωση ψυχαγωγικών, τουριστικών, 

δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και αθλητικών 

δραστηριοτήτων». 
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Οι ειδικότερες υποχρεώσεις για το κράτος που απορρέουν από την 

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

διασφάλιση του δικαιώματος των ΑμεΑ να συμμετέχουν στον 

αθλητισμό στη βάση της ισότητας των ευκαιριών, να λαμβάνουν 

κρατική στήριξη και να αντιμετωπίζονται ως ίσοι με όλους τους 

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

το δικαίωμα να θεωρούνται κεντρικό και αναπόσπαστο κομμάτι 

του αθλητισμού και θα πρέπει να διευκολύνονται να συμμετέχουν 

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

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

αυτό, να προωθεί τις κατάλληλες οδηγίες και να παρέχει σχετική 

καθοδήγηση, να οργανώνει την αναγκαία κατάρτιση όσων 

εμπλέκονται και να διαθέτει επαρκείς πόρους». 

 

Στην υπό εξέταση περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι ο αποκλεισμός της 

συμμετοχής του αθλητή στην αθλητική διοργάνωση της Τσεχίας 

τον Ιούνη του 2017, οφειλόταν σε λανθασμένους χειρισμούς της 

ΚΟΤΟΞ και ως εκ τούτου, στην Έκθεση της Επιτρόπου έγινε 

εισήγηση για εξέταση του ενδεχομένου αποκατάστασής της, είτε 

από την ΚΟΤΟΞ είτε απευθείας από τον ΚΟΑ. 

 

Πέραν της πιο πάνω εισήγησης και για σκοπούς βελτίωσης και 

ενίσχυσης της προστασίας του δικαιώματος των ΑμεΑ στον 

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

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ΑμεΑ, προχωρήσει 

υιοθετώντας στη στρατηγική και στις δράσεις του μια πιο ολιστική 

και δικαιωματική προσέγγιση, η οποία θα είναι συμβατή με τη 

Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι η ισότιμη 

πρόσβαση και συμμετοχή των ΑμεΑ στον αθλητισμό αποτελεί 

ανθρώπινο δικαίωμά τους και όχι απλώς κοινωνική προσφορά 

του κράτους». 

 

Συγκεκριμένα ο ΚΟΑ, ως ο κατεξοχήν υπεύθυνος κρατικός φορέας 

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

των αθλητών με αναπηρίες σε αθλητικές δραστηριότητες και 

διοργανώσεις, και, αφετέρου, να διασφαλίζει πρακτικά τη 

συμμετοχή αυτή, μέσω της θέσπισης σαφών διαδικασιών, της 
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παροχής επαρκούς καθοδήγησης στις αθλητικές ομοσπονδίες και 

στους ίδιους τους αθλητές και της διάθεσης ικανοποιητικών 

πόρων». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Επίτροπος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος 

Μηχανισμός για την Προώθηση, Προστασία και Παρακολούθηση 

της Εφαρμογής της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, προέβη 

αυτεπάγγελτα στη διερεύνηση του θέματος της προσβασιμότητας 

των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) στις παραλίες. 

 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο αριθμός των προσβάσιμων 

παραλιών αυξάνεται ανά έτος και έχουν συντελεστεί σημαντικά 

βήματα για τη διεύρυνση της προσβασιμότητας των παραλιών 

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

αλυσίδα προσβασιμότητας και διευκολύνσεων που ξεκινά από το 

χώρο στάθμευσης για τα ΑμεΑ μέχρι την πρόσβασή τους στην 

παραλία και ακολούθως στη θάλασσα, ως επίσης και προς τους 

χώρους υγιεινής για ΑμεΑ. 

 

Εντούτοις, μεγάλος αριθμός παραλιών εξακολουθούν να μην είναι 

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

διαθέτουν μόνο ράμπες πρόσβασης μέχρι την παραλία αλλά όχι 

μέχρι τη θάλασσα.  

 

Από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες και, ειδικότερα από το άρθρο 9 της Σύμβασης, 

απορρέει η υποχρέωση του Κράτους για διασφάλιση της 

προσβασιμότητας των ΑμεΑ, σε ίση βάση με τους άλλους στο 

φυσικό περιβάλλον και σε εξωτερικές εγκαταστάσεις, καθώς και 

«για σκοπούς προαγωγής της ισότητας και εξάλειψης των 

Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) στις 

παραλίες 
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διακρίσεων εις βάρος των ΑμεΑ, τα κράτη θα πρέπει να 

λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να τους παρέχονται 

εύλογες προσαρμογές. Η άρνηση παροχής εύλογων 

προσαρμογών στα ΑμεΑ συνιστά, σύμφωνα με τη Σύμβαση, 

απαγορευμένη διάκριση, καθότι συντελεί στον αποκλεισμό ή/και 

περιορισμό του δικαιώματος των ΑμεΑ να απολαμβάνουν ή/και να 

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

 

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

Αναπηρίες του ΟΗΕ στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της τον 

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

«εξέφρασε την ανησυχία της, για τα ανεπαρκή ολοκληρωμένα και 

υποχρεωτικά μέτρα τα οποία να διασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ έχουν 

πρόσβαση πάνω σε ισότιμη βάση με τους άλλους στο εξωτερικό 

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

όπως «το Κράτος, σε στενή συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές 

οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, ενισχύσει τις προσπάθειές 

του για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την εφαρμογή 

διεθνώς αναγνωρισμένης τυποποίησης, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε εξωτερικά περιβάλλοντα». 

 

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που «η απαγόρευση, βάσει του 

περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, της διέλευσης 

μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων τροχοφόρων από την 

παραλία,  περιλαμβάνει και τα τροχοκαθίσματα (αυτόματα ή 

χειροκίνητα), ως η θέση της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου 

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

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

(2014), διάκριση εις βάρος των ΑμεΑ». 

 

Ομοίως, «η πλήρης απαγόρευση της διέλευσης ζώων από την 

παραλία, χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση για τους σκύλους-οδηγούς 

ατόμων με οπτική αναπηρία, επίσης συνιστά διάκριση εις βάρος 

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

διακινούνται με τη βοήθεια σκύλου-οδηγού, να μεταβαίνουν στην 

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

ισότιμη πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον». 
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Όπως, επίσης, προέκυψε από τη διερεύνηση του θέματος, οι 

ράμπες/διάδρομοι πρόσβασης των ΑμεΑ και των ατόμων με 

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

μην πληρούν οποιαδήποτε πρότυπα προσβασιμότητας και, 

συνακόλουθα, να μη διασφαλίζεται επαρκώς η αλυσίδα 

προσβασιμότητας των ΑμεΑ και των ΑΜΚ από το χώρο 

στάθμευσης μέχρι και τη θάλασσα.  

 

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, επισημάνθηκε η υποχρέωση με βάση 

τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

«για εισαγωγή καθολικά σχεδιασμένων προϊόντων (στην υπό 

εξέταση περίπτωση ραμπών/διαδρόμων) που θα δύνανται να τα 

χρησιμοποιούν όλα τα άτομα ανεξαιρέτως, περιλαμβανομένων 

των ΑμεΑ, καθώς  επίσης και  η αναγκαιότητα που επισημάνθηκε 

στο Γενικό Σχόλιο της Επιτροπής, για καθορισμό πρότυπων 

προσβασιμότητας που θα λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία 

των ΑμεΑ» αφού με τον τρόπο αυτό «δεν θα συντελείται διάκριση 

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

δεν θα στερούνται της ευχέρειας για αυτόνομη και αξιοπρεπή 

πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον». 

 

Για σκοπούς, δε,  πληρέστερης υλοποίησης των υποχρεώσεων του 

Κράτους που καθορίζονται από τη Σύμβαση για την πραγμάτωση 

των δικαιωμάτων όλων των ΑμεΑ, ώστε οι παραλίες να είναι 

πλήρως προσβάσιμες, η Επίτροπος, στη σχετική Έκθεσή της 

υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις, τόσο προς τον ΚΟΤ (πλέον 

Υφυπουργείο Τουρισμού) και την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών 

όσο και προς τις παράκτιες τοπικές αρχές.  

 

Οι εισηγήσεις της Επιτρόπου αφορούσαν αφενός στη βελτίωση, 

όπου χρειάζεται, της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες, 

ώστε αυτές να καθίστανται πλήρως προσβάσιμες μέχρι την 

θάλασσα, καθώς και τη συνέχιση των ενεργειών για αύξηση των 

προσβάσιμων παραλιών, καθώς και για διασφάλιση ότι οι 

υφιστάμενες αλυσίδες προσβασιμότητας είναι ολοκληρωμένες και 

πλήρεις και, αφετέρου, στη διασφάλιση της ύπαρξης διαθέσιμων 

χώρων στάθμευσης για ΑμεΑ πλησίον της ράμπας/διαδρόμου 

πρόσβασης και ότι ανά πάσα στιγμή θα είναι εφικτή η πρόσβαση 
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των ΑμεΑ από το χώρο στάθμευσης μέχρι την παραλία και τη 

θάλασσα αλλά και στους χώρους υγιεινής για ΑμεΑ. 

 

Η Επίτροπος εισηγήθηκε, περαιτέρω, την εξέταση της υιοθέτησης 

διεθνών προτύπων για την κατασκευή ραμπών/διαδρόμων στις 

παραλίες, καθώς και την τροποποίηση του περί Προστασίας της 

Παραλίας Νόμου, «ώστε να εξαιρείται η απαγόρευση χρήσης 

τροχοκαθισμάτων επί της παραλίας καθώς επίσης να επιτρέπεται 

η διέλευση σκύλων-οδηγών από την παραλία όταν αυτοί ενεργούν 

ως οδηγοί ΑμεΑ, στα πλαίσια πάντα των σχετικών διατάξεων που 

καθορίζονται στον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων 

Νόμο».  

 

Καταληκτικά, η εισήγηση της Επιτρόπου προς τις παράκτιες τοπικές 

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

αναγκαίες ενέργειες (α) για επιμόρφωση των ατόμων που 

απασχολούνται στις παραλίες εντός των διοικητικών τους ορίων, 

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

απαραίτητη βοήθεια και στήριξη στα ΑμεΑ και τα ΑΜΚ που 

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

προσβασιμότητα των ΑμεΑ και των ΑΜΚ προς την παραλία είναι 

ανά πάσα στιγμή απρόσκοπτη και χωρίς οποιαδήποτε εμπόδια». 
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Παράπονα που υποβλήθηκαν στο Γραφείο μας αφορούσαν 

καθυστέρηση εκ μέρους των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 

(ΥΚΕ) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 

(ΥΔΕΠ), κατά την εξέταση αιτήσεων ατόμων με αναπηρίες για 

παροχή είτε αναπηρικού επιδόματος είτε του εν λόγω επιδόματος 

και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).  

 

Ειδικότερα, με βάση τον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο, σε κάθε δικαιούχο 

ΕΕΕ που είναι άτομο με αναπηρία, παρέχεται και αναπηρικό 

επίδομα. Για το λόγο αυτό, οι αιτητές/τριες ΕΕΕ και αναπηρικού 

Επιδόματος, παραπέμπονται από την ΥΔΕΠ στο Τμήμα Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), όπου λειτουργεί το 

Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας, για την αξιολόγηση της 

αναπηρίας τους, πριν από τη λήψη απόφασης στην αίτησή τους, 

για να αποφασιστεί αν εμπίπτουν στην έννοια του όρου «άτομο με 

αναπηρία», όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 2 του Νόμου.  

 

Όσον αφορά ειδικά στην ημερομηνία έναρξης της καταβολής του 

ΕΕΕ στους /στις αιτητές/ριες που κρίνονται από την ΥΔΕΠ 

δικαιούχοι, είναι σχετικό το άρθρο 8 (3) (β) του Νόμου, το  οποίο, 

προβλέπει, ότι το ΕΕΕ «καταβάλλεται σε δικαιούχο από την πρώτη 

ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται έκαστου μήνα κατά τον οποίο 

υπέβαλε αίτηση για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ανεξάρτητα 

από το αν έχει καταστεί δικαιούχος σε χρόνο μεταγενέστερο της 

πρώτης ημέρας του δεύτερου μήνα που έπεται έκαστου μήνα κατά 

τον οποίο υπέβαλε αίτηση για παροχή ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος: Νοείται ότι, οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται 

μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτητής ήταν δικαιούχος για 

ολόκληρη την περίοδο για την οποία καταβάλλεται το ελάχιστο 

εγγυημένο εισόδημα». 

Καθυστέρηση εξέτασης αιτήσεων ατόμων με αναπηρία 

για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και 

αναπηρικού επιδόματος 
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Εντούτοις, όταν τα άτομα με αναπηρία αναμένουν την εξέταση των 

αιτήσεων τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ τα πλείστα εξ’ 

αυτών δεν έχουν δικά τους εισοδήματα, συνεπάγεται τη στέρησή 

τους από στοιχειώδεις για τη διαβίωση τους παροχές, καθώς και 

εξάρτηση τους από τις οικογένειες τους ή/και επιδείνωση των 

οικονομικών συνθηκών των οικογενειών τους, ενώ η Σύμβαση του 

ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες αποβλέπει στην 

προστασία και του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών τους.   

 

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 28 της Σύμβασης, «κατοχυρώνεται το 

δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες για επαρκές βιοτικό επίπεδο 

για τα ίδια και τις οικογένειες τους, περιλαμβανομένων, επαρκούς 

σίτισης, ένδυσης και κατοικίας και για διαρκή βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης τους. Τα κράτη μέρη θα πρέπει να 

λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν και 

προάγουν την πραγμάτωση του συγκεκριμένου δικαιώματος». 

 

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στο ίδιο άρθρο στα άτομα με 

αναπηρίες και τις οικογένειες τους, που ζουν σε συνθήκες 

φτώχειας, σε σχέση με τα οποία τα κράτη μέρη «πρέπει να 

λαμβάνουν μέτρα για να έχουν τα άτομα αυτά πρόσβαση σε 

βοήθεια από το κράτος για τα έξοδα που σχετίζονται με την 

αναπηρία τους, περιλαμβανομένων επαρκούς κατάρτισης, 

καθοδήγησης, οικονομικής βοήθειας και παροχής φροντίδας». 

 

Η Επιτροπή Ατόμων με Αναπηρίες του ΟΗΕ στις Καταληκτικές 

Παρατηρήσεις του Απριλίου 2017, σε σχέση με την πρώτη Έκθεση 

της Κύπρου μετά την κύρωση της Σύμβασης, σημείωσε το ΕΕΕ 

αλλά και την ανησυχία της «για το γεγονός ότι ένας μεγάλος 

αριθμός ατόμων με αναπηρίες έχει ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα 

καθώς και για το γεγονός ότι, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, 

τα άτομα με αναπηρίες δεν έχουν ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο σε 

σύγκριση με άλλα άτομα σε παρόμοια κατάσταση διαβίωσης, 

μεταξύ άλλων, επειδή υποχρεούνται να πληρώνουν εν μέρει για τα 

απαραίτητα έξοδα που συνδέονται με την αναπηρία…». 
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Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή συνέστησε στην Κύπρο «να 

εφαρμόσει σταδιακά μέτρα για τη διασφάλιση ικανοποιητικού 

εισοδήματος στα άτομα με αναπηρία, προκειμένου να μειωθεί 

σημαντικά το χάσμα των εξόδων μεταξύ ατόμων με αναπηρία και 

χωρίς αναπηρία», καθώς και «να προσδιορίσει ένα κατώτατο όριο 

κοινωνικής προστασίας που δεν επηρεάζεται από έξοδα 

σχετιζόμενα με την αναπηρία και τις βοηθητικές συσκευές και 

πληρωμές από τους χρήστες για κοινωνικές υπηρεσίες και 

υποστήριξη, προκειμένου να μετριαστούν τα κοινωνικοοικονομικά 

μειονεκτήματα τα οποία προκύπτουν από τον αποκλεισμό που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες». 

 

Ενόψει των ανωτέρω, και αφού επισημάνθηκαν οι καθυστερήσεις 

στην προώθηση των αιτήσεων των παραπονούμενων, η 

Επίτροπος στις σχετικές Εκθέσεις της εισηγήθηκε την προώθηση 

της εξέτασης του ζητήματος της αναδρομικής καταβολής στους 

παραπονούμενους αναπηρικού επιδόματος βάσει της 

ημερομηνίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκεκριμένος μαθητής λόγω Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), παρουσίαζε 

παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα, καθώς και γνωστικές 

αδυναμίες και μαθησιακές δυσκολίες – ζητήματα τα οποία ήταν 

γνωστά στο σχολείο στο οποίο φοιτούσε στη Λευκωσία. Πολλές 

από τις συμπεριφορές του, για τις οποίες είτε τιμωρήθηκε 

πειθαρχικά με δικαιολογημένες απουσίες, είτε εγκατέλειπε το 

μάθημα και άρα χρεώθηκε με αδικαιολόγητες απουσίες, 

«οφείλονταν στα χρόνια και σοβαρά, όπως χαρακτηρίζεται, από 

την Εκπαιδευτική Ψυχολόγο που τον παρακολουθούσε, 

προβλήματα».  

 

Στασιμότητα μαθητή με ΔΕΠΥ λόγω μη πλήρους 

φοίτησης εξαιτίας αδικαιολόγητων απουσιών 
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Περαιτέρω δε, ο μαθητής μέχρι το τέλος του πρώτου σχολικού 

τετραμήνου είχε σχεδόν συμπληρώσει το ανώτατο όριο των 

αδικαιολόγητων απουσιών, γεγονός για το οποίο οι γονείς του 

φαίνεται να ήταν ενήμεροι. Ενδεχομένως, τότε «να 

εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια τόσο των γονέων όσο και του 

ίδιου του μαθητή να μη σημειωθούν άλλες αδικαιολόγητες 

απουσίες, κάτι που όμως δεν έγινε κατορθωτό». 

