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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 

1. Ένα από τα ζητήματα που έχει θέσει διαχρονικά η Κυπριακή Συνομοσπονδία 

Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) ενώπιον του Γραφείου μου, στο πλαίσιο 

της άσκησης των αρμοδιοτήτων του Ανεξάρτητου Μηχανισμού για την 

προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης 

του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, είναι αυτό της 

εφαρμογής του περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και 

Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν Άτομα με Αναπηρία 

Νόμου [Ν.143(Ι)/2006)].  

 

2. Βάσει του εν λόγω Νόμου η ΚΥΣΟΑ αναγνωρίζεται ως κοινωνικός εταίρος 

του κράτους και καθίσταται υποχρεωτική η διαβούλευση μαζί της για όλα τα 

θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα, 

στο άρθρο 3 προνοούνται τα εξής: 

 

Υποχρεωτική διαβούλευση με την ΚΥ.Σ.Ο.Α. 

3.- (1) Η ΚΥ.Σ.Ο.Α. καθιερώνεται ως κοινωνικός εταίρος του κράτους σε 

θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρία. 

(2) Κάθε Υπηρεσία, η οποία πρόκειται να αποφασίσει σε θέματα ή ασχολείται 

με θέματα που αφορούν με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα άτομα με 

αναπηρία, διαβουλεύεται κατά τη συζήτηση των θεμάτων αυτών, με την 

ΚΥ.Σ.Ο.Α.. 

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), η Υπηρεσία θα ζητά από την 

ΚΥ.Σ.Ο.Α. να υποδεικνύει τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους της σε κάθε 

περίπτωση. 

 

3. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ερμηνευτικές διατάξεις του Νόμου, 

«Υπηρεσία» σημαίνει οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία, Αρχή, Υπουργείο, 

Κρατικό Όργανο, Ημικρατικό Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου και οποιοδήποτε άλλο όργανο που ασκεί δημόσια εξουσία και 

περιλαμβάνει κάθε όργανο τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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4. Αποτελεί θέση της ΚΥΣΟΑ ότι σε πολλές διαδικασίες για τη θέσπιση ή 

διαμόρφωση νομοθεσίας ή τον καθορισμό πολιτικών ή πρακτικών, που έχουν 

με άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η 

ΚΥΣΟΑ δεν είχε αποτελεσματική συμμετοχή, είτε επειδή δεν κλήθηκε σε 

διαβούλευση, είτε επειδή κλήθηκε να εκφράσει τις απόψεις της επί 

ειλημμένων αποφάσεων και σε προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας, είτε 

επειδή η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν της παρείχε πραγματική ευκαιρία 

να εκθέσει ολοκληρωμένα τις θέσεις της. Παραμένει, συνεπώς, ως μία από 

τις πιο σημαντικές και επείγουσες διεκδικήσεις της ΚΥΣΟΑ, η ενεργός 

συμμετοχή και πλήρης εμπλοκή της σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων, 

ώστε να επιτυγχάνεται η εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρίες στο 

αποτελεσματικό διάλογο και σε ουσιαστικές διαβουλεύσεις με την Πολιτεία 

σε ζητήματα που αφορούν άμεσα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

θεμελιώδεις ελευθερίες των ατόμων με αναπηρίες. 

 

 

ΙΙ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ –     

      Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

5. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η 

οποία κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2011, αποτελεί σταθμό 

στην ιστορική διαδρομή για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ατόμων 

με αναπηρίες, αφού συνιστά την πρώτη παγκόσμια διεθνή συνθήκη που 

αναφέρεται αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου στα άτομα αυτά, 

κατοχυρώνοντας κατά τρόπο δεσμευτικό και αναλυτικό, όχι μόνο τα 

δικαιώματά τους, αλλά και τις ειδικές υποχρεώσεις του κράτους, οι οποίες 

είναι αναγκαίες ώστε η υλοποίηση των δικαιωμάτων να καταστεί 

πραγματικότητα. Αυτό που κυρίως εισάγεται με τη Σύμβαση είναι η 

υιοθέτηση μιας δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας, βάσει της οποίας 

τα άτομα με αναπηρίες δεν θεωρούνται πια λήπτες φιλανθρωπίας ή 

αντικείμενα σε αποφάσεις που λαμβάνονται από άλλους, αλλά 

αντιμετωπίζονται ως ισότιμα υποκείμενα δικαιωμάτων.  
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6. Με τη Σύμβαση επιτυγχάνεται η μετάβαση από το ιατρικό στο 

κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, σύμφωνα με το οποίο η αναπηρία δεν 

αντιμετωπίζεται πλέον ως χαρακτηριστικό του ατόμου, αλλά ως αποτέλεσμα 

του πλέγματος των σχέσεών του με το, υπό ευρεία έννοια, περιβάλλον. 