 

Η Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, η οποία παρακολουθούσε τον μαθητή, 

σε σχετικό της σημείωμα επεσήμανε «τη σοβαρή προσπάθεια που 

αυτός κατέβαλλε και τόνισε την ανάγκη το θέμα των απουσιών του 

να αξιολογηθεί από τον καθηγητικό σύλλογο με επιείκεια, ώστε να 

του δοθεί η δυνατότητα να παρακαθίσει σε εξετάσεις στη β’ 

εξεταστική και όχι να μείνει στάσιμος, ώστε να προληφθούν 

περισσότερες δυσκολίες».  

 

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

επαρκώς κατά τη διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης από 

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

ότι δεν αναζητήθηκαν από το σχολείο άλλες ηπιότερες, πιο επιεικείς 

και πιο κατάλληλες για την περίπτωση του μαθητή λύσεις… 

καθιστά την τελική απόφαση που λήφθηκε δυσανάλογη». 

 

Με βάση τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης 

Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 1990 έως 2016, οι οποίοι ίσχυαν 

κατά τον κρίσιμο για την υπόθεση χρόνο, «μαθητές που 

σημείωσαν αριθμό αδικαιολόγητων απουσιών μεγαλύτερο των 51 

παρέμεναν στάσιμοι, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να 

παραπεμφθούν σε εξετάσεις προαγωγής. Ωστόσο, σε ειδικές 

περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, μαθητών που 

παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, με την προσκόμιση 

ιατρικού πιστοποιητικού, ο καθηγητικός σύλλογος είχε την 

διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει διαφορετικά από ότι 

προαναφέρεται». 

 

Στην προκειμένη όμως περίπτωση, ο Καθηγητικός Σύλλογος 

«εφάρμοσε απαρέγκλιτα τον πιο πάνω Κανονισμό, κρίνοντας ότι ο 

αριθμός των απουσιών του μαθητή, δεδομένου ότι ήταν 
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μεγαλύτερος του 51, δεν του επέτρεπε να πάρει οποιαδήποτε άλλη 

απόφαση παρά μόνο την παραμονή του στην ίδια τάξη, χωρίς 

δικαίωμα να παρακαθίσει σε εξετάσεις». 

 

Εντούτοις και με βάση τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο 

μαθητής, ο Καθηγητικός Σύλλογος θα μπορούσε, στα πλαίσια της 

διακριτικής του ευχέρειας, είτε να θεωρούσε κάποιες από τις 

απουσίες του μαθητή ως δικαιολογημένες, είτε να θεωρούσε τις 

υποδείξεις και εισηγήσεις της Εκπαιδευτικής Ψυχολόγου που 

παρακολουθούσε τον μαθητή και είχε επισημάνει την ανάγκη το 

θέμα των απουσιών του να αξιολογείτο με επιείκεια, ως 

ικανοποιητική απόδειξη του ότι απουσίες του συνδέονταν με τα 

προβλήματα που αντιμετώπιζε και δεν θα έπρεπε να κρίνονταν με 

αυστηρότητα, εφόσον υπήρχε ιδιαίτερο ζήτημα που 

διαφοροποιούσε την κατάσταση σε σχέση με τις άλλες.  

 

Το 2017, τέθηκαν σε εφαρμογή νέοι Κανονισμοί για τη Λειτουργία 

των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, με τους οποίους 

«κατέστη πλέον σαφές πως τα σοβαρά προβλήματα υγείας 

συμπεριλαμβάνουν και τα προβλήματα ψυχικής υγείας και πως 

αρκεί η τεκμηρίωσή τους έπειτα από παρακολούθηση από την 

Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας». Η εν λόγω εξέλιξη «είναι 

θετική, αν και ενδεχομένως στην πρόνοια αυτή θα έπρεπε να 

περιληφθούν, επίσης ρητά, και τα προβλήματα που σχετίζονται με 

τη ΔΕΠΥ». 

 

Οι πιο πάνω νέοι Κανονισμοί, στο βαθμό που άπτονται ζητημάτων 

που μπορούν να ενταχθούν στον ορισμό της «αναπηρίας» όπως 

προβλέπεται  στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες, θα πρέπει να ερμηνεύονται και να 

εφαρμόζονται σε συμφωνία με τη Σύμβαση. 

 

Παρότι στους εν λόγω Κανονισμούς δεν έχουν συμπεριληφθεί 

ρητές αναφορές σε σχέση με θέματα αναπηρίας και ειδικότερα, ως 

προς την υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει όλα τα αναγκαία 

μέτρα για να διασφαλίζει την πλήρη απόλαυση από παιδιά με 

αναπηρίες όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών 

ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στην 
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εκπαίδευση, σε ίση βάση με τα άλλα παιδιά, εντούτοις το αρμόδιο 

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

εφαρμογή των Κανονισμών σε μαθητές με αναπηρίες θα πρέπει 

να γίνεται υπό το πρίσμα της Σύμβασης.  

 

Ειδικότερα και για την πλήρη και ορθή εφαρμογή των νέων 

Κανονισμών, θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο «να καταπολεμήσει 

τόσο πιθανά θέματα άγνοιας των εκπαιδευτικών, σε σχέση με 

ειδικά ζητήματα συμπεριφορών μαθητών που σχετίζονται με 

προβλήματα ψυχικής υγείας, όσο και στερεότυπα ή 

προκαταλήψεις που ενδεχομένως παρεμβάλλονται στη σωστή 

εκτίμηση και αξιολόγηση των ζητημάτων αυτών».  

 

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

μπορούν να προσαρμόζονται, ώστε να είναι σε θέση να 

περιλάβουν τις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε μαθητή και να άρουν 

τα εμπόδια που δυσχεραίνουν αυτή την πιθανότητα». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράπονο που υποβλήθηκε αφορούσε στην άρνηση ιδιωτικού 

Βρεφοκομικού Σταθμού να εγγράψει το παιδί των 

παραπονούμενων, που είναι άτομο με Σύνδρομο Down. 

 

Συγκεκριμένα, oι γονείς τρίχρονου παιδιού με σύνδρομο Down 

είχαν αποταθεί σε ιδιωτικό βρεφο/παιδοκομικό σταθμό για τη 

φοίτηση του παιδιού τους και έλαβαν την απάντηση ότι αυτό θα 

μπορούσε να γίνει μόνο υπό τον όρο συνοδείας του παιδιού από 

φροντιστή. Οι γονείς υποστήριξαν ότι ο όρος αυτός ήταν 

αποκλειστική απόρροια του γεγονότος ότι το παιδί τους έχει 

σύνδρομο Down και οφείλεται στη στερεοτυπική αντίληψη ότι ένα 

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

(segregated) μεταχείριση και θεώρησαν ότι η απαίτηση που είχε 

Ένταξη παιδιών με αναπηρίες σε βρεφοκομικούς και 

παιδοκομικούς σταθμούς 
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τεθεί από τον Σταθμό συνιστούσε αδικαιολόγητη δυσμενή 

μεταχείριση και έμμεση απόρριψη του αιτήματος για εγγραφή του 

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

υποστήριξε ότι ο προαναφερόμενος όρος είχε τεθεί εξαιτίας του ότι 

το παιδί δεν περπατούσε και ήταν υπέρβαρο. Εντούτοις, η 

αιτιολογία της Διεύθυνσης του Σταθμού δεν ήταν πειστική και γ’ 

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

οφειλόταν σε λανθασμένη ή/και προκατειλημμένη αντίληψη σε 

σχέση με το σύνδρομο Down ή την αναπηρία ευρύτερα.  

 

Στην ισχύουσα νομοθεσία, η οποία διέπει τους όρους λειτουργίας 

των Σταθμών, «δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε πρόνοιες, οι 

οποίες να υλοποιούν την υποχρέωση του κράτους, που απορρέει 

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

μέτρων προς διασφάλιση της πλήρους απόλαυσης από παιδιά με 

αναπηρίες όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών 

ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στην 

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

προνοούνται οποιεσδήποτε ρυθμίσεις για αξιολόγηση των 

αναγκών των προνηπίων και νηπίων με αναπηρία, ώστε να 

αποφασίζεται από τις συναρμόδιες κρατικές αρχές, σε 

συνεργασία με τους γονείς και τους ιδιωτικούς Σταθμούς, η κατά 

περίπτωση παροχή των αναγκαίων εύλογων προσαρμογών και η 

αντίστοιχη οικονομική, όπου απαιτείται, κάλυψή τους». 

 

Η θέσπιση, όμως, ενός τέτοιου ολιστικού και νομοθετικά 

κατοχυρωμένου πλαισίου φοίτησης «είναι απαραίτητη, ώστε να 

διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η εξατομικευμένη παροχή 

κατάλληλης φροντίδας και η πλήρης συμπερίληψη χωρίς 

διακρίσεις των παιδιών με αναπηρίες στις προσχολικές δομές και 

κοινότητες. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται και θα 

διευκολύνεται η ομαλή μετάβαση των παιδιών με αναπηρίες στην 

προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση, αλλά και η συνολική ένταξή 

τους στην κοινωνία, καθώς επίσης και η αποτροπή και 

καταπολέμηση φαινομένων διαχωρισμών, αποκλεισμών και 

στερεοτύπων».   
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Η εισήγηση της Επιτρόπου στην Έκθεση της, προς τον Γενικό 

Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, στις αρμοδιότητες του οποίου εμπίπτει η λειτουργία 

των Βρεφικών και Παιδοκομικών Σταθμών, ήταν να προβεί στη 

λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε κατά το συντομότερο 

δυνατόν να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία (περί Παιδιών 

Νόμος).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με αφορμή τη συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Υγείας σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου 

για την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας και ειδικότερα, τον 

περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016, 

υποβλήθηκε σχετικό Υπόμνημα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή, στο οποίο επισημάνθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, τα εξής:  

 

Κατά την ετοιμασία του νομοσχεδίου φαίνεται ότι δε λήφθηκαν 

υπόψη οι γενικές αρχές (άρθρο 3), οι γενικές υποχρεώσεις (άρθρο 

4) και ειδικότερα δικαιώματα της Σύμβασης (άρθρα 5, 25, 26, 9, 12), 

καθότι το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει διατάξεις που εγγυώνται/ 

διασφαλίζουν για τα άτομα με αναπηρία: 

 

 Tο δικαίωμα, ίσης απόλαυσης και χωρίς διακρίσεις λόγω 

αναπηρίας, του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας 

(άρθρα 25, 2 και 5). 

 

 Την πρόσβαση σε δωρεάν ή οικονομικά προσιτή φροντίδα 

υγείας και σε σχετικά προγράμματα (άρθρο 25). 

 

Υπόμνημα αναφορικά με το Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος 

που τροποποιεί τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας 

Νόμους του 2001 μέχρι 2005» 
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 Την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ευαίσθητες στο φύλο 

(άρθρο 25). 

 

 Τη διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε υπηρεσίες έγκαιρης 

διάγνωσης και παρέμβασης και σε υπηρεσίες που 

ελαχιστοποιούν και αποτρέπουν περαιτέρω αναπηρίες 

(άρθρο 25). 

 

 Την παροχή από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, 

φροντίδας ίσης ποιότητας με τα άτομα χωρίς αναπηρία, με 

σεβασμό στην ελεύθερη και ενήμερη συγκατάθεση 

ανεξάρτητα αναπηρίας (νοητικής, ψυχικής, σωματικής ή 

άλλης), στην αξιοπρέπεια, την αυτονομία και τις ανάγκες 

τους, μέσω κατάρτισης και δημοσίευσης κανόνων 

δεοντολογίας για δημόσια και ιδιωτική φροντίδα υγείας 

(άρθρα 25 και 12). 

 

 Την ανάπτυξη υπηρεσιών και προγραμμάτων 

αποκατάστασης στο τομέα της υγείας (άρθρο 26).  

 

 Τη διαθεσιμότητα και πλήρη προσβασιμότητα των 

εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, υπηρεσιών, πληροφοριών 

και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στο τομέα της 

υγείας (π.χ. κτιριακές εγκαταστάσεις, ασθενοφόρα, ιατρικά 

μηχανήματα, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό) (άρθρα 25 και 

9). 

 

 Την εφαρμογή της αρχής της διαβούλευσης και της 

ενεργητικής εμπλοκής/συμμετοχής στις αποφάσεις που 

αφορούν στην εφαρμογή του ΓεΣΥ, μέσω των 

αντιπροσωπευτικών οργανώσεων τους (άρθρο 4). 

 

Στο ίδιο Υπόμνημα, περιλήφθηκαν και συγκεκριμένες ενδεικτικές 

παρατηρήσεις αναφορικά με ορισμένες διατάξεις του 

νομοσχεδίου. 
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Για σκοπούς διαμόρφωσης νέας νομοθεσίας για τις υπηρεσίες και 

παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες, το Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κάλεσε τους πολίτες και τα 

οργανωμένα σύνολα σε δημόσια διαβούλευση, μέσω της 

συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου. 

 

Το πιο πάνω ζήτημα άπτεται δικαιωμάτων, τα οποία ρυθμίζονται 

από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες και ως εκ τούτου η Επίτροπος, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την 

Προώθηση, Προστασία και Παρακολούθηση της Σύμβασης του 

ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, προέβη σε 

σχετική Παρέμβαση προς το Υπουργείο.  

 

Στην Παρέμβαση της, η Επίτροπος σημείωσε πως η διαμόρφωση 

από το Υπουργείο μιας νέας νομοθεσίας για τις υπηρεσίες και 

παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες «οφείλει να είναι απολύτως 

συμβατή με τα όσα προβλέπονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρία και να αποσκοπεί στην 

πλήρη πραγμάτωση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλα 

τα άτομα με αναπηρίες χωρίς διάκριση οποιουδήποτε είδους με 

βάση την αναπηρία». 

 

Ειδικότερα, ενώ η Σύμβαση κατοχυρώνει δικαιώματα για όλα τα 

άτομα με αναπηρίες, ανεξαρτήτως του είδους ή του βαθμού της 

αναπηρίας τους, «με την ρύθμιση που ακολουθείται τώρα σε 

εθνικό επίπεδο, τα άτομα με ηπιότερη βλάβη από κάποια άλλα 

στερούνται την οικονομική στήριξη που τους είναι απαραίτητη 

ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν επιμέρους δικαιώματά τους 

που απορρέουν από την Σύμβαση».  

 

Υπόμνημα αναφορικά με τη διαμόρφωση νέας 

νομοθεσίας για τις υπηρεσίες και παροχές προς τα 

άτομα με αναπηρίες 
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Περαιτέρω, η Σύμβαση εισάγει στο διεθνές σύστημα προστασίας 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, 

αλλά «με την πρακτική που ακολουθείται και η οποία απορρέει από 

τους διάφορους ορισμούς της αναπηρίας που εφαρμόζονται, 

καθώς επίσης και από τον τρόπο αξιολόγησης της αναπηρίας, 

έχουμε εφαρμογή αποκλειστικά του ιατρικού μοντέλου της 

αναπηρίας, το οποίο παραγνωρίζει τις ανάγκες του προσώπου 

που προκύπτουν λόγω των κοινωνικών και άλλων εμποδίων».  

 

Συνακόλουθα, ένα πρόσωπο με ηπιότερη βλάβη μπορεί να έχει 

ακριβώς την ίδια αναπηρία με κάποιο άλλο πρόσωπο με 

σοβαρότερη βλάβη, «επειδή τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και οι 

ανάγκες που έχουν είναι οι ίδιες (π.χ. ανάγκη για εργοθεραπεία, 

λογοθεραπεία κλπ.). Εντούτοις, το πρόσωπο με ηπιότερη βλάβη 

δεν λαμβάνει καμιά οικονομική στήριξη για να έχει πρόσβαση στις 

θεραπευτικές παρεμβάσεις που χρειάζεται ενώ το πρόσωπο με τη 

σοβαρότερη βλάβη λαμβάνει. Συνεπώς, θεμελιώνεται, αφενός, 

παραβίαση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα ΑμεΑ, και αφετέρου 

διάκριση εις βάρος μιας ομάδας ατόμων ΑμεΑ έναντι άλλων». Πιο 

συγκεκριμένα, ομάδες ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις 

ή νοσήματα ή και ηλικιωμένων προσώπων που μπορεί να έχουν 

σοβαρές διαταραχές και να αυτοεξυπηρετούνται καθόλου ή 

ελάχιστα, που αντιμετωπίζουν σωρεία περιβαλλοντικών εμποδίων 

στην ίση μεταχείρισή τους σε ό,τι αφορά την καθημερινή τους 

διαβίωση και έχουν απόλυτη ανάγκη εξειδικευμένης και 

εξατομικευμένης φροντίδας, πρακτικής βοήθειας και 

εξυπηρέτησης, αποκλείονται από σημαντικά επιδόματα ή άλλη 

οικονομική και κοινωνική στήριξη.  

 

Ως εκ τούτου, «οι πιο πάνω αρχές και διαπιστώσεις θα πρέπει να 

ληφθούν επαρκώς υπόψη στα πλαίσια της διαμόρφωσης της 

νέας νομοθεσίας και πολιτικής από το Υπουργείο. Ταυτόχρονα, θα 

πρέπει να συνεκτιμηθούν στον μέγιστο βαθμό … οι θέσεις των 

Οργανώσεων … καθώς και της ΚΥΣΟΑ, η οποία βάσει του περί της 

Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε 

Θέματα που Αφορούν Άτομα με Αναπηρία Νόμου του 2006, 

καθιερώνεται ως κοινωνικός εταίρος του κράτους σε θέματα που 

αφορούν άτομα με αναπηρία». 
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Ενόψει της διαβούλευσης για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής για 

την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με αναπηρία ή άλλες 

εκπαιδευτικές ανάγκες, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

ζήτησε τις απόψεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της 

ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την Προώθηση, Προστασία και 

Παρακολούθηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες. 

 

Στο σχετικό υπόμνημα της προς το Υπουργείο, η Επίτροπος έκανε 

ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο 24 της Σύμβασης, με το οποίο 

«αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην 

εκπαίδευση και, με σκοπό την πραγμάτωση του δικαιώματος 

αυτού χωρίς διάκριση και στη βάση των ίσων ευκαιριών, θεσπίζεται 

η υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν περιεκτικό σύστημα 

εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και δια βίου εκπαίδευση που 

κατευθύνεται: (α) στην πλήρη ανάπτυξη των ανθρώπινων 

δυνατοτήτων και αίσθησης αξιοπρέπειας και αξίας του εαυτού, και 

στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρώπινης διαφορετικότητας, (β) 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, ταλέντων και 

δημιουργικότητας των ατόμων με αναπηρίες, όπως επίσης και των 

πνευματικών και σωματικών τους ικανοτήτων, στο μέγιστο 

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

συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια ελεύθερη κοινωνία». 

 

Όπως αναλύεται περαιτέρω στο εν λόγω άρθρο, «κατά την 

πραγμάτωση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, τα κράτη 

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

γενικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση την αναπηρία, και ότι παιδιά 

Υπόμνημα σε σχέση με τη διαβούλευση για τη 

διαμόρφωση νέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών των παιδιών με αναπηρία ή άλλες 

εκπαιδευτικές ανάγκες 
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με αναπηρίες δεν αποκλείονται από δωρεάν και υποχρεωτική 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή από δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με 

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

πρόσβαση σε περιεκτική, ποιοτική και δωρεάν πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ίση βάση με άλλους 

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

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

λαμβάνουν την απαιτούμενη υποστήριξη, εντός του γενικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, για να διευκολύνουν την 

αποτελεσματική τους εκπαίδευση, και (ε) Αποτελεσματικά μέτρα 

εξατομικευμένης υποστήριξης, παρέχονται σε περιβάλλοντα που 

μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική εξέλιξη, που είναι 

σύμφωνα με τον στόχο της πλήρους ένταξης».  

 

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

η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ σημείωσε πως 

«το δικαίωμα στην ενιαία/συμπεριληπτική εκπαίδευση περικλείει ένα 

μετασχηματισμό της κουλτούρας, της πολιτικής και της πρακτικής 

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

θέση να περιλάβουν τις διαφορετικές απαιτήσεις και ταυτότητες 

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

που δυσχεραίνουν αυτή την πιθανότητα».  Με βάση επίσης το 

Γενικό Σχόλιο της Επιτροπής, «η τοποθέτηση μαθητών με 

αναπηρίες στις γενικές τάξεις, η οποία δεν συνοδεύεται με δομικές 

αλλαγές στην οργάνωση, αναλυτικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές 

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

δικαίωμα στη μη-διάκριση…περιλαμβάνει το δικαίωμα μη 

διαχωρισμού και το δικαίωμα παροχής εύλογων προσαρμογών 

και πρέπει να γίνεται αντιληπτό στα πλαίσια του καθήκοντος 

διασφάλισης προσβάσιμου μαθησιακού περιβάλλοντος και 

εύλογων προσαρμογών».   

 

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της, σε σχέση με την αρχική 

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

δικαίωμα στην εκπαίδευση πως «ανησυχεί βαθύτατα για την 

απουσία στην εθνική νομοθεσία μιας ξεκάθαρης και 

εφαρμοσμένης έννοιας της ενιαίας εκπαίδευσης στο γενικό 
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εκπαιδευτικό σύστημα. Σημειώνει με ανησυχία ότι η έννοια του 

διαχωρισμού στην εκπαίδευση εξακολουθεί να παραμένει 

ριζωμένη στο εκπαιδευτικό σύστημα, γεγονός που αντανακλάται 

συχνά και από τις στάσεις των εκπαιδευτικών και άλλων σχετικών 

επαγγελματιών». 

 

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

πάρει απόφαση για ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο ενιαίας 

εκπαίδευσης και να παρακολουθεί την εφαρμογή του με στόχο την 

πλήρη αντικατάσταση της διαχωριστικής εκπαίδευσης με την ενιαία 

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

χρηματοδοτούμενο σχέδιο δράσης το οποίο να περιλαμβάνει 

παροχή εύλογων προσαρμογών και επαρκή εκπαίδευση και 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών και προοδευτικά να διασφαλίζει ότι τα 

παιδιά και οι  εκπαιδευόμενοι ενήλικες με αναπηρίες μπορούν να 

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

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

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

ίσης πρόσβασης σε άτομα με αναπηρίες σε όλα τα επίπεδα και 

τους τύπους εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις  και 

επαγγελματική κατάρτιση.» 

 

Στη βάση των ανωτέρω, η Επίτροπος σημείωσε στο Υπόμνημα της 

πως αναμένει ότι η διαμόρφωση  από το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού «μιας νέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

των παιδιών με αναπηρίες ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες οφείλει 

να είναι απολύτως συμβατή με τα όσα προβλέπονται στη Σύμβαση 

του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να 

αποσκοπεί στην πλήρη πραγμάτωση όλων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων για όλα τα άτομα με αναπηρίες χωρίς διάκριση 

οποιουδήποτε είδους με βάση την αναπηρία. Θα πρέπει, 

ειδικότερα, να εισαγάγει ένα νέο, σαφές νομοθετικό πλαίσιο ενιαίας 

εκπαίδευσης το οποίο, τουλάχιστον σταδιακά και προοδευτικά, 

αλλά εντός εύλογου χρόνου, θα αντικαταστήσει αυτό που σήμερα 

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

παιδιά με αναπηρίες μπορούν να απολαμβάνουν το δικαίωμά 

τους σε ενιαία/συμπεριληπτική εκπαίδευση». 
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Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής προσκάλεσε την Επίτροπο 

Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός για 

την Προώθηση, Προστασία και Παρακολούθηση της Σύμβασης 

του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, να 

συμμετάσχει σε δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την 

κατάρτιση προσχεδίου Νομοσχεδίου που ρυθμίζει τους κανόνες 

που διέπουν την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των 

εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του 

δημόσιου τομέα. 

 

Ως εκ τούτου, η Επίτροπος υπέβαλε στο Τμήμα τις θέσεις της επί 

του προτεινόμενου Νομοσχεδίου, στη βάση συνδυασμένης 

ερμηνείας των προνοιών της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και των προνοιών της 

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

γίνεται αναφορά στη Σύμβαση. 

 

Συγκεκριμένα, σημειώθηκε πως στο Νομοσχέδιο θα πρέπει να 

περιληφθεί διάταξη, αντίστοιχη με αυτή που προβλέπεται  στον περί 

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

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

παράβαση του Νόμου δικαιούται να υποβάλλει σχετικό παράπονο 

στον Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», καθότι 

κάτι τέτοιο «διασφαλίζει πληρέστερη συμμόρφωση με την σχετική 

Οδηγία, καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας μετά την ψήφισή της 

και ενισχυμένη προστασία των δικαιωμάτων των Ατόμων με 

Αναπηρίες, όπως αυτά προβλέπονται από τη σχετική Σύμβαση του 

ΟΗΕ». 

 

Προσχέδιο Νομοσχεδίου που ρυθμίζει τους κανόνες που 

διέπουν την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των 

εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του 

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

προσχέδιο Νομοσχεδίου, υπάρξει «ενεργή εμπλοκή και συμμετοχή 

οργανώσεων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ατόμων με 

αναπηρίες και των ηλικιωμένων, πέραν της υποβολής σχολίων 

μέσω της Δημόσιας Διαβούλευσης».  

 

Ειδικότερα, «η συμμετοχή και εμπλοκή των οργανισμών που 

εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους θα πρέπει να 

διασφαλίζεται, όχι μόνο κατά την ετοιμασία του σχετικού 

νομοθετικού πλαισίου, αλλά και στην παρακολούθηση 

εφαρμογής της νομοθεσίας».  

 

Για σκοπούς δε εκπλήρωσης της υποχρέωσης, βάσει της Οδηγίας, 

για υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά τριετία, έκθεσης 

«σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της 

συμμόρφωσης των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές 

συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα προς τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας», θα πρέπει το υπό συζήτηση 

προσχέδιο Νομοσχεδίου «να διαλαμβάνει ότι θα συσταθεί 

Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία θα παρακολουθεί και 

υποβάλλει εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νοουμένου ότι τα 

όσα αφορούν στη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής 

Παρακολούθησης θα περιληφθούν σε Κανονισμούς που θα 

εκδοθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, η Επίτροπος ανέφερε στο 

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής ότι κατά την άποψη της «για την 

ετοιμασία των εν λόγω Κανονισμών θα πρέπει να υπάρχει στενή 

διαβούλευση με τις αναπηρικές και άλλες εμπλεκόμενες 

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

ίδια τη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης να συμμετέχουν 

και εκπρόσωποι των εν λόγω Οργανώσεων». 
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Μετά την υποβολή παραπόνων αναφορικά με την ανεπαρκή 

προσβασιμότητα συγκεκριμένων χώρων στους οποίους 

διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις και τους οποίους διαχειρίζεται 

ο ΘΟΚ, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος 

Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της 

Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των  Ατόμων με Αναπηρίες, 

προέβη αυτεπάγγελτα στη διερεύνηση του ευρύτερου θέματος της 

προσβασιμότητας των ΑμεΑ στους χώρους όπου διεξάγονται 

θεατρικές παραστάσεις. Για διαπίστωση δε του επιπέδου 

προσβασιμότητας των εν λόγω χώρων από τα ΑμεΑ και, 

ειδικότερα, κατά πόσον διασφαλίζεται σ’ αυτούς επαρκής αλυσίδα 

προσβασιμότητας από το χώρο στάθμευσης μέχρι και το χώρο 

διεξαγωγής των παραστάσεων/εκδηλώσεων, ως επίσης και εάν 

εντός των εν λόγω χώρων τα ΑμεΑ μπορούν άνετα και με 

ασφάλεια να παρακολουθούν τις διεξαχθείσες παραστάσεις/ 

εκδηλώσεις, ζητήθηκαν οι απόψεις των φορέων που τους 

διαχειρίζονται και πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις. 

  

Από τις επιτόπιες επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε χώρους 

και εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις ανά 

το παγκύπριο, διαπιστώθηκε, ότι στις πλείστες των περιπτώσεων, 

η αλυσίδα πρόσβασης στους εν λόγω χώρους προορίζεται 

αποκλειστικά και είναι επικεντρωμένη στις ανάγκες των ΑμεΑ με 

κινητική αναπηρία και απουσιάζουν οποιεσδήποτε προσαρμογές 

που θα διευρύνουν την προσβασιμότητα και στα άτομα με 

αναπηρίες πέραν της κινητικής.  

  

Η σημασία της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στο κοινωνικό, 

οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αναδεικνύεται στο άρθρο 9 

της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των  Ατόμων με 

Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) 

στους χώρους όπου διεξάγονται θεατρικές 

παραστάσεις 
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Αναπηρίες, βάσει του οποίου τα Κράτη οφείλουν να λαμβάνουν 

κατάλληλα μέτρα που θα διασφαλίζουν πρόσβαση στα ΑμεΑ, σε 

ίση βάση με άλλους, σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι 

ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό. Το θέμα της προσβασιμότητας 

είναι, βάσει της Σύμβασης, άμεσα συνυφασμένο με τον καθολικό 

σχεδιασμό προϊόντων, περιβάλλοντων, προγραμμάτων και 

υπηρεσιών, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

όλους τους ανθρώπους.   

  

Σύμφωνα επίσης με τη Σύμβαση, τα Κράτη οφείλουν να λαμβάνουν 

τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι τα ΑμεΑ 

απολαμβάνουν πρόσβασης σε πολιτιστικά υλικά, ταινίες, θέατρο 

και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, σε προσβάσιμες μορφές, 

ως επίσης και σε τόπους για πολιτιστικές παραστάσεις ή 

υπηρεσίες, όπως θέατρα, κινηματογράφους κλπ. 

  

Στην κυπριακή έννομη τάξη, οι βασικές απαιτήσεις και 

προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν οι χώροι συνάθροισης 

κοινού ώστε να είναι εφικτή η απρόσκοπτη χρήση τους από ΑμεΑ 

και από άτομα με μειωμένη κινητικότητα, καθορίζονται με τους περί 

Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς. Οι εν λόγω Κανονισμοί όμως 

δεν έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν εφαρμόζονται στις 

περιπτώσεις υφιστάμενων αναπτύξεων, παρά μόνον εάν 

υποβληθεί άδεια για προσθηκομετατροπές ή επισκευές στις 

αναπτύξεις αυτές, οπόταν η πλήρης ή μερική προσαρμογή τους 

επιβάλλεται, στο βαθμό όμως που είναι εφικτό. 

  

Εντούτοις, η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύεται από τις διατάξεις της 

Σύμβασης η οποία έχει κυρωθεί με Νόμο, τον περί της Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα των Ανόμων με Αναπηρίες και Άλλων Συναφών 

Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος 8(ΙΙΙ)/2011, ο οποίος έχει αυξημένη 

τυπική ισχύ έναντι των ισχυόντων Νόμων και Κανονισμών. 

  

Ενόψει των πιο πάνω, υποβλήθηκαν εισηγήσεις τόσο για 

τροποποίηση των πιο πάνω Κανονισμών, καθότι λόγω της μη 

αναδρομικότητάς τους δεν δύνανται να εφαρμόζονται σε 

υφιστάμενες μη προσβάσιμες αναπτύξεις όσο και προς τις 

υπηρεσίες/αρχές/φορείς που κατέχουν ή/και διαχειρίζονται 
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χώρους στους οποίους διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις, για 

διασφάλιση: 

  

 Απρόσκοπτης αλυσίδας πρόσβασης από τους χώρους 

στάθμευσης μέχρι και τους εν λόγω χώρους, για όλα τα 

ΑμεΑ, ανεξαρτήτως της αναπηρίας τους. 

 

 Της ύπαρξης ικανοποιητικού αριθμού χώρων στάθμευσης 

για ΑμεΑ σε κοντινή απόσταση από τις εισόδους των εν 

λόγω χώρων. 

 

 Της ύπαρξης ικανοποιητικού αριθμού θέσεων για ΑμεΑ, 

καθώς και για τους συνοδούς τους, εντός των εν λόγω 

χώρων. 

 

 Ότι οι εν λόγω θέσεις δεν βρίσκονται μόνο σε συγκεκριμένο 

σημείο των εν λόγω χώρων αλλά, όπου και όταν είναι 

τεχνικά εφικτό, σε διαφορετικά σημεία και επίπεδα. 

 

 Ότι είναι ανά πάσα στιγμή εφικτή η πρόσβαση των ΑμεΑ 

στις εξόδους κινδύνου. 

 

 Ότι τόσο εκτός όσο και εντός των εγκαταστάσεων τους θα 

υπάρχει επαρκής και ικανοποιητική σήμανση σε κατάλληλες 

μορφές για διευκόλυνση του προσανατολισμού και της 

μετακίνησης όλων των ΑμεΑ, ανεξαρτήτως της αναπηρίας 

τους. 

 

 Ότι οι παραστάσεις στους χώρους που κατέχουν ή/και 

διαχειρίζονται και σ’ αυτούς διεξάγονται θεατρικές 

παραστάσεις, θα καταστούν πλήρως προσβάσιμες από 

ΑμεΑ με οπτική και ακουστική αναπηρία. 

 

 Την παροχή σαφών οδηγιών σε όλο το προσωπικό τους 

αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού των ΑμεΑ. 

  

Περαιτέρω, έγινε εισήγηση όπως οι διαχειριστές των θεατρικών 

εγκαταστάσεων, σε συνεννόηση και διαβούλευση με τις 
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αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ΑμεΑ, μεταξύ άλλων, 

τερματίσουν την πρακτική να απαιτεί την εκ των προτέρων 

ενημέρωση από τα ΑμεΑ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν 

τις παραστάσεις τους και φροντίζουν όπως ανά πάσα στιγμή, 

ακόμη και ελάχιστο χρόνο πριν την έναρξη των παραστάσεων του, 

να υπάρχει διαθέσιμος αριθμός θέσεων για ΑμεΑ εντός των 

θεάτρων, για την περίπτωση που τα εν λόγω άτομα προσέλθουν 

στο χώρο της παράστασης αργοπορημένα, ως επίσης και για να 

μην ακυρώνεται το ωφέλημα που προσφέρει στα ΑμεΑ η 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας για ελεύθερη είσοδο στις 

παραστάσεις του ΘΟΚ. 

  

Σε σχέση ειδικότερα με το Αμφιθέατρο της Σχολής Τυφλών 

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

ήταν όπως, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού και σε συνεννόηση και διαβούλευση με τις 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ΑμεΑ, επανεξετάσουν τρόπους 

διαμόρφωσης θέσεων για ΑμεΑ και σε άλλο χώρο του 

αμφιθεάτρου, πλην του διαδρόμου στο πάνω μέρος των κερκίδων 

και προβούν στις αναγκαίες διευθετήσεις ώστε η παρακολούθηση 

παραστάσεων από τον εν λόγω διάδρομο να γίνεται με άνεση και 

ασφάλεια. 