Επομένως, γίνεται αποδεκτό ότι η δυσλειτουργία που αντιμετωπίζουν τα 

άτομα με αναπηρία ουσιαστικά δεν οφείλεται στους ατομικούς λειτουργικούς 

περιορισμούς, αλλά προέρχεται από τον υποκειμενικό τρόπο με τον οποίο η 

κοινωνία σχεδιάζεται και λειτουργεί, μη λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες και τις εξ αυτών απορρέουσες ανάγκες όλων των ανθρώπων. 

Κατ’ επέκταση, η οπτική του κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία, 

μετατοπίζει την έμφαση από το άτομο στο ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό, 

οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον και συνεπάγεται και τη μετάθεση της 

ευθύνης για τη διασφάλιση της καταλληλότητας του περιβάλλοντος 

(δομημένου, θεσμικού κ.λπ.) ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων 

των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. 

 

7. Για την εμπέδωση του κοινωνικού μοντέλου απαιτείται κοινωνική δράση για 

τις απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης και ισότιμη 

συμμετοχή σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, και συνεπώς, η 

αναπηρία ανάγεται πλέον σε πολιτικό ζήτημα. Γίνεται, ως εκ τούτου, δεκτό 

ότι τα αποσπασματικά μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση μόνο ορισμένων 

πτυχών των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία, δεν επαρκούν γιατί 

έχουν μόνο περιορισμένη αποτελεσματικότητα και δεν αποτρέπουν τον 

κίνδυνο της περιθωριοποίησης. Απαιτούνται συνεπώς ολιστικές 

προσεγγίσεις και κατ’ επέκταση προκύπτει η ανάγκη για διάχυση της 

διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές που αφορούν τον 

σχεδιασμό και τη λειτουργία όλων των πτυχών της κοινωνικής ζωής 

(«mainstreaming»).  

 

8. Καθοριστικό ρόλο για την ορθή υλοποίηση των πιο πάνω διαδραματίζει η 

συμμετοχή των ίδιων των ατόμων με αναπηρίες, μέσω των 
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αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας, 

υιοθέτησης και εφαρμογής πολιτικών και μέτρων που επηρεάζουν, άμεσα ή 

έμμεσα, τα άτομα με αναπηρίες. Η πλήρης συμμετοχή των ατόμων με 

αναπηρία σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της κοινωνίας, η οποία 

αποτελεί μία εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την ισότιμη ένταξή 

τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής, καθιερώνεται από το 

άρθρο 3 της Σύμβασης του ΟΗΕ ως μία εκ των Γενικών Αρχών, που διέπουν 

οριζόντια όλα τα δικαιώματα και ζητήματα που ρυθμίζονται από τη Σύμβαση.  

 

9. Επιπρόσθετα, στο άρθρο 4 της Σύμβασης, το οποίο ορίζει τις Γενικές 

Υποχρεώσεις των κρατών, προβλέπει στο εδάφιο (3) τα εξής: «Κατά την 

ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να 

εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη  θα συμβουλεύονται στενά και θα εμπλέκουν 

ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών 

με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους». Με τη 

θέσπιση της εν λόγω ρητής υποχρέωσης, καθίσταται σαφές ότι οι πολιτικές 

και τα προγράμματα που αναπτύσσονται χωρίς τη συμβολή των 

ατόμων με αναπηρία, ενέχουν τον κίνδυνο όχι μόνο να μην 

ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, αλλά ακόμη και να 

αναπαράγουν, έστω και με έμμεσο τρόπο, διακρίσεις σε βάρος τους. 

 

10.Η υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 4 ενισχύεται με το εδάφιο 3, 

άρθρου 33 της Σύμβασης, όπου ανάμεσα στους μηχανισμούς για την Εθνική 

Εφαρμογή και Παρακολούθηση της Σύμβασης, προνοείται ότι: «Η κοινωνία 

των πολιτών και, ιδιαίτερα, τα άτομα με αναπηρίες και οι αντιπροσωπευτικές 

οργανώσεις τους, θα εμπλέκονται και θα συμμετέχουν πλήρως στη 

διαδικασία παρακολούθησης» της Σύμβασης σε εθνικό επίπεδο. 