  

Αναφορικά τέλος με τα υπόλοιπα θέατρα/χώρους στους οποίους 

διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις, έγιναν οι επιμέρους 

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

εξετάσει, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Άμυνας, τρόπους ώστε 

η σκοπιά που βρίσκεται μπροστά από το Κινηματοθέατρο Παλλάς 

να μην παρεμποδίζει την ασφαλή χρήση του πεζοδρομίου που 

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

κατασκευή χώρων υγιεινής για ΑμεΑ στο θεατράκι του, ως επίσης 

και ο Δήμος Λακατάμιας στο Δημοτικό Αμφιθέατρο. 
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Η Επίτροπος, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος 

Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της 

Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των  Ατόμων με Αναπηρίες, 

προέβηκε στη διερεύνηση σχετικών παραπόνων αναφορικά με την 

απόρριψη αιτήσεων ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) για παροχή 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), λόγω των εισοδημάτων 

ή/και των καταθέσεων των συζύγων τους.  

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους παραπονούμενους, κατά την 

εξέταση των εν λόγω αιτήσεων που υποβάλλονται από ΑμεΑ, η 

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(YEΠΚΑ), συνυπολογίζει στο εισόδημα τους / λαμβάνει υπόψη και 

το εισόδημα των συζύγων τους ή και τις τυχόν τραπεζικές 

καταθέσεις των συζύγων τους, με αποτέλεσμα την απόρριψη των 

αιτήσεων τους με την αιτιολογία ότι τα εισοδήματα της 

οικογενειακής τους μονάδας υπερβαίνουν το καθορισμένο στη 

νομοθεσία ΕΕΕ.   

 

Από τη διερεύνηση των εν λόγω παραπόνων, διαπιστώθηκε ότι το 

αντικείμενο τους είναι άμεσα συνυφασμένο με  τις διατάξεις του 

περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 

Κοινωνικών Παροχών Νόμου του 2014 (Ν.109(Ι)/2014), οι οποίες 

δεσμεύουν τόσο την ΥΔΕΠ κατά την εξέταση κάθε αίτησης για ΕΕΕ 

όσο και την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων κατά την εξέταση κάθε ένστασης κατά απορριπτικής 

απόφασης της ΥΔΕΠ σε τέτοια αίτηση.  

 

Ειδικότερα, βάσει του πιο πάνω Νόμου, κάθε έγγαμος/η 

αιτητής/ρια ΑμεΑ, ανεξάρτητα της ηλικίας του/ης, θεωρείται μέλος 

της οικογενειακής μονάδας,  για να αποφασιστεί από την ΥΔΕΠ αν 

Διατάξεις του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου που 

συνδέονται με τις ανάγκες της αναπηρίας 
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είναι δικαιούχος/α ΕΕΕ και κατά προέκταση αναπηρικού 

επιδόματος, πρόσθετου επιδόματος για τις ανάγκες της 

αναπηρίας ή και επιδότησης υπηρεσιών φροντίδας, λαμβάνοντας 

υπόψη όλα τα εισοδήματα, ακίνητη ιδιοκτησία ή 

χρηματοοικονομικά δεδομένα της οικογενειακής μονάδας.  

 

Στις περιπτώσεις, δηλαδή, (α) έγγαμων ΑμεΑ που έχουν 

συμπληρώσει την ηλικία των 28 ετών, όπως οι παραπονούμενοι, 

(β) έγγαμων ΑμεΑ που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 28 

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

ετών, συνυπολογίζονται στο εισόδημα του/ης αιτητή/ριας, τα 

εισοδήματα των μελών της οικογενειακής μονάδας του/ης 

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

ιδιοκτησία των μελών της οικογενειακής μονάδας, καθώς και τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία/καταθέσεις τους, ανάλογα με την 

περίπτωση. 

 

Συνακόλουθα, το ΑμεΑ καθίσταται εξαρτώμενο της οικογενειακής 

μονάδας, με ορατό το κίνδυνο υποβάθμισης της ποιότητας 

διαβίωσης του και όλων των υπόλοιπων μελών της μονάδας, 

αφού η οικογενειακή μονάδα, χωρίς κρατική συνεισφορά καλείται 

να καλύπτει τις ανάγκες διατροφής, ένδυσης/υπόδησης, 

υπηρεσίες οικιακής συντήρησης, ύδρευσης/ηλεκτρισμού/ 

καυσίμων, υγείας, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, αναψυχής του 

ΑμεΑ καθώς και τις ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία 

του. 

 

Επομένως, ενώ το κόστος των αναγκών που προκύπτουν από την 

αναπηρία αναγνωρίζεται από το Νόμο, αφού προβλέπει την 

παροχή αναπηρικού επιδόματος στους δικαιούχους ΕΕΕ, 

επιδόματος για τις ανάγκες της αναπηρίας ή και επιδότηση 

υπηρεσιών φροντίδας, πλην όμως ο Νόμος δεν περιλαμβάνει 

πρόνοια ότι στο ΑμεΑ που δεν καθίσταται δικαιούχο ΕΕΕ, θα 

καθίσταται τουλάχιστον δικαιούχο για παροχές που συνδέονται 

άμεσα με τις ανάγκες της αναπηρίας του ανεξαρτήτως 

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

και να μην έχουν οποιαδήποτε εξάρτηση από την οικογενειακή 

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

επίδομα και τις ανάγκες τους. Ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο 

συμβάλλει αλυσιδωτά στα αναγνωρισμένα από τη Σύμβαση του 

ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, δικαιώματα των 

ΑμεΑ, όπως το δικαίωμα τους στην ανεξάρτητη διαβίωση, τις 

προσωπικές επιλογές και αποφάσεις, σε σχέση με το τόπο 

διαβίωσης, αλλά και τη συμμετοχή και ενσωμάτωση στη κοινότητα 

ενώ συνάμα αποκλείει το κίνδυνο περιθωριοποίησης τους. 

 

Ενόψει των πιο πάνω διαπιστώσεων και ειδικότερα επειδή οι 

διατάξεις του οικείου Νόμου σύμφωνα με τις οποίες τα έγγαμα 

ΑμεΑ κάτω των 28 ετών, έγγαμα ΑμεΑ άνω των 28 και άγαμα ΑμεΑ 

άνω των 28 ετών, όταν δεν καθίστανται δικαιούχα ΕΕΕ δεν 

λαμβάνουν ούτε αναπηρικό επίδομα, ούτε επίδομα για τις ανάγκες 

της αναπηρίας ούτε και επίδομα φροντίδας ακόμα και όταν 

κρίνεται ότι έχουν ανάγκη φροντίδας, και αφού λήφθηκαν υπόψη 

οι πρόνοιες του άρθρου 28 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των 

ΑμεΑ, αλλά οι Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες του ΟΗΕ που αφορούν στο 

εν λόγω της Σύμβασης, υποβλήθηκαν οι εξής εισηγήσεις προς το 

αρμόδιο Υπουργείο: 

 

 Να προωθήσει την τροποποίηση του Νόμου με τρόπο ώστε 

να διασφαλιστεί ότι τα ΑμεΑ ανεξάρτητα της ηλικίας τους δε 

θα στερούνται το  αναπηρικό επίδομα, το επίδομα για τις 

ανάγκες της αναπηρίες ή την επιδότηση υπηρεσιών 

φροντίδας, λόγω συνυπολογισμού στα εισοδήματα τους, 

των εισοδημάτων, ακίνητης ιδιοκτησίας, καταθέσεων ή 

άλλων χρηματοοικονομικών δεδομένων μελών της 

οικογενειακής τους μονάδας.  

 

 Να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για την υλοποίηση της 

δράσης με αρ. 20 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 

Αναπηρία 2018 – 2020, που αφορά την διαμόρφωση νέας 

πολιτικής και νομοθεσίας, με τρίμηνη διαβούλευση για το 

σκοπό αυτό με ΑμεΑ. 
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Στην περίπτωση της καταγγέλλουσας, είχε τηρηθεί η διαδικασία 

που προβλέπεται στο Νόμο για το σκοπό της αίτησης της στην 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) για εγγραφή στον Ειδικό 

Κατάλογο Διοριστέων Εκπαιδευτικών (ειδικότητα νηπιαγωγών). 

Ειδικότερα, η ΕΕΥ διαβίβασε την υπό αναφορά αίτηση στο Τμήμα 

Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), το 

οποίο προέβη στη σύσταση της ΕΠΕ που αξιολόγησε δύο φορές 

την καταγγέλλουσα, τόσο στα πλαίσια της αίτησης της όσο και 

κατά την εξέταση της ένστασης που είχε υποβάλει κατά της 

απορριπτικής απόφασης της ΕΕΥ στην εν λόγω αίτηση. 

 

Η ΕΠΕ αποφάσισε ότι η οπτική αναπηρία της παραπονούμενης δεν 

μειώνει τη δυνατότητα της για εξεύρεση κατάλληλης απασχόλησης 

και ως εκ τούτου η ΕΕΥ απέρριψε την αίτηση της, ως επίσης και την 

ένσταση που είχε υποβάλει κατά της εν λόγω απορριπτικής 

απόφασης. 

 

Όπως σημειώθηκε στην Έκθεση, η αιτιολογία της ΕΠΕ στη δεύτερη 

αξιολόγηση της ήταν ανεπαρκής, καθότι γινόταν αναφορά σε 

γενικές και αόριστες εκφράσεις που μπορούν να υιοθετηθούν σε 

πολλές ανόμοιες περιπτώσεις αδιακρίτως. Η συλλογιστική της 

εκάστοτε ΕΠΕ θα πρέπει, όμως, να είναι ολοκληρωμένη, καθότι δεν 

επαρκεί η συνοπτική επεξήγηση της απόφασης της, δηλαδή, αν 

είναι ή όχι άτομο με αναπηρία δυνάμει του Νόμου, αιτητής/τρια για 

πρόληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

 

Ο Νόμος απαιτεί έκθεση η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την 

ευκρινή και τεκμηριωμένη απόφαση της ΕΠΕ αναφορικά με τις 

προϋποθέσεις που συναποτελούν την έννοια του όρου «άτομο με 

Απόφαση της Ειδικής Πολυθεματικής Επιτροπής (ΕΠΕ) σε 

σχέση με αίτηση νηπιαγωγού για εγγραφή στον Ειδικό 

Κατάλογο Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρία, 

δυνάμει του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον 

Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο 
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αναπηρία» και λαμβανομένου υπόψη του σκοπού για τον οποίο 

τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος και του σκοπού στον οποίο αποβλέπει. 

 

Έγινε εισήγηση όπως το ΤΚΕΑΑ φροντίσει για την άμεση 

επανεξέταση της απόφασης από την ΕΠΕ και ενημερώσει σχετικά 

την καταγγέλλουσα, καθώς και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 

και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην Έκθεση σημειώθηκε πως το γεγονός ότι θεσμικά δεν 

προβλέπεται η συμμετοχή των ΑμεΑ σε αποφάσεις που αφορούν 

στην καθημερινή απασχόληση και δραστηριοποίηση τους σε 

συγκεκριμένο Κέντρο Διαμονής κα Απασχόλησης Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες στη Λάρνακα, προκαλεί προβληματισμό, όπως και 

το ότι η εκπροσώπηση των γονέων στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

ερμηνεύεται από το Κέντρο κατά τρόπο πολύ περιοριστικό. Η δε 

δημιουργία ξεχωριστού Συνδέσμου Γονέων αποκλείεται, με 

επακόλουθο να μη δίνεται η αναγκαία βαρύτητα στο ρόλο που 

δυνητικά θα μπορούσαν να επιτελούν οι γονείς, ως υποστηρικτές 

των παιδιών τους, σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τα 

δικαιώματα, την ευημερία και την κοινωνική τους ένταξη. 

 

Έγινε εισήγηση προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εξετάσει το ζήτημα της τροποποίησης 

του περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμου, ώστε να είναι σύμφωνος με τις 

διατάξεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων 

με Αναπηρίες, όσον αφορά στη συμμετοχή στη λήψη των 

αποφάσεων που τους αφορούν. 

 

Εκπροσώπηση Γονέων σε Κέντρα Απασχόλησης 

Ατόμων με Αναπηρίες 
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Περαιτέρω, έγινε εισήγηση όπως το Διοικητικό Συμβούλιο του υπό 

αναφορά Κέντρου εξέταζε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 

ζητήματος αναφορικά με τη συμμετοχή των γονέων, καθώς και 

των ίδιων των ΑμεΑ που λαμβάνουν τις υπηρεσίες του, όπου αυτό 

είναι δυνατό, στα ζητήματα που άπτονται των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και των προστατευόμενων δικαιωμάτων των ατόμων 

αυτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παράπονο αφορούσε στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για 

σκοπούς υποχρεωτικής εξέτασης και νοσηλείας του πατέρα των 

παραπονούμενων, από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

(Υ.Κ.Ε.). 

 

Στην Έκθεση, έγινε αναφορά στο σχετικό με το θέμα θεσμικό 

πλαίσιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 10(1)(ζ) του περί Ψυχιατρικής 

Νοσηλείας Νόμου, το οποίο κατοχυρώνει την υποχρέωση να 

παρέχεται, πρώτιστα, στον ασθενή και έπειτα στους προσωπικούς 

αντιπροσώπους του ασθενή, το δικαίωμα να ακουστούν, κατά τις 

διαδικασίες έκδοσης διατάγματος νοσηλείας. Σύμφωνα με την 

διάταξη, οι απόψεις του κοινωνικού λειτουργού που εμπλέκεται 

στην εκάστοτε υπόθεση, ακούγονται στο δικαστήριο, όταν ο 

προσωπικός αντιπρόσωπος του ασθενή, δεν μπορεί να 

εντοπιστεί.   

 

Στην προκειμένη περίπτωση, διαφάνηκε ότι δεν είχαν γίνει 

προσπάθειες εντοπισμού και ενημέρωσης των παιδιών του 

ενδιαφερόμενου από τις Υ.Κ.Ε., λόγω, όπως υποστηρίχθηκε, «του 

επείγοντος της κατάστασης», με αποτέλεσμα αυτοί να μην έχουν 

Διαδικασία υποχρεωτικής εξέτασης και νοσηλείας 

προσώπου 
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την ευκαιρία να παραθέσουν τις απόψεις τους αναφορικά με τη 

διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ο πατέρας τους.   

  

Παρότι, όπως σημειώθηκε στην έκθεση, δεν παραγνωρίζεται ο  

χαρακτήρας του επείγοντος για την παρέμβαση και την 

αντιμετώπιση της κατάστασης του παραπονούμενου, την οποία οι 

Υ.Κ.Ε. έκριναν ότι έχρηζε άμεσης νοσηλείας, τονίστηκε πως αυτό 

δεν δικαιολογεί την απουσία οποιασδήποτε προσπάθειας 

επικοινωνίας αν όχι διαβούλευσης με τους οικείους του 

παραπονούμενου.  

 

Η προαπαιτούμενη ανάγκη μιας επαφής με τους συγγενείς και δη 

τα παιδιά του ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να ακουστούν ως 

εκπρόσωποι του αμέσως πριν αυτός μεταφερθεί για υποχρεωτική 

εξέταση, μπορούσε, όπως υπογραμμίστηκε, να πραγματοποιηθεί, 

χωρίς να προκληθεί καθυστέρηση στη διαδικασία, λαμβάνοντας 

ιδιαίτερα υπόψη ότι το υποστηρικτικό του πλαίσιο του 

ενδιαφερόμενου ήταν πάντοτε τα παιδιά και οι οικείοι του.  

  

Η παντελής έλλειψη προσπάθειας για ενημέρωσή τους, παραβιάζει 

τόσο την εθνική νομοθεσία, αλλά και σχετική Σύσταση της 

Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης [Rec(2004)10] 

καθώς επίσης και σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

  

Ο εγκλεισμός, ως εξαιρετικό μέτρο και μορφή στέρησης και 

περιορισμού της ελευθερίας του ατόμου, δεν νοείται να 

πραγματοποιείται χωρίς να τηρούνται ευλαβικά όλες οι 

προαπαιτούμενες διαδικαστικές προϋποθέσεις και, συνακόλουθα, 

η έκθεση υποβλήθηκε  στην Διευθύντρια των Υ.Κ.Ε, με την εισήγηση 

όπως, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, λάβει τα κατάλληλα 

μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων μελλοντικών χειρισμών.  
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Η υποβολή της συγκεκριμένης Τοποθέτησης κρίθηκε αναγκαία, 

καθότι, μέσα από την εξέταση παραπόνων που υποβλήθηκαν 

στην Επίτροπο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως 

Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και 

Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των  

Ατόμων με Αναπηρίες, διαφάνηκε πως το πρόβλημα της 

ανεπάρκειας, τόσο σε επίπεδο αριθμού όσο και σε επίπεδο 

παρεχόμενων υπηρεσιών, των δομών φιλοξενίας για άτομα με 

αναπηρίες (ΑμεΑ) και ειδικότερα σοβαρές ή πολλαπλές 

αναπηρίες, εξακολουθεί να υφίσταται. Κρίθηκε επίσης απαραίτητη 

για τον πρόσθετο λόγο ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα 

η ανάθεση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου για 

«Δημιουργία Νέων Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» και η 

Επίτροπος, ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, 

Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των  Ατόμων με Αναπηρίες, επιβάλλεται να προβεί σε 

ορισμένες παρατηρήσεις, υποδείξεις και συστάσεις.  

 

Στην Τοποθέτηση, έγινε αναφορά στην υφιστάμενη Νομοθεσία και 

δομές, ως επίσης και στο Σχέδιο για Δημιουργία Νέων Κατοικιών 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης. Περαιτέρω, σημειώθηκε το δικαίωμα των 

ΑμεΑ σε υποστηριζόμενη ανεξάρτητη διαβίωση, όπως 

αναγνωρίζεται στο άρθρο 19 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των  Ατόμων με Αναπηρίες που αφορά στην 

ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία και όπως 

διευκρινίστηκε στο Γενικό Σχόλιο με αρ. 5 (2017) της Επιτροπής 

Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες του ΟΗΕ.  

 

Χαιρετίστηκε δε η προώθηση από το Τμήμα Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Προγραμμάτων 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για τη δημιουργία νέων κατοικιών 

υποστηριζόμενης διαβίωσης και επισημάνθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Δικαίωμα σε ανεξάρτητη διαβίωση 
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 Η υλοποίηση, λειτουργία και παρακολούθηση των 

Προγραμμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης επιβάλλεται 

να βρίσκονται σε συμφωνία με όλες τις πρόνοιες της 

Σύμβασης. 

 

 Στον πυρήνα της λειτουργίας των Προγραμμάτων θα 

πρέπει να δεσπόζει η θεμελιώδης αρχή ότι τα ΑμεΑ δεν είναι 

λήπτες φιλανθρωπίας ή υποκείμενα σε αποφάσεις που 

λαμβάνονται από άλλους, αλλά ισότιμα υποκείμενα 

δικαιωμάτων που απολαμβάνουν, όπως όλοι, ελευθερίες 

επιλογών και ασκούν τα ίδια έλεγχο στη ζωή τους. 

 

 Μετά την ένταξη των ΑμεΑ σε μια δομή υποστηριζόμενης 

διαβίωσης, θα πρέπει να απολαμβάνουν αυτονομία και 

ανεξαρτησία στις επιλογές τους. 

 

 Η υποστηριζόμενη διαβίωση δεν πρέπει να αναιρεί την 

ανεξάρτητη διαβίωση αλλά να την προάγει, να τη 

διευκολύνει και να την εξελίσσει.  

 

 Πρέπει ταυτόχρονα να προωθείται η κοινωνική ένταξη των 

ΑμεΑ που εντάσσονται στα Προγράμματα 

υποστηριζόμενης διαβίωσης, αλληλεπιδρώντας και 

αναπτύσσοντας σχέσεις μαζί με άλλους ανθρώπους. 

 

 Με βάση τη Σύμβαση, οι νομοθεσίες, πολιτικές και 

προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα ΑμεΑ, 

ανεξαρτήτως του τύπου και της σοβαρότητας της 

αναπηρίας τους. 

 

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

σοβαρές αναπηρίες, περιέχει πρόβλεψη για αποκλεισμό 

ατόμων με «σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς». 

 

Έγινε συνεπώς εισήγηση όπως η εν λόγω πρόβλεψη ερμηνεύεται 

στενά με τη βοήθεια ειδικών ώστε να μην αποκλείονται με γενικό 

τρόπο πρόσωπα που θα μπορούσαν τελικά να συμβιώσουν με 

άλλους. 
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Κατόπιν σχετικής συνάντησης με τις οργανώσεις των γονέων 

παιδιών με αναπηρίες, κατά την οποία κατατέθηκαν οι θέσεις και 

απόψεις τους επί του προτεινόμενου νομοσχεδίου, η Επίτροπος, σε 

σχετική Τοποθέτηση της προς το Υπουργείο, Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας, παρέθεσε τις παρατηρήσεις της σε 

σχέση με αυτό, με στόχο τη συμβατότητά του με τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και με τη Σύμβαση 

των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες.  

 

Οι παρατηρήσεις της Επιτρόπου, που αποσκοπούσαν στην 

υπερκέραση των διαφορετικών απόψεων των οργανωμένων 

γονέων επί του θέματος, στη βάση πάντα των προνοιών της 

Σύμβασης, περιλάμβαναν, ανάμεσα σε άλλα, τα εξής: 

 

 Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση σε παιδιά των ηλικιών 

0 – 3, τα οποία ακόμη φοιτούν σε βρεφοκομικούς-

παιδοκομικούς σταθμούς, είναι καίριας σημασίας για το 

παιδί, καθώς και για την μετέπειτα παροχή της αναγκαίας 

στήριξης σ’ αυτό από το Κράτος, στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 

 Το εν λόγω νομοσχέδιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα 

παιδιά πρέπει να έχουν την ευκαιρία σε ίση πρόσβαση και 

μετά να κριθούν εάν μπορούν να τα καταφέρουν, με βάση 

εξατομικευμένο πρόγραμμα στήριξης. 

 

 Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να τύχουν ολιστικής εκπαίδευσης 

ώστε να είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν ΑμεΑ και να 

μην τυγχάνουν περιστασιακής εκπαίδευσης.  

 

Παρατηρήσεις αναφορικά με τις πρόνοιες του 

νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ενιαίας Εκπαίδευσης 

(Δομές Υποστήριξης) Νόμος του 2019» 
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 Οι σχολικοί βοηθοί/συνοδοί να πάψουν να 

προσλαμβάνονται από τις Σχολικές Εφορείες και να 

καθοριστούν συγκεκριμένα σχέδια υπηρεσίας που να 

απαιτούν προσόντα εκπαιδευτικών. 

 

 Να προβλεφθεί ότι η άποψη του παιδιού, όχι μόνο θα 

εκφράζεται, αλλά και θα λαμβάνεται επαρκώς υπόψη, 

ανάλογα με το βαθμό αντίληψης και ωριμότητας του 

παιδιού. 

 

 Δεν υπάρχει επαρκής κατοχύρωση της συμμετοχής των 

γονέων στη διαδικασία λήψης απόφασης σε σχέση με το 

είδος εκπαίδευσης που θα λάβει το παιδί και με την 

παρακολούθηση της πορείας του, στην άποψη των οποίων 

οι εμπειρογνώμονες θέλησαν να δώσουν αυξημένη 

βαρύτητα σε σχέση με το νομικό καθεστώς που ισχύει 

σήμερα.  

 

 Να κατοχυρωθεί ότι θα πρέπει να διαμορφώνονται 

διαφοροποιημένα και εξατομικευμένα αναλυτικά 

προγράμματα, τα οποία θα οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα 

της συνήθους εκπαίδευσης στο μέτρο των δυνατοτήτων 

του καθενός. Επί του προκειμένου, θα πρέπει να 

διασαφηνιστεί ο ζήτημα της αξιολόγησης των παιδιών, σε 

σχέση κυρίως με τις κοινές εξετάσεις στο τέλος των 

τετράμηνων. 

 

 Είναι αναγκαία η ύπαρξη συμβατών υποδομών για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των παιδιών ανεξαιρέτως, 

η μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, καθώς και 

η παρουσία, όταν είναι αναγκαίο, και δεύτερου 

εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη για την παροχή στήριξης 

στα παιδία που τη χρειάζονται. 

 

 Ο γονέας του παιδιού να καταστεί πλέον ισότιμος εταίρος 

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

το παιδί.  
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, 

Επίτροπος εξέδωσε σχετική Τοποθέτηση, στην οποία 

επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, πως με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και το Προαιρετικό της 

Πρωτόκολλο, η αναπηρία αποτελεί πλέον ζήτημα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.  

 

Οι δε διατάξεις της Σύμβασης, αφορούν στα ατομικά, πολιτικά, 

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, καλύπτοντας 

μεταξύ άλλων τους τομείς της απασχόλησης, της 

προσβασιμότητας στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και στην 

τεχνολογία των πληροφοριών. 

 

Στην Τοποθέτηση, έγινε ενδεικτική αναφορά σε περιπτώσεις  

συμμόρφωσης της Πολιτείας και των αρμόδιων Αρχών με 

συστάσεις και εισηγήσεις που υπέβαλε η Επίτροπος σε σχετικές 

Εκθέσεις της και όπως σημειώθηκε, οι περιπτώσεις αυτές θα 

αποτελούν οδηγό και γνώμονα για τις μελλοντικές ενέργειες της 

Πολιτείας σε σχέση με τα ΑμεΑ, οι οποίες θα πρέπει να 

αποσκοπούν στην υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών και 

πρακτικών που θα αποβλέπουν στην πλήρη ενσωμάτωση των 

ΑμεΑ. 

 

Καταληκτικά, σημειώθηκε πως θα πρέπει να καταστεί σε όλους 

σαφές ότι η απάμβλυνση των εμποδίων που αλληλοεπιδρούν με 

τα ΑμεΑ και παρακωλύουν την πλήρη και αποτελεσματική 

συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με όλους, είναι 

υποχρέωση όλων μας. 

 

 

 

 

Τοποθέτηση με αφορμή με την Παγκόσμια Ημέρα 

Ατόμων με Αναπηρία 
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Παράπονο που υποβλήθηκε στο Γραφείο μας από 

αντιπροσωπευτική Οργάνωση Ατόμων με Αναπηρίες, αφορούσε 

στη δημοσίευση, το Σεπτέμβριο του 2018,  στην Επίσημη Εφημερίδα 

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

με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3.191 του 

Παραρτήματος ΙΙΙ των πιο πάνω Κανονισμών, από την 

παράγραφο 3.185. 

 

Συγκεκριμένα, με το Διάταγμα τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι 

γενικές απαιτήσεις προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία 

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

η παράγραφος 3.191 του Παραρτήματος ΙΙΙ  αντικαταστάθηκε με 

την παράγραφο 3.185. Συνακόλουθα, με την αντικατάσταση του 

Πίνακα 2 της παραγράφου 3.191 με τον Πίνακα 2 της παραγράφου 

3.185, μειώθηκαν οι απαιτήσεις για χώρους υγιεινής για ΑμεΑ σε 

κτίρια δημόσιας χρήσης. 

 

Ο δε Οργάνωση, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών την 

αποκατάσταση της υποβάθμισης των προνοιών των 

Κανονισμών, καθώς και, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό τυχόν 

προσπαθειών περαιτέρω τροποποίησης προνοιών των 

Κανονισμών αναφορικά με την προσβασιμότητα σε δημόσια 

κτίρια των ΑμεΑ που διακινούνται με τροχοκάθισμα, αφού η εν 

λόγω ομάδα ΑμεΑ δεν εκπροσωπείται στη Συμβουλευτική Επιτροπή 

Προσβασιμότητας. 

 

Η Επίτροπος, με επιστολές της προς το Υπουργείο, έθεσε υπόψη 

του τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρίες (Άρθρα 2, 4, 9 και 27), σχετικά χωρία 

από τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, σε σχέση με την αρχική 

Έκθεση της Κύπρου (Παράγραφοι 7, 8, 25 και 26), καθώς επίσης 

Περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση 

Παραρτήματος ΙΙΙ) Διάταγμα του 2018 
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και την παρατήρηση της Επιτροπής, στο Γενικό Σχόλιο με αρ. 2 

(2014), ότι η διασφάλιση της πλήρους πρόσβασης σε 

εγκαταστάσεις που είναι ανοικτές για το κοινό συνιστά ζωτική 

προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση πολλών 

δικαιωμάτων που καλύπτονται από τη Σύμβαση. Επεσήμανε δε 

πως το πιο πάνω Διάταγμα παραμερίζει και παραβιάζει τα 

δικαιώματα των ΑμεΑ, ιδίως όσων διακινούνται με τροχοκάθισμα. 

 

Εισήγηση της Επιτρόπου προς το Υπουργείο ήταν η ανάκληση του 

Διατάγματος και η επανεξέταση των προνοιών του σε σχέση με την 

προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε χώρους υγιεινής, αφού ζητήσει και 

λάβει υπόψη και τις απόψεις των άμεσα ενδιαφερομένων 

αντιπροσωπευτικών οργανώσεων ΑμεΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσκεψη στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου 

Λεμεσού, με αφορμή παράπονο που υποβλήθηκε από 

νοσηλευτική λειτουργό που εργάζεται στην Κλινική, σε σχέση με 

τους χώρους υγιεινής οι οποίοι, όπως ισχυρίζεται, δεν είναι 

κατάλληλοι για ΑμεΑ. 

 

Η επίσκεψη είναι η πρώτη που πραγματοποιήθηκε στην Ψυχιατρική 

Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, και επιλέχθηκε όπως 

αυτή γίνει (συνδυαστικά) τόσο στη βάση των αρμοδιοτήτων της 

Επιτρόπου ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την Προώθηση, 

Προστασία και Παρακολούθηση της Εφαρμογής της Σύμβασης 

του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες όσο και υπό 

την ιδιότητα της ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των 

Βασανιστηρίων. Η επίσκεψη είχε ως κύριο αντικείμενο την εξέταση 

των υλικών συνθηκών φιλοξενίας ασθενών στην Κλινική. 

 

Επίσκεψη στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού 

Νοσοκομείου Λεμεσού 
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Στο πλαίσιο αυτό, δύο Λειτουργοί επισκέφθηκαν την Κλινική και 

είχαν συνάντηση με την Προϊστάμενη Νοσηλευτικό Λειτουργό, 

καθώς και με το προσωπικό που εργαζόταν κατά το χρόνο της 

επίσκεψης. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα ευρύτερα ζητήματα 

που αφορούν στη λειτουργία της κλινικής και επιθεωρήθηκαν οι 

χώροι της Κλινικής περιλαμβανομένων και των θαλάμων των 

ασθενών. 

 

Καταρχήν στην Έκθεση τονίστηκε πως ο βασικός στόχος κατά την 

εξέταση των υλικών συνθηκών σε ψυχιατρικά ιδρύματα είναι η 

εξασφάλιση συνθηκών σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

και θεραπείας των ψυχικά ασθενών. Επομένως, οι συνθήκες που 

επικρατούν σε χώρους όπου διαμένουν ψυχικά ασθενείς θα πρέπει 

να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θεραπευτικού 

περιβάλλοντος, που δεν θα οδηγεί σε απάνθρωπη ή ταπεινωτική 

μεταχείριση. 

 

Επισημάνθηκε δε ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν 

μπορεί να βασίζεται μόνο στις προσπάθειες του προσωπικού, 

αλλά συναρτάται άμεσα με τους οικονομικούς πόρους που η 

Πολιτεία αποφασίζει να διαθέσει στον τομέα αυτό. Για το λόγο αυτό 

η Πολιτεία θα πρέπει να διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές και 

θεραπευτικό περιβάλλον στα άτομα που νοσηλεύονται στα 

ψυχιατρικά ιδρύματα σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε περιόδους 

περιστολής των κρατικών δαπανών. 

 

Κατά την ημέρα διενέργειας της επίσκεψης στην κλινική 

νοσηλεύονταν συνολικά 15 άτομα, εκ των οποίων 8 γυναίκες και 7 

άντρες. Η επίσημη συνολική χωρητικότητα της κλινικής είναι 20 

άτομα. 

 

Όπως διαφάνηκε από την επίσκεψη, ναι μεν οι θάλαμοι των 

ασθενών ήταν σε γενικές γραμμές σε καλή κατάσταση πληρώντας 

τα διεθνή πρότυπα ωστόσο οι ντουλάπες φύλαξης των 

προσωπικών αντικειμένων των ασθενών ήταν λίγες και σε αρκετές 

περιπτώσεις ήταν σπασμένες. 
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Περαιτέρω από την επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι οι χώροι υγιεινής οι 

οποίοι ήταν 4 (δύο τουαλέτες αντρών - δύο τουαλέτες γυναικών και 

δύο ντους ανά φύλο) ήταν μακριά από τους θαλάμους των 

ασθενών με αποτέλεσμα πολλές φορές ειδικά κατά την διάρκεια 

της νύχτας, όπως ανέφεραν οι νοσηλευτές, οι ασθενείς να 

δυσκολεύονται στη χρήση τους. Η δε, χρήση των τουαλετών και 

των ντους είναι δύσκολη από ΑμεΑ λόγω της κατασκευής τους και 

παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να καταστεί δυνατή η χρήση 

τους από ΑμεΑ (τοποθέτηση προστατευτικής μπάρας στις 

τουαλέτες), δεν κατέστη δυνατό σε ικανοποιητικό βαθμό. 

 

Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ικανοποιητικός 

αριθμός χώρων υγιεινής και ντους και η διαρρύθμιση τους είναι 

προβληματική ειδικά για τη χρήση τους από ΑμεΑ. 

 

Οι εγκαταστάσεις διαπιστώθηκε ότι παρείχαν ικανοποιητικό χώρο 

ανά ασθενή, φως και αέρα, ωστόσο η κατάσταση, ειδικότερα η 

διαρρύθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων δεν κρίθηκε 

αρκούντως ικανοποιητική, αφού φανερώνει έντονα την 

παλαιότητα και τη μη λειτουργικότητα των χώρων της Κλινικής. Οι 

θάλαμοι των ασθενών, λόγω της διαρρύθμισης της κλινικής, (η 

κατασκευή του χώρου στο οποίο στεγάζεται αρχικά προοριζόταν 

για άλλο σκοπό και όχι για κλινική, η οποία προέκυψε αργότερα 

λόγω αναγκών) είναι πολύ μακριά από το χώρο στο οποίο 

βρίσκεται το προσωπικό, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

πρόβλημα στην επίβλεψη των ασθενών ειδικότερα κατά τις 

νυχτερινές ώρες όπου εκτελούν καθήκον μόλις δύο νοσηλευτές. 

 

Σημειώθηκε τέλος πως η Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού 

Νοσοκομείου Λεμεσού χρήζει άμεσων και ουσιαστικών 

βελτιώσεων, προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις ενός 

σύγχρονου ψυχιατρικού ιδρύματος και υπέβαλε τις ακόλουθες 

εισηγήσεις: 

 

 Οι χώροι υγιεινής θα πρέπει να επιδιορθωθούν ή και να 

ανακατασκευαστούν ώστε να είναι πλήρως λειτουργικοί και 

να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα η χρήση τους από ΑμεΑ. 

Επιβάλλεται επίσης η αύξηση τους ώστε να μπορούν να 
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εξυπηρετούν 20 ασθενείς, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο της δημιουργίας των επιπρόσθετων χώρων 

υγιεινής κοντά στους θαλάμους των ασθενών, προς την 

καλύτερη εξυπηρέτηση τους. 