 

11.Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες, με το Γενικό Σχόλιο Αρ. 7 του 2018, αναφορικά με τη 

συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των 
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παιδιών με αναπηρίες, δια μέσου των αντιπροσωπευτικών τους 

οργανώσεων, στην εφαρμογή και παρακολούθηση της Σύμβασης, 

ανέλυσε και ανέπτυξε τις πι πάνω αρχές. Στο Γενικό Σχόλιο αναφέρεται, 

συγκεκριμένα, ότι η διαβούλευση με τα άτομα με αναπηρίες έχει 

αναγνωριστεί ως πολύ σημαντική κατά τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας της 

ανάδυσης του αναπηρικού κινήματος, το οποίο διεκδίκησε να έχει ρόλο στον 

προσδιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Το 

σύνθημα «τίποτε για εμάς χωρίς εμάς» απηχεί την ίδια τη φιλοσοφία και 

την ιστορία του αναπηρικού κινήματος και στηρίζεται ακριβώς στην αρχή της 

ουσιαστικής συμμετοχής. 

 

12.Ωστόσο, όπως παρατηρεί η Επιτροπή, υπάρχει σημαντικό κενό μεταξύ 

των στόχων και του πνεύματος των άρθρων 4(3) και 33(3) της 

Σύμβασης και του βαθμού υλοποίησής τους. Αυτό οφείλεται, μεταξύ 

άλλων, στην απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης με και με την ανάμειξη των 

ατόμων με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, 

στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων, ώστε να 

λαμβάνονται υπόψη οι ζωντανές τους εμπειρίες και οι γνώσεις τους περί των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.  

 

13.Η Επιτροπή τονίζει τη σημασία διεξαγωγής σχετικής διαβούλευσης από 

τα πρόωρα στάδια και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, 

καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους, σε κάθε νομικό, 

κανονιστικό ή διοικητικό πλαίσιο, σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς 

της διακυβέρνησης. Εισηγείται, δε, τη θεσμοθέτηση σχετικής υποχρέωσης 

πριν από την έγκριση οποιωνδήποτε νόμων, κανονισμών ή πολιτικών, που 

είτε είναι γενικοί, είτε αφορούν την αναπηρία ειδικά, και επηρεάζουν άμεσα 

ή έμμεσα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Κάποια παραδείγματα 

ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα τα άτομα με αναπηρία είναι η 

αποϊδρυματοποίηση, η κοινωνική ασφάλιση και οι συντάξεις αναπηρίας, η 

προσωπική βοήθεια, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας και οι πολιτικές 

εύλογων προσαρμογών. Άλλα μέτρα που επηρεάζουν έμμεσα τα άτομα με 

αναπηρίες μπορεί να αφορούν το συνταγματικό δίκαιο, τα εκλογικά 
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δικαιώματα, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τους διορισμούς στις διοικητικές 

υπηρεσίες που ρυθμίζουν ζητήματα αναπηρίας ή τις δημόσιες πολιτικές στους 

τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της εργασίας.  

 

14.Η υποχρέωση για διαβούλευση με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις 

ατόμων με αναπηρία επιτάσσει όπως οι εμπλεκόμενες κρατικές αρχές 

προσεγγίζουν, διαβουλεύονται και εμπλέκουν τις οργανώσεις αυτές, 

κατά τρόπο συστηματικό, ουσιαστικό, έγκαιρο και διαφανή. Αυτό 

προϋποθέτει ότι παραχωρείται στις οργανώσεις πρόσβαση σε όλες τις 

σχετικές πληροφορίες, κατά τρόπο προσβάσιμο και σε ίση βάση με όλα τα 

άλλα μέρη που συμμετέχουν στη διαβούλευση. Η συμμετοχή στη 

διαβούλευση μπορεί να γίνει μέσω της θεσμοθέτησης μόνιμων 

μηχανισμών διαβούλευσης με τις οργανώσεις, που θα περιλαμβάνουν 

συζητήσεις, συμμετοχικό διάλογο, δημόσιες ακροάσεις, έρευνες ή 

διαδικτυακή διαβούλευση, και οι οποίοι θα σέβονται την ποικιλομορφία και 

την αυτονομία των οργανώσεων.  