 

 Οι ντουλάπες φύλαξης των προσωπικών αντικειμένων των 

ασθενών θα πρέπει να αντικατασταθούν και όπου 

χρειάζεται να αυξηθούν καθώς επίσης και τα ντουλάπια 

στην κουζίνα των ασθενών 

 

 Όσο δε αφορά το θέμα της απομακρυσμένης τοποθεσίας 

των θαλάμων των ασθενών από το χώρο του προσωπικού 

έγινε εισήγηση όπως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 

(Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας, Τμήμα 

Δημοσιών Έργων) το εξετάσουν με σκοπό την λήψη όλων 

των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση του. 

 

 Ενίσχυση της στελέχωσης των θαλάμων κατά τις βραδινές 

ώρες. 

 

 Διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού και διασφάλιση 

αξιοπρεπούς περιβάλλοντος εργασίας, ώστε να 

αποφεύγονται τα δυσμενή επακόλουθα από την εκτέλεση 

του δύσκολου έργου της φροντίδας των ψυχικά ασθενών. 
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Μετά την υποβολή σχετικής Έκθεσης από το Γραφείο μας, 

αναφορικά με την πρακτική της Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) να καταβάλλει Ε.Ε.Ε. σε δικαιούχα 

άτομα με αναπηρία, με γνώμονα την ημερομηνία έγκρισης των 

σχετικών αιτήσεων τους αντί της ημερομηνίας υποβολής τους, το 

2017 το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ενημέρωσε το Γραφείο μας ότι είχαν δοθεί οδηγίες 

στην ΥΔΕΠ όπως «η έγκριση και η έναρξη της καταβολής Ε.Ε.Ε. και 

αναπηρικού επιδόματος στις περιπτώσεις αιτητών των οποίων η 

αναπηρία υπήρχε κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών 

αιτήσεων τους, γίνεται από την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα 

που έπεται της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, όπως 

προνοείται στο εδάφιο 3 του άρθρου 8 του περί Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 

Παροχών Νόμου και όχι από την ημερομηνία αξιολόγησης της 

αναπηρίας τους». 

 

Σύμφωνα, επίσης, με το Υπουργείο, είχαν δοθεί οδηγίες στο Κέντρο 

Αξιολόγησης της Αναπηρίας όπως «στις περιπτώσεις για τις 

οποίες οι ιατροί, κατά την αξιολόγηση και πιστοποίηση της 

αναπηρίας, μπορούν με βάση το ιστορικό του αιτητή ή/και τα 

ιατρικά έγγραφα που προσκομίζονται ή υποβάλλονται από τον 

αιτητή, να βεβαιώνουν ότι η αναπηρία προϋπήρχε της υποβολής 

της αίτησης για Ε.Ε.Ε., να περιλαμβάνουν σχετική αναφορά στη 

γνωμοδότηση τους, ώστε η ΥΔΕΠ να εφαρμόζει αναδρομικά τις 

πρόνοιες του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και 

Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, για όλη την περίοδο 

Αναδρομική καταβολή Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος σε άτομα με αναπηρία 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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κατά την οποία ο αιτητής ήταν δικαιούχος ΕΕΕ, σύμφωνα με το 

άρθρο 8(3) το Νόμου». 

 

Στη βάση των πιο πάνω διευθετήσεων, το Υπουργείο προβαίνει 

πλέον σε αναδρομική καταβολή Ε.Ε.Ε. σε άτομα με αναπηρία για 

περιόδους που προηγούνται της ημερομηνίας αξιολόγησης της 

αναπηρίας τους από το Κέντρο Αξιολόγησης της Αναπηρίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράπονο που υποβλήθηκε κατά του Υπουργείου Άμυνας, 

αφορούσε στην απόρριψη από την στρατιωτική μονάδα στην 

οποία υπηρετεί ως έφεδρος ο παραπονούμενος, του αιτήματός 

του για να παραδώσει τον οπλισμό με τον οποίο ήταν χρεωμένος. 

 

Ο παραπονούμενος είναι άτομο με σοβαρής μορφής ψυχική 

αναπηρία, η οποία πιστοποιήθηκε από το Κέντρο Αξιολόγησης της 

Αναπηρίας του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και με βάση σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό, υποφέρει 

από συμπτώματα χρόνιας αγχώδους διαταραχής και 

καταθλιπτικής συνδρομής, ακολουθεί χρόνια φαρμακοθεραπεία 

και από το Φεβρουάριο του 2016, η κατάσταση του είχε επιδεινωθεί 

δραματικά.  

 

Περαιτέρω δε, ο παραπονούμενος είναι λήπτης Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος και αναπηρικού επιδόματος. 

 

Κατόπιν σχετικής παρέμβασης του Γραφείου μας προς το 

Υπουργείο, το ΓΕΕΦ προέβη στη διερεύνηση της περίπτωσης του 

παραπονούμενου και η μονάδα του τον κάλεσε και παρέδωσε τον 

οπλισμό του, ενώ ο ίδιος παραπέμφθηκε στο Στρατιωτικό 

Απόρριψη αιτήματος εφέδρου με σοβαρή ψυχική 

αναπηρία να παραδώσει τον οπλισμό με τον οποίο ήταν 

χρεωμένος 
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Νοσοκομείο (106 ΣΝΕ) για εξέταση από την Επιτροπή Εξέτασης 

Σωματικής Ικανότητας και του χορηγήθηκε διετής αναβολή για 

λόγους υγείας από την υποχρέωση παρουσίασης σε ασκήσεις 

εφεδρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την υποβολή της σχετικής Έκθεσης της Επιτρόπου, 

πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στα Γραφεία του Κυπριακού 

Οργανισμού Τουρισμού (πλέον Υφυπουργείο Τουρισμού), στην 

οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου μας, των 

εμπλεκόμενων Αρχών/Υπηρεσιών και των αντιπροσωπευτικών 

Οργανώσεων ΑμεΑ. Στη σύσκεψη συζητήθηκε εκτενώς το 

περιεχόμενο της Έκθεσης της και τα βήματα που θα έπρεπε να 

γίνουν για τη διεύρυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις 

παραλίες. Περαιτέρω δε, αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής για 

την Προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις Παραλίες, στην οποία 

συμμετέχει και το Γραφείο μας. 

 

Ακολούθησε συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας [περί 

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

προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες και στις 29 Μαΐου 2019, 

δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί 

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

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

του Νόμου που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρίες στην παραλία, ως η εισήγηση στην σχετική Έκθεση της 

Επιτρόπου. 

 

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

εξής: 

 

Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις 

παραλίες 
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α. Η απαγόρευση οδήγησης στην παραλία μηχανοκίνητου 

οχήματος ή άλλου τροχοφόρου, δεν περιλαμβάνει πλέον τη 

χρήση τροχοκαθίσματος, αυτοκινούμενου ή χειροκίνητου, 

το οποίο αποτελεί μέσο διακίνησης ατόμου με αναπηρίες, 

καθώς και αυτοκινούμενα μέσα ή μικρά οχήματα που 

προσφέρουν διακίνηση σε άτομα με βαριά κινητική 

αναπηρία, τα οποία διακινούνται σε ειδικό διάδρομο με 

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

 

β. Η απαγόρευση οδήγησης ή διέλευσης οποιουδήποτε ζώου 

στην παραλία ή σε λούσιμο ζώου στη θάλασσα εκτός μόνο 

σε περιοχές που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή 

Παραλιών ως περιοχές για λούσιμο σκύλων στη θάλασσα, 

δεν περιλαμβάνει πλέον την οδήγηση ή τη διέλευση στην 

παραλία ή την είσοδο στη θάλασσα εκπαιδευμένων 

σκύλων βοήθειας για τυφλούς και άτομα με αναπηρίες, που 

χρησιμοποιούνται από αυτά ως βοηθοί ή/και συνοδοί 

[εδάφιο (ε) του άρθρου 5Δ]. 

 

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

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο «η αρχή τοπικής 

διοικήσεως να δημιουργεί υποδομές, με την ανάλογη 

σήμανση, για τη διασφάλιση της ελεύθερης και 

απρόσκοπτης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στην 

παραλία και στη θάλασσα, περιλαμβανομένων 

προσβάσιμων χώρων στάθμευσης και χώρων υγιεινής, 

καθώς και διαδρόμων κατάλληλα διαμορφωμένων για 

εύκολη και ασφαλή είσοδο των ατόμων σε τροχοκάθισμα 

στη θάλασσα». 

 

Ταυτόχρονα, αυξήθηκε ο αριθμός των ραμπών/διαδρόμων 

πρόσβασης στις παραλίες ή/και οι υπάρχουσες βελτιώθηκαν, ενώ 

αυτόνομα συστήματα θαλάσσιας πρόσβασης (Seatrac) και ειδικά 

αμφίβια τροχοκαθίσματα τοποθετήθηκαν σε παραλίες που δεν 

διέθεταν ή/και δεν ήταν προσβάσιμες από τα ΑμεΑ. 

 

Περαιτέρω δε, πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση στα Γραφεία του 

Υφυπουργείου Τουρισμού, στην οποία μετείχε και το Γραφείο μας, 
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κατά την οποία εξετάστηκαν οι επιπλέον ενέργειες που έπρεπε να 

γίνουν για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις 

παραλίες, καθώς η συμβολή του Υφυπουργείου Τουρισμού προς 

την κατεύθυνση αυτή. 

 

Ως απότοκο της συνάντησης, το Υφυπουργείο Τουρισμού 

ανακοίνωσε την έναρξη του Σχέδιου επιχορήγησης για 

ενθάρρυνση έργων οργάνωσης και ασφάλειας παραλιών με 

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

απευθύνεται σε τοπικές αρχές και αφορά, μεταξύ άλλων, στην 

παροχή στήριξης για τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών 

ατόμων με αναπηρίες που αφορούν κινητικές δυσκολίες και 

δημιουργία υποδομών για άλλες ομάδες ατόμων με αναπηρίες.  

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την υποβολή της σχετικής Έκθεσης της Επιτρόπου, ο 

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ): 

 

α. Προέβηκε σε παραστάσεις προς το Μελετητή του για 

υλοποίηση, όπου είναι εφικτό, των εισηγήσεων που 

περιλαμβάνονταν στην Έκθεση και αφορούσαν στο 

Αμφιθέατρο της Σχολής Τυφλών (Μακαρίου Γ) 

 

β. Έχει εντάξει στον προγραμματισμό του τον υπερτιτλισμό στα 

ελληνικά όλων των παραγωγών της Κεντρικής και της Νέας 

Σκηνής, καθώς και της Σκηνής 018 και του Θεάτρου 

«Αποθήκες», με συχνότητα δύο υπερτιτλισμένες 

παραστάσεις ανά μήνα για κάθε παραγωγή (πληροφορίες 

για τις εν λόγω παραστάσεις βρίσκονται αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα του ΘΟΚ). 

 

Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στους 

χώρους όπου διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις 
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γ. Για το έτος 2020, προγραμματίζονται υπερτιτλισμοί στα 

ελληνικά τόσο για την Κεντρική και Νέα Σκηνή όσο και για 

την Παιδική Σκηνή του ΘΟΚ. 

 

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

προσφέρει τη δυνατότητα σε άτομα με οπτική αναπηρία να 

παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του ΘΟΚ σε 

συγκεκριμένες ημερομηνίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την υποβολή της έκθεσης της Επιτρόπου αναφορικά με 

συγκεκριμένες διατάξεις του πιο πάνω Νόμου, ξεκίνησε, ενώπιον 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συζήτηση για τροποποίηση του εν λόγω 

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

ΑμεΑ να έχουν πλήρη πρόσβαση στο Ελάχιστο Εγγυημένο 

Εισόδημα και στα επιδόματα που σχετίζονται με την αναπηρία τους 

και να μην εξαιρούνται απ’ αυτά ένεκα του ύψους των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων των μελών των οικογενειακών τους 

μονάδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διατάξεις του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου που 

συνδέονται με τις ανάγκες της αναπηρίας 
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Κατόπιν σχετικής παρέμβασης της Επιτρόπου προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών, αναφορικά με τη δημοσίευση του πιο πάνω 

Διατάγματος με το οποίο υποβαθμίστηκε η προσβασιμότητα των 

ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στους χώρους υγιεινής σε κτίρια 

δημόσιας χρήσης με το Υπουργείο προέβη, μεταξύ άλλων, στις 

εξής ενέργειες: 

 

 Υπέβαλε πρόταση στην Συμβουλευτική Επιτροπή 

Προσβασιμότητας για αναθεώρηση του περί Οδών και 

Οικοδομών (Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ) Διατάγματος 

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

κατηγορίες ανάπτυξης θα υπάρχει πάντοτε χώρος 

προσβάσιμος και διαμορφωμένος για ΑμεΑ.  

 

 Μετά την εξασφάλιση των σχολίων των μελών της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, το θέμα θα προωθείτο στον 

Υπουργό Εσωτερικών για ενημέρωση και έγκριση και 

ακολούθως το προσχέδιο του Διατάγματος θα τίθετο για 

ένα μήνα σε δημόσια διαβούλευση. 

 

 Ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε οδηγίες για την επίσπευση 

της έκδοσης Διατάγματος προς αντικατάσταση του 

υφιστάμενου για την επίλυση του προβλήματος που 

εντοπίστηκε αναφορικά με τους χώρους υγιεινής, σε σχέση 

με το οποίο θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι και επηρεαζόμενοι να μπορούν να 

υποβάλουν σχόλια και απόψεις πριν την οριστικοποίηση και 

έκδοση του.  

 

 Θα προωθούσε πρόταση ενώπιον της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής για συμμετοχή της Οργάνωσης Παραπληγικών 

Περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση 

Παραρτήματος ΙΙΙ) Διάταγμα του 2018 
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Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) στην Επιτροπή, καθότι έχει την άποψη 

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

και πληροφορίες για την προσβασιμότητα».  

 

Ακολούθως δε και συγκεκριμένα στις 13 Δεκεμβρίου 2019, 

δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το περί 

Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ) Διάταγμα 

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

ΑμεΑ στους χώρους υγιεινής σε κτίρια δημόσιας χρήσης. 

Συγκεκριμένα: 

 

 Σε εστιατόρια/καφετέριες και παρόμοιας χρήσης 

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

πλέον χώρος υγιεινής προσβάσιμος από ΑμεΑ, χωρίς 

διάκριση φύλου. 

 

 Η εν λόγω πρόνοια δεν εφαρμόζεται σε αναπτύξεις που είναι 

ενταγμένες σε ενιαίες αναπτύξεις νοουμένου ότι καθορίζεται 

κοινόκτητος και κοινόχρηστος τέτοιος χώρος στο ίδιο 

επίπεδο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 40 μέτρων. 

 

Ο ελάχιστος αριθμός χώρων υγιεινής και διευκολύνσεων για ΑμεΑ 

ανά ανάπτυξη,  καθορίζεται σε σχετικό Πίνακα που περιλαμβάνεται 

στο Διάταγμα.  
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συζήτηση 

θεμάτων στη 

βουλή των 

αντιπροσώπων 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Επίτροπος προσκαλείται και 

παρίσταται σε συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων, για να εκφράσει τις απόψεις της σε 

σχέση με πρόνοιες νομοθεσιών ή θεμάτων που σχετίζονται με τις 

αρμοδιότητές της.  

 

Κατά την τριετία 2017 – 2018 - 20189, τόσο η Επίτροπος όσο και 

Λειτουργοί του Γραφείου μας συμμετείχαν στις ακόλουθες 

συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών σε σχέση με 

ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου ως 

Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και 

Παρακολούθησης της Εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στις 17 και 24 Ιανουαρίου και 14 Φεβρουαρίου 2017, 

Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρίες της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις οποίες συνεχίστηκε η 

συζήτηση που είχε αρχίσει στις 6 Σεπτεμβρίου 2016, 

αναφορικά με τα θέματα φροντίδας ατόμων με αυτισμό και 

ψυχική αναπηρία. 

 

 Στις 13 Ιουνίου 2017, Λειτουργός του γραφείου που είναι 

υπεύθυνη για θέματα που αφορούν τον Ανεξάρτητο 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
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Μηχανισμό Προώθησης, Προστασίας και 

Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, συμμετείχε σε 

συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην οποία 

συνεχίστηκε η ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

αναφορικά με την έκθεση της Κύπρου προς τον ΟΗΕ σε 

σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρία.  

 

Στην ίδια συνεδρία εξετάστηκαν, επίσης, τα προβλήματα 

που δημιουργούνται στα άτομα με αναπηρίες λόγω του 

ηλικιακού περιορισμού που τίθεται στο Σχέδιο Παροχής 

Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας. 

 

 Στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, Λειτουργοί του Γραφείου 

συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την 

οποία συζητήθηκαν (α) τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτιστικά χαρακτηριστικά, η 

ανάγκη στήριξης των οικογενειών τους και η δημιουργία 

κατάλληλων υποδομών φροντίδας και εκπαίδευσης και (β) 

η ανάγκη δημιουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ενήλικων 

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή οικονομικής ενίσχυσης των 

υφιστάμενων κέντρων για φιλοξενία των ατόμων με 

ψυχιατρικά προβλήματα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 

21ο έτος της ηλικίας τους. 

 

 Στις 12 Φεβρουαρίου 2018, Λειτουργός του Γραφείου 

συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 

συζήτηση της πρότασης νόμου για τροποποίηση του περί 

Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμου (ο περί Νοητικά 

Καθυστερημένων Ατόμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2017). 

 

 Στις 15 Μαΐου 2018, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε 

συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 
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Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με θέμα την 

ενημέρωση της Επιτροπής για την έκθεση της Κύπρου προς 

τον ΟΗΕ σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα 

δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. 

 

 Στις 26 Ιουνίου 2018,  Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε 

σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τη συζήτηση 

του θέματος «Ο περί της Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες 

στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018». 

 

 Στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, Λειτουργοί του Γραφείου 

συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τη 

συζήτηση των θεμάτων (α) η καθυστέρηση που 

παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων για την παροχή 

επιδόματος φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με 

αναπηρία, ο τρόπος υπολογισμού του εν λόγω επιδόματος 

και τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε δικαιούχους και 

φροντιστές λόγω του τρόπου καταβολής του και (β) η 

ανάγκη εκσυγχρονισμού του επιδόματος φροντίδας που 

δίνεται στα τετραπληγικά άτομα με σκοπό την αναβάθμιση 

της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών. 

 

 Στις 6 Νοεμβρίου 2018,  Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε 

σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την οποία 

συζητήθηκε το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί 

Προσβασιμότητας των Ιστοτόπων και των Εφαρμογών για 

Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα 

Νόμος του 2018». 

 

 Στις 19 Φεβρουαρίου 2019, Λειτουργός του Γραφείου 

συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την 

οποία συνεχίστηκε η συζήτηση για το Νομοσχέδιο με τίτλο 

«Ο περί Προσβασιμότητας των Ιστοτόπων και των 
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Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του 

Δημοσίου Τομέα Νόμος του 2018». 

 

 Στις 5 Μάρτιου 2019, Λειτουργός του Γραφείου, συμμετείχε 

σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συζήτηση των 

θεμάτων (α) Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα 

με αυτιστικά χαρακτηριστικά, η ανάγκη στήριξης των 

οικογενειών τους και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών 

φροντίδας και εκπαίδευσης και (β) Η ανάγκη δημιουργίας 

Κέντρων Φιλοξενίας Ενήλικων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή 

οικονομικής ενίσχυσης των υφιστάμενων κέντρων για 

φιλοξενία των ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα και τα 

οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. 

 

 Στις 22 Οκτωβρίου  και 12 Νοεμβρίου 2019, Λειτουργός του 

Γραφείου, συμμετείχε σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η 

τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

Νόμος. 
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 Στις 22 Μαΐου 2017, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε 

συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 

Γυναικών, για τη συζήτηση του θέματος της 

προσβασιμότητας των οπτικοακουστικών υπηρεσιών σε 

άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία. 

 

 Στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, η  Επίτροπος Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και  Λειτουργός 

του Γραφείου, συμμετείχαν σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για τη 

συζήτηση των θεμάτων (α) τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτιστικά χαρακτηριστικά, η 

ανάγκη στήριξης των οικογενειών τους και η δημιουργία 

κατάλληλων υποδομών φροντίδας και εκπαίδευσης και (β) 

η ανάγκη δημιουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ενήλικων 

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή οικονομικής ενίσχυσης των 

υφιστάμενων κέντρων για φιλοξενία ατόμων με ψυχιατρικά 

προβλήματα και τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος 

της ηλικίας τους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 
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συμμετοχή σε 

δραστηριότητες 

σεμινάρια 

εκπαιδέυσεις 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 104 - 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017-2018-2019 

 

 

 

Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του Γραφείου έλαβαν μέρος σε 

συνέδρια, διαλέξεις, εκδηλώσεις και εκπαιδεύσεις, σε σχέση με τη 

Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 

καθώς και αναφορικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ εν γένει.  

 

Σημειώνονται, ενδεικτικά, τα ακόλουθα: 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε εκδήλωση του 

Συνδέσμου Καταναλωτών Πάφου και προέβη σε σχετική 

παρουσίαση με θέμα «Διακρίσεις στην εργασία: Τα 

παραδείγματα του φύλου και της Αναπηρίας».  

 

 Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε στην Ημερίδα που 

διοργάνωσε το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων 

με Αναπηρίες σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και το European Expert Group on the Transition from 

institutional Care to Community - Based Care (EEG) με θέμα 

«Μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα 

στην κοινότητα».  

 

 Η Επίτροπος παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό στην 

Εκλογική Γενική Συνέλευση της ΚΥΣΟΑ. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε με ομιλία σε ημερίδα 

που διοργάνωσε ο Πυρήνας Μάθησης Νοσηλευτών 

Ψυχικής Υγείας με θέμα «Δικαιώματα των Ψυχικά Ασθενών». 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συζήτηση του 

ερευνητικού κέντρου Προμηθέας αναφορικά με την πολιτική 

κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 
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 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε διήμερη συνάντηση 

της Ομάδας Εργασίας του European Network of National 

Human Rights Institutions (ENNHRI) για τη Σύμβαση του ΟΗΕ 

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ENNHRI 

CRPD Working Group 14th Meeting). Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Μαΐου 2017, στις 

Βρυξέλες. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στη συνάντηση του EU 

Framework (FRA) με τους Εθνικούς Μηχανισμούς 

Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (Meeting of the EU 

Framework with the national monitoring mechanisms for 

the UN Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 18 

Μαΐου 2017, στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 

Βρυξέλες. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε Work Forum για την 

εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη 

Μέλη (Work Forum on the Implementation of the UN 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the 

EU and the Member State. Το Work Forum 

πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 19 

Μαΐου 2017, στις Βρυξέλες. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε σεμινάριο της 

Ακαδημίας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Academy of 

European Law – ERA) με θέμα «EU disability law and the UN 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities». Το 

σεμινάριο αφορούσε στις βασικές πρόνοιες της Σύμβασης 

του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, ενώ 

ξεχωριστές ενότητες αποτέλεσαν η παρακολούθηση της 

Σύμβασης, θέματα αξιολόγησης, προσβασιμότητας και 

εργοδότησης των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και η 

συλλογή στατιστικών σε σχέση με τα Άτομα με Αναπηρίες. 
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Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Νοεμβρίου 

2017, στο Τρίερ της Γερμανίας. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου εκπροσώπησε το Γραφείο, στις 

15-16 Νοεμβρίου 2018 στη Βιέννη, σε συνάντηση των EU 

Ombudspersons for Persons with Disabilities, που 

διοργανώθηκε από το Γραφείο του Austrian Disability 

Ombudsman στα πλαίσια της Αυστριακής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της ΕΕ. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου παρευρέθηκε σε συνέντευξη 

Τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με 

Αναπηρία και την κήρυξη της έναρξης της Εβδομάδας 

Ευαισθητοποίησης και Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα 

Σχολεία. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Παγκύπρια 

Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 

(ΠΟ.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α.) και πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 

2018, στο κτίριο του Υπουργείου. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε, στις 7 Μαρτίου 

2019, παρουσίαση στην Αστυνομική Ακαδημία για το 

Κοινωνικό Μοντέλο της Αναπηρίας. 

 

 Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων παρευρέθηκε στην 39η ετήσια Γενική 

Συνέλευση Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών (ΠΟΤ), η 

οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου, 2019, στη Σχολή 

Τυφλών στη Λευκωσία. 
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Στις 12 Ιουλίου 2017 και με αφορμή τη δημοσίευση των 

Καταληκτικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής σε σχέση με την 

Έκθεση της Κύπρου για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, πραγματοποιήθηκε η 

Ημερίδα με θέμα «Προοπτικές προώθησης και προαγωγής των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία μετά τις καταληκτικές 

παρατηρήσεις για την Κύπρο της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 

Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ».  

 

Η Ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Επιτρόπου 

Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την 

ιδιότητα της Επιτρόπου ως Ανεξάρτητου Μηχανισμού 

Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης 

του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και την 

Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.).  

 

Στην Ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι οργανώσεων ατόμων με 

αναπηρία, άτομα με αναπηρίες, δημόσιοι λειτουργοί και 

εκπρόσωποι μη κυβερνητικών/μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.  

 

Την ημερίδα, εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χαιρέτισε η Διευθύντρια του Τμήματος 

Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες κ. Χριστίνα 

Φλουρέντζου και ακολούθησαν οι χαιρετισμοί της Επιτρόπου 

Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρίας 

Στυλιανού - Λοττίδη και του Πρόεδρου της ΚΥ.Σ.Ο.Α. κ. Χρηστάκη 

Νικολαΐδη. Στη συνέχεια, οι κ.κ. Χρηστάκης Νικολαΐδης, Μαρία 

Στυλιανού - Λοττίδη και Χριστίνα Φλουρέντζου προχώρησαν στις 

παρεμβάσεις τους.  

Συνδιοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Προοπτικές 

προώθησης και προαγωγής των δικαιωμάτων των 

ατόμων με αναπηρία μετά τις καταληκτικές 

παρατηρήσεις για την Κύπρο της Επιτροπής 

Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ» 
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Στην εναρκτήρια τοποθέτησή της στην Ημερίδα, η Επίτροπος 

επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμα 

βήματα για την ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρίες και την 

εξάλειψη των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων. Δεν 

δικαιολογείται πλέον οποιαδήποτε αναβολή στις ενέργειες που θα 

συνδράμουν και θα διασφαλίσουν τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρίες, με σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους και στην ισότητα. 

Το Γραφείο μας θα συνεχίσει να υπενθυμίζει τα πρότυπα 

δικαιωμάτων της Σύμβασης με κάθε ευκαιρία και να παρεμβαίνει 

όπου εντοπίζονται διακρίσεις και παραβιάσεις δικαιωμάτων σε 

βάρος των ατόμων με αναπηρία».  

 

Στην παρέμβασή της στη συνέχεια της Ημερίδας, η Επίτροπος 

σημείωσε ότι «οι Παρατηρήσεις της Επιτροπής δεν μπορούν παρά 

να προκαλέσουν προβληματισμό και ανησυχία ως προς το 

επίπεδο εφαρμογής της Σύμβασης και τις προσπάθειες που 

γίνονται από την Πολιτεία για διασφάλιση της πλήρους 

απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα άτομα με 

αναπηρίες».  

 

Αφού δε έγινε εκτενής αναφορά σε προγενέστερες παρεμβάσεις 

του Γραφείου μας σε σχέση με τις πλείστες επισημάνσεις και 

συστάσεις της Επιτροπής, η Επίτροπος τόνισε ότι ο κράτος «οφείλει 

να εφαρμόζει τη Σύμβαση και να στοχεύει στον σεβασμό της 

έμφυτης αξιοπρέπειας και της ατομικής αυτονομίας των ατόμων 

με αναπηρίες, στην ίση μεταχείρισή τους, στην αναγνώριση και 

στην αποδοχή τους ως μέρους της ανθρώπινης διαφορετικότητας 

της ανθρωπότητας», καθώς και ότι θα πρέπει «να μελετήσει τις 

Καταληκτικές Παρατηρήσεις και να προβεί σε ενέργειες για την 

εφαρμογή των όσων συστήνονται» από την Επιτροπή.  

 

Σε όσους συμμετείχαν στην Ημερίδα δόθηκε σημαντικός αριθμός 

εγγράφων σχετικών με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 

και τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. 

 

 



 



 



 

- 111 - 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017-2018-2019 

 

 

 

εκστρατείες 

ενημέρωσης 
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Επ’ ευκαιρία της 70ης επετειακής χρονιάς από την υπογραφή της 

Οικουμενικής Διακήρυξης, η Επίτροπος Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ετοίμασε σχετική 

Τοποθέτηση και διοργάνωσε σχετική εκστρατεία ενημέρωσης και 

διαφώτισης. 

 

Η εναρκτήρια εκδήλωση της εκστρατείας με θέμα «Η Προστασία 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 70 χρόνια μετά», 

πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2018, στις 10:00 π.μ., στην 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών στη 

Λευκωσία και μεταφραζόταν ταυτόχρονα και στη νοηματική 

γλώσσα. 

 

Με το πέρας της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε σειρά 

ενημερωτικών εκδηλώσεων στις ελεύθερες πόλεις της Κύπρου. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας, το οπτικοακουστικό υλικό 

της εκδήλωσης προβαλλόταν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

του Γραφείου μας, καθώς και απ’ όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς 

οργανισμούς και το ΡΙΚ. 

Εκστρατεία για τα 70 χρόνια από την υπογραφή της 

Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

του ΟΗΕ 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
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Υπογραμμίζεται πως, το οπτικοακουστικό υλικό που ετοιμάστηκε 

για την εκστρατεία, ήταν διαθέσιμο και σε μορφές προσβάσιμες 

από άτομα με αναπηρία.  

 

Συγκεκριμένα, τα σύντομα φιλμάκια που ετοιμάστηκαν για τους 

σκοπούς της εκστρατείας, ήταν υποτιτλισμένα με ελληνικούς και 

αγγλικούς υπότιτλους και όλο το έντυπο υλικό ήταν διαθέσιμο σε 

γραφή μπράιγ, καθώς και σε μεγαλογράμματη γραφή, για την 

πρόσβαση σ’ αυτά των ατόμων με ακουστική και οπτική 

αναπηρία, αντίστοιχα. 

 

Ακολούθως δε και στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και 

διαφώτισης των μαθητών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που 

πραγματοποιήθηκε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε σχολεία, με 

θέμα «Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα», οι οποίες 

αφορούσαν στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς 

διάκριση,     

 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν από Λειτουργούς 

του Γραφείου μας την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2019 σε ιδιωτικά 

και δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης ανά το παγκύπριο και 

αριθμός τους αφορούσε αποκλειστικά στα δικαιώματα των ΑμεΑ. 
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Τον Απρίλιο του 2019, και ενόψει των επερχόμενων εκλογών μελών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26 Μαΐου, η Επίτροπος 

Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως 

Φορέας Ισότητας, διοργάνωσε Εκστρατεία Ενημέρωσης για την 

Καταπολέμηση των Διακρίσεων και της Ρητορικής Μίσους στις 

Προεκλογικές Εκστρατείες. 

 

Στα πλαίσια της Εκστρατείας η Επίτροπος απέστειλε σχετικές 

επιστολές σε όλα τα πολιτικά κόμματα/κινήσεις με που συμμετείχαν 

με υποψήφιους στις Ευρωεκλογές, καθώς και σε τοπικούς 

ειδησεογραφικούς οργανισμούς. Με τις επιστολές, η Επίτροπος: 

 

α. Ενημέρωσε τους παραλήπτες για της Εκστρατεία που 

πραγματοποιούσε τότε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανεξάρτητων 

Αρχών κατά των Διακρίσεων (Equinet) με σκοπό την 

προαγωγή της αρχής ισότητας και μη διάκρισης, και των 

Συστάσεων που δημοσίευσε τον Μάρτιο του 2019 για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων και της ρητορικής μίσους 

στις εκλογικές εκστρατείες (Recommendation on 

Combatting Discrimination and Hate Speech in Election 

Campaigns). 

 

β. Κάλεσε τα πολιτικά κόμματα ή/και άλλες Κινήσεις όπως 

επιδείξουν μηδενική ανοχή σε οποιοδήποτε φαινόμενο 

ρητορικής μίσους και εκδηλώσουν δημόσια ότι οι διακρίσεις 

και φαινόμενα παρακίνησης μίσους είναι απαράδεκτα και 

δεν θα γίνονται ανεκτά. Ενθάρρυνε, επίσης, όλους και όλες 

τις υποψήφιους/ες στις Ευρωεκλογές, να κάνουν χρήση του 

δικαιώματος τους στην ελευθερία της έκφρασης, 

Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Καταπολέμηση των 

Διακρίσεων και της Ρητορικής Μίσους στις 

Προεκλογικές Εκστρατείες 
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υπεύθυνα, δίκαια και με σεβασμό στον κάθε άνθρωπο και 

στα δικαιώματα του. 

 

Σημειώνεται ότι οι Συστάσεις του Equinet μεταφράστηκαν στα 

Ελληνικά και διαβιβάστηκαν με τις προαναφερθείσες επιστολές της 

Επιτρόπου σε όλους τους εμπλεκομένους. 

 

Στο Κεφάλαιο  «Απαγόρευση των Διακρίσεων» των Συστάσεων του 

Equinet, οι οποίες μεταφράστηκαν στα Ελληνικά και διαβιβάστηκαν 

με τις προαναφερθείσες επιστολές της Επιτρόπου σε όλους τους 

εμπλεκομένους, σημειώθηκε, σε σχέση με τα άτομα με αναπηρίες 

ότι: 

 

«…τα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι, καθώς και οι 

εργαζόμενοι για αυτούς, στα προγράμματα και στις 

εκστρατείες τους, πρέπει να απέχουν από τη χρήση 

μισαλλόδοξου λόγου ή από προτάσεις πολιτικών και 

νόμων που εισάγουν διακρίσεις, καθώς και από την 

προώθηση ή την υποστήριξη ιδεών και θεωριών περί 

ανωτερότητας μιας ομάδας ανθρώπων με βάση …την 

αναπηρία… 

 

…Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά την κάλυψη  των 

προεκλογικών εκστρατειών, πρέπει να απέχουν από τη 

χρήση ή την ενθάρρυνση του μισαλλόδοξου λόγου ή 

από πολιτικές και ιδέες ή θεωρίες περί ανωτερότητας μιας 

ομάδας  ανθρώπων  με  βάση…την αναπηρία…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 116 - 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017-2018-2019 

 

 

 

 

 

 

To ENNHRI Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Φορέων Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ENNHRI), κατά τη Γενική Συνέλευση και το Ετήσιο 

Συνέδριο του το Νοέμβριο του 2019 στις Βρυξέλλες, 

πραγματοποίησε έκθεση παρουσίασης καλών πρακτικών των 

Εθνικών Φορέων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI) στο θέμα των 

οικονομικο-κοινωνικών δικαιωμάτων. 

 

Συγκεκριμένα, η έκθεση φορούσε στην ανάρτηση αφισών στον 

προθάλαμο του χώρου που λάμβαναν χώρα οι εργασίες του 

Ετήσιου Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης, αναφορικά με το 

έργο των Εθνικών Φορέων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI) στο 

τομέα των οικονομικο-κοινωνικών δικαιωμάτων. 