 

 

15.Επιπρόσθετα, οι κρατικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως 

υπόψη τις απόψεις που εκφράζουν οι οργανώσεις, και όχι απλώς να 

τις ακούν επειδή αποτελεί τυπική υποχρέωσή τους. Επίσης, πρέπει να 

ενημερώνουν τις οργανώσεις για τα τελικά αποτελέσματα, παρέχοντας τους 

σαφή αιτιολόγηση σε σχέση με το πώς και το γιατί αξιοποιήθηκαν οι απόψεις 

τους. Σε περίπτωση, δε, που παραβιάζεται η αρχή της συμμετοχής, όπως 

αναλύεται πιο πάνω, θα πρέπει να προβλέπονται μηχανισμοί για την 

επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων, καθώς επίσης και να παρέχεται 

στις οργανώσεις η δυνατότητα άσκησης σχετικών ένδικων μέσων.  

 

 

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  

 

 

16.Από το σύνολο των πιο πάνω προκύπτει η μεγάλη σημασία που αποδίδεται 

στη στενή και αποτελεσματική διαβούλευση με τα άτομα με αναπηρία για τον 
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σχεδιασμό και υλοποίηση όλων των πολιτικών, πρακτικών και 

προγραμμάτων, που με οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζουν τα δικαιώματα και 

την καθημερινότητά τους. Μέσω της έγκαιρης και συνεχούς ανάμειξης 

και συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις σχετικές 

διαδικασίες διασφαλίζεται ότι οι πραγματικές τους ανάγκες 

εντοπίζονται, αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται και ότι οι 

εμπειρίες, οι ανησυχίες και οι γνώσεις τους διαχέονται και 

επηρεάζουν οριζόντια όλο το θεματολόγιο των κρατικών ενεργειών. 

Τούτο εν τέλει έχει βασικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο 

πραγματώνονται τα δικαιώματά τους και, άρα, στον τρόπο με τον οποίο το 

κράτος συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

Σύμβαση.      

 

17.Με την παρούσα τοποθέτηση, επιδιώκω να απευθυνθώ σε όλες τις κρατικές 

Υπηρεσίες του Δημόσιου και Ημικρατικού Τομέα, καθώς επίσης και των 

Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και να τους υπενθυμίσω την υποχρέωσή 

τους, η οποία απορρέει από τη Σύμβαση, σε συνδυασμό με τον περί της 

Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που 

Αφορούν Άτομα με Αναπηρία Νόμο [Ν.143(Ι)/2006)], να διαβουλεύονται 

με την ΚΥΣΟΑ και τις άλλες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις για όλα 

τα θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα άτομα με αναπηρία.  

 

18.Ειδικότερα, η διαβούλευση θα πρέπει να ξεκινά από τα αρχικά στάδια όλων 

των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και να είναι συνεχής, 

καλύπτοντας ακόμη και το στάδιο της παρακολούθησης της εφαρμογής των 

εν λόγω αποφάσεων, πολιτικών, προγραμμάτων κλπ. Στα πλαίσια αυτά θα 

πρέπει η διαβούλευση να γίνεται με διαφάνεια και με την παροχή στην 

ΚΥΣΟΑ και στις άλλες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις για θέματα που τους 

αφορούν πρόσβαση σε όλες τις συναφείς πληροφορίες, καθώς επίσης και 

επαρκών δυνατοτήτων, ιδίως σε επίπεδο χρόνου, για αποτελεσματική 

συμμετοχή της.  
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19.Η Τοποθέτηση υποβάλλεται στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς επίσης και στο Τμήμα Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, το οποίο αποτελεί και το Κεντρικό 

Σημείο για την εφαρμογή της Σύμβασης, αναμένοντας ότι στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων τους θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση 

των όσων πιο πάνω αναλύονται, ενδεχομένως και μέσω της θέσπισης 

ενός μόνιμου μηχανισμού και προκαθορισμένης διαδικασίας 

διαβούλευσης, που θα διασφαλίζει όσο δυνατόν ευρύτερα τη 

συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των 

παιδιών με αναπηρίες, δια μέσου των αντιπροσωπευτικών τους 

οργανώσεων, στην εφαρμογή και παρακολούθηση της Σύμβασης σε 

εθνικό επίπεδο.  

 

 

 

 

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη 
Επίτροπος Διοικήσεως και  

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης 
Προστασίας και Παρακολούθησης 
Της Σύμβασης του ΟΗΕ 
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
 

Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων 

 

 