 

Αποτελούσε συνεπώς ευκαιρία για τα NHRI να προβάλουν το έργο 

τους στο συγκεκριμένο τομέα, επιτρέποντας την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων στο Ετήσιο Συνέδριο και τη 

Γενικής Συνέλευσης 

 

Το Γραφείο μας, στο πλαίσιο της ιδιότητας της Επιτρόπου, τόσο ως  

NHRI  όσο και ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, 

Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, επέλεξε όπως κατά την εν 

λόγω έκθεση το Γραφείο μας προβληθεί με συγκεκριμένο ζήτημα 

που άπτεται των οικονομικο-κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων 

με αναπηρίες. 

 

Ειδικότερα: 

 

 Προβλήθηκε ο χειρισμός της λήψης καταγγελιών από ΑμεΑ 

αναφορικά με  την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να απορρίπτει 

αιτήσεις ΑμεΑ για παροχή ελάχιστου εγγυημένου 

Economic and Social Rights: Practices of NHRI's in 

Europe 
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εισοδήματος ή/και παροχών που σχετίζονται με την 

αναπηρία τους, ένεκα του εισοδήματος ή/και των 

τραπεζικών καταθέσεων μελών της οικογένειάς τους (ESR 

Issue).  

 

 Σημειώθηκε  η υποβολή σχετικής έκθεσης από την επίτροπο 

προς το Υπουργείο, στην οποία υπογραμμίστηκε, ανάμεσα 

σε άλλα, η  υποχρέωση του κράτους να παρέχει επαρκές 

βιοτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία στα ΑμεΑ και έγινε 

εισήγηση για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας ούτως 

ώστε τα ΑμεΑ να έχουν πλήρη πρόσβαση στο ελάχιστο 

εγγυημένο εισόδημα και σε παροχές που σχετίζονται με την 

αναπηρίας τους (NHRI Action). 

 

 Ως επακόλουθο της παρέμβασης της Επιτρόπου, 

αναφέρθηκε η εν εξελίξει συζήτηση του θέματος ενώπιον 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τροποποίηση της σχετικής 

νομοθεσίας (Impact). 

 

Σημειώνεται ότι το ENNHRI έχει διαμορφώσει ειδικό χώρο στην 

ιστοσελίδα του με τίτλο «Economic and Social Rights: Practices of 

NHRI's in Europe», όπου προβάλλεται ο τρόπος με τον οποίο τα 

συμβάλλουν στη διασφάλιση των κοινωνικο-οικονομικών 

δικαιωμάτων. 

 

Ως εκ τούτου το Γραφείο μας, με την επιλογή της προβολής 

συγκεκριμένου ζητήματος που άπτεται των εν λόγω δικαιωμάτων 

των ΑμεΑ, αποσκοπεί να καταστήσει ευρύτερα γνωστό το 

εξειδικευμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ στην Κύπρο, 

καθώς και στις ενέργειες που έχουν γίνει για την απάμβλυνσή του.   
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επαφές με 

οργανώσεις 

ατόμων με 

αναπηρίες και 

άλλους φορείς 
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Ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως 

προασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προβαίνει στις 

αναγκαίες ενέργειες, βάσει των αρμοδιοτήτων της, για την 

επιτέλεση του έργου της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  

 

Προς τούτο, επιδιώκει την αγαστή συνεργασία με την κοινωνία των 

πολιτών και τις οργανώσεις τους, για την από κοινού αντιμετώπιση 

υφιστάμενων των προβλημάτων και προκλήσεων, σε όλους τους 

τομείς. 

 

Συνακόλουθα, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ως 

Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και 

Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες, η Επίτροπος προσβλέπει στη συνεχή και 

αμφίδρομη συνεργασία των με όλες ανεξαιρέτως τις  

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ΑμεΑ, για την προώθηση, 

προστασία και εφαρμογή των προνοιών της Σύμβασης. 

 

Ως εκ τούτου, προσπαθεί να υπερκεράσει τυχόν έριδες και 

αντιπαλότητες που ανακύπτουν μεταξύ των εκπροσώπων του 

αναπηρικού κινήματος και την τήρηση ίσων αποστάσεων μεταξύ 

τους σε σχέση με τις διαφορετικές, σε αρκετές περιπτώσεις, 

προσεγγίσεις συγκεκριμένων θεμάτων εκ μέρους τους, με 

γνώμονα πάντα την προώθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων 

όλων των ΑμεΑ χωρίς διάκριση, στο πλαίσιο των κατευθυντήριων 

γραμμών της Σύμβασης και των Καταληκτικών Παρατηρήσεων της 

Επιτροπής. Εξάλλου, η πολυφωνία και οι τυχόν διαφωνίες σε 

συγκεκριμένα θέματα, πάντα αντιμετωπίζονται με σεβασμό, καθότι 

συνιστούν εκ των βασικών χαρακτηριστικών της δημοκρατίας. 

 

Σημειώνεται πως η επαφή του Γραφείου μας με όλες ανεξαιρέτως 

τις αντιπροσωπευτικές Οργανώσεις ΑμεΑ είναι συνεχής, ενώ οι 

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
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εκθέσεις/Παρεμβάσεις της Επιτρόπου για ζητήματα που άπτονται 

των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός 

Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης 

του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 

κοινοποιούνται τόσο στην ΚΥ.Σ.Ο.Α. όσο και σε άλλες 

αντιπροσωπευτικές Οργανώσεις ΑμεΑ. 

 

Παράλληλα δε, μέσα από τη συνεργασία του Γραφείου μας  

φορείς, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, επιδιώκεται 

περαιτέρω η προβολή και αντιμετώπιση των ζητημάτων που 

απασχολούν τα ΑμεΑ. 

 

Πιο κάτω καταγράφονται ενδεικτικές περιπτώσεις συνεργασίας του 

Γραφείου μας με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ΑμεΑ στην 

Κύπρο, καθώς και στο εξωτερικό. 

 

 

 

  

 

Τον Οκτώβριο του 2012, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ 

της Επιτρόπου και Λειτουργών του Γραφείου μας και της 

Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων 

(ΚΥ.Σ.Ο.Α.), κατά την οποία αποφασίστηκε η σύσταση 

Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Παρακολούθηση της 

Εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες. 

 

Ειδικότερα, κατά την εν λόγω συνάντηση καθορίστηκαν, ανάμεσα 

σε άλλα, η σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, οι 

προϋποθέσεις διεύρυνσης της σύνθεσης της, η διαδικασία 

σύγκλησης της, ως επίσης και οι προϋποθέσεις παρουσίας άλλων 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
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προσώπων στις συνεδριάσεις της Επιτροπής για την παροχή 

συμβουλών ή απόψεων. 

 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συστάθηκε και επίσημα στις 14 

Νοεμβρίου 2012, μετά την ενημέρωση της Επιτρόπου από την 

ΚΥ.Σ.Ο.Α. για τα μέλη της που διόρισε ως μέλη της Επιτροπής.  

 

Η πρώτη Συνεδρίαση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε το 

Δεκέμβριο του 2012 και έκτοτε πραγματοποιούνται μία έως δύο 

συνεδριάσεις της Επιτροπής ανά έτος. 

 

Την τριετία 2017-2019, η Συμβουλευτική Επιτροπή συνήλθε πέντε 

φορές. 

 

 

  

 

Το Γραφείο μας συμμετέχει στη διαδικασία εκσυγχρονισμού της 

νομοθεσίας της ειδικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. 

 

Ειδικότερα, το Δεκέμβριο του 2018, το Γραφείο μας παρέστη στην 

παρουσίαση των βασικότερων προνοιών του νομοσχεδίου «Ο 

περί Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) Νόμος του 2019» 

που ετοίμασαν εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 

αθλητισμού και Νεολαίας, εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού 

φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση.  

 

Ακολούθως δε, το Γραφείο μας είχε επαφές με τους άμεσα 

εμπλεκομένους, δηλαδή, τους Οργανωμένους Γονείς ΑμεΑ (βλ. πιο 

κάτω) και υπέβαλε σχετική εισήγηση προς το Υπουργείο για το 

συγκεκριμένο θέμα (βλ. ανωτέρω).  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Έκτοτε, το Γραφείο μας εκπροσωπείται στις τακτικές συναντήσεις 

που πραγματοποιούνται για την κατάρτιση της τελικής μορφής του 

προτεινόμενου νομοσχεδίου.  

 

 

 

 

Η Επίτροπος, στο πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος 

Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της 

Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 

πραγματοποίησε, στις 14 Μαρτίου 2019, συνάντηση στο Γραφείο 

της με τους οργανωμένους γονείς ατόμων με αναπηρίες. 

 

Στη συνάντηση κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι της 

Παγκύπριας Οργάνωσης Γονέων και Φίλων Παιδιών με 

Εγκεφαλικές και Άλλες Παραλύσεις «Αγκαλιά Ελπίδας», του 

Παγκύπριου Συνδέσμου Συνδρόμου Down, της Παγκύπριας 

Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, του 

Συνδέσμου Στήριξης ΔΕΠ-ΔΕΠΥ Κύπρου, του Ειδικού Σχολείου 

Ευαγγελισμός, το Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας, της Ομάδας 

Πρωτοβουλίας Γονέων για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες, του Συνδέσμου Συγγενών και φίλων Ατόμων με 

Αυτισμό «Μαζί», του Κινήματος Εν Έργω και της Πρωτοβουλίας για 

τον Εκσυγχρονισμό της Κυπριακής Νομοθεσίας. 

 

Στη συνάντηση οι οργανωμένοι γονείς έθεσαν ενώπιον της 

Επιτρόπου τα σχόλια και τις απόψεις τους αναφορικά με το 

προτεινόμενο νομοσχέδιο, εξέθεσαν τις ανησυχίες τους 

αναφορικά με συγκεκριμένες πρόνοιες του, καθώς και τις αλλαγές 

που οι ίδιοι προτείνουν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου, 

συνεπικουρούμενες από απόψεις ειδικών επί του θέματος. 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2019» 
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Με το πέρας της συνάντησης, η Επίτροπος απέστειλε σχετική 

επιστολή προς το Υπουργείο Παιδιάς, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας, με συγκεκριμένες παρατηρήσεις στη βάση των θέσεων 

των οργανωμένων γονέων, με εισήγηση όπως αυτές ληφθούν 

υπόψη, με γνώμονα την συμπεριληπτική/ενιαία εκπαίδευση και το 

καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών. 

 

 

 

 

Στις 30 Ιανουαρίου 2018, η Επίτροπος και Λειτουργοί του Γραφείου 

μας είχαν συνάντηση με την Επιτροπή του ΟΑΣΕ για την 

Αξιολόγηση των Προεδρικών Εκλογών, κατά την οποία 

συζητήθηκαν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που άπτονται 

των εκλογών. 

 

Ειδικότερα, στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της 

προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) στα εκλογικά 

κέντρα και το προεκλογικό υλικό και τονίστηκε ότι οι αρμόδιοι 

φορείς θα πρέπει επικεντρωθούν στην άρση των εμποδίων που 

δεν επιτρέπουν στα ΑμεΑ την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 

σε ίση βάση με τους άλλους.  

 

Επίσης, έγινε αναφορά σε παράπονα για εκλογές που είχαν 

υποβληθεί στο παρελθόν στο Γραφείο μας. 

 

 

 

H Επίτροπος, υπό την ιδιότητά της ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI), είναι μέλος του Ευρωπαϊκού 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (EUROPEAN NETWORK OF 
NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS – ENNHRI) 



 

- 125 - 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017-2018-2019 

Δικτύου Equinet (European Network of National Human Rights 

Institutions - ENNHRI). Στο Δίκτυο αυτό, συμμετέχουν πέραν των 40 

NHRI απ’ όλη την Ευρώπη και αποσκοπεί στην προώθηση και 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή. 

 

Ειδικότερα, το Γραφείο μας μετέχει, μεταξύ άλλων, στην Ομάδα 

Εργασίας του για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες (ENNHRI CRPD Working Group).   

 

Στο πλαίσιο αυτό, Λειτουργός του Γραφείο εκπροσωπεί την 

Επίτροπο στις ετήσιες συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας, ενώ 

παράλληλα ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ των μελών της 

Ομάδας Εργασίας, με τη μορφή ερωτηματολογίων, επιστολών 

κλπ. σε σχέση με συγκεκριμένα άρθρα της Σύμβασης ή/και για 

ζητήματα που απασχολούν το ευρύτερο αναπηρικό κίνημα. 

 

  

 

H Επίτροπος, υπό την ιδιότητά της ως Φορέας Ισότητας και 

Καταπολέμησης των Διακρίσεων, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Φορέων Ισότητας (European Network of Equality Bodies - 

Equinet) από το 2007.   

 

Στο Equinet συμμετέχουν οι ανεξάρτητες αρχές/οργανισμοί που 

έχουν αρμοδιότητα την υλοποίηση των ευρωπαϊκών Οδηγιών κατά 

των διακρίσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Equality 

Bodies). Η σύσταση και λειτουργία του Δικτύου αποσκοπεί στην 

συνεργασία και συντονισμό των μελών για πιο αποτελεσματική 

δράση και, στα πλαίσια αυτά, ανταλλάσσονται απόψεις για 

θέματα που άπτονται των κοινών αρμοδιοτήτων τους, 

συντάσσονται κοινές εκθέσεις και διοργανώνονται εξειδικευμένα 

συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
(EUROPEAN NETWORK OF EQUALITY BODIES – EQUINET) 
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Λειτουργοί του Γραφείου μας εκπροσωπούν την επίτροπο στις 

Ομάδες Εργασίας του Equinet, μεταξύ των οποίων και στην 

Ομάδα Εργασίας του Equinet για Νομικά Θέματα (Equinet’ s Legal 

Working Group).  

 

Κατά την τελευταία συνάντηση της εν λόγω Ομάδας Εργασίας, οι 

Λειτουργοί του Γραφείου μας που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία 

να παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμμετέχοντες την 

παρέμβαση (έκθεση) της Επιτρόπου αναφορικά με την 

προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις παραλίες, καθώς και τις θετικές 

νομοθετικές εξελίξεις που ακολούθησαν (βλ. ανωτέρω). 

 

Σημειώνεται δε πως κατά το τρέχον έτος, η συγκεκριμένη Ομάδα 

Εργασίας του Equinet θα επικεντρωθεί στο θέμα της διάκρισης 

λόγω αναπηρίας. 

 

 

 

To Γραφείο μας εκπροσωπείται κάθε έτος, κατόπιν σχετικής 

πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ετήσιο Συνέδριο για 

την Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη 

(Work Forum on the Implementation of the UN Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities in the EU and the Member State.  

 

Το Ετήσιο Συνέδριο πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες και η 

Επίτροπος εκπροσωπείται σ’ αυτό από Λειτουργό του Γραφείου 

μας.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (WORK 

FORUM ON THE IMPLEMENTATION OF UN COVENTION ON 

THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (EUROPEAN NETWORK OF 
EQUALITY BODIES – EQUINET) 
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Ενόψει της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 

Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 

το Μάρτιο του 2017 και σε συνέχεια της δημοσίευσης του 

Καταλόγου Ζητημάτων (List of Issues) και της απάντησης του 

Κράτους σ’ αυτόν (Reply to the List of Issues), η Επίτροπος, υπό 

την ιδιότητα της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την Προώθηση, 

Προστασία και Παρακολούθηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, υπέβαλε στην Επιτροπή τη 

σχετική Έκθεση Παρακολούθησης (monitoring report/ 

independent written contribution). 

 

 

 

 

 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο στις 18-20 

Νοεμβρίου 2019, με σκοπό την ετοιμασία ειδικής γνωμοδότησης, 

για ζητήματα εργασίας και απασχόλησης των ατόμων με 

αναπηρία. 

 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην Κύπρο, η 

αντιπροσωπεία της Επιτροπής είχε συνάντηση με την Επίτροπο στο 

Γραφείο μας. 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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στοχοι  

για το 2020 
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Όπώς κάθε έτος, έτσι και για το 2020, η Επίτροπος, σε συνεργασία 

με τους Λειτουργούς του Γραφείου της που ασχολούνται με θέματα 

που άπτονται της ιδιότητας της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός 

Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης 

του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, έχει 

καθορίσει αριθμό στόχων προς υλοποίηση για το 2020. 

 

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2020 

 

 Έκθεση/Παρέμβαση αναφορικά με τη διασφάλιση της 

πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε οπτικοακουστικά 

μέσα, τα οποία διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος 

στην ελευθερία της έκφρασης (έχει ήδη υλοποιηθεί). 

 

 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση/Παρέμβαση αναφορικά με την 

άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τα άτομα με 

αναπηρίες. 

 

 Τοποθέτηση/Παρέμβαση αναφορικά με την παροχή συνοδών 

σε φοιτητές με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 

 Έκθεση/Παρέμβαση αναφορικά με το Ψυχιατρείο Αθαλάσσας 

 

 Έκθεση/Παρέμβαση αναφορικά με τα άτομα με αναπηρίες 

που κρατούνται στις Κεντρικές Φυλακές ή/και σε άλλους 

χώρους κράτησης 

 

 Υποβολή Εκθέσεων αναφορικά με επιμέρους ατομικά 

παράπονα για θέματα που άπτονται της Σύμβασης του ΟΗΕ 

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 
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 Εκστρατεία ενημέρωσης αναφορικά με συγκεκριμένα άρθρα 

της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες 

 

 Συνέχιση της συνεργασίας με όλες ανεξαιρέτως τις 

αντιπροσωπευτικές Οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρία για την 

από κοινού προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τα 

ΑμεΑ. 

 

 Διενέργεια εκπαιδεύσεων αναφορικά με τις πρόνοιες τις 

Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες 

 

 Περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας με διεθνείς φορείς για 

την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε σχέση με θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος που άπτονται των προνοιών της Σύμβασης 

του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

 

 

 
 



 



 



 

 


