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Π ΕΡΙΓΡΑ Φ Η Π Α ΡΑ Π Ο Ν Ο Υ

1.

Η δικηγόρος κ. ,

εκ μέρους των πελατών της Ν.Ν. και Ε.Ρ.,

υπέβαλε, στις 19 Οκτωβρίου 2017, παράπονο σε σχέση με άρνηση ιδιωτικού
Βρεφοκομικού Σταθμού να εγγράψει το παιδί τους, που είναι άτομο με Σύνδρομο
Ντάουν.

2.

Όπως, είναι ο ισχυρισμός τους, η απόφαση στηρίχθηκε αποκλεισπκά στο
γεγονός ότι το παιδί είναι άτομο με σύνδρομο Ντάουν. Ειδικότερα, οι γονείς
σημείωσαν ότι ενώ οι νηπιαγωγοί του Σταθμού που είχαν δει το παιδί τους
ανέφεραν ότι αυτό θα μπορούσε να εγγράφει χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα,
ακολούθως η Διευθύντρια επικοινώνησε μαζί τους για να τους υποδείξει ότι το
παιδί θα χρειαζόταν εξειδικευμένη φροντίδα από συνοδό, κάτι που ο Σταθμός δεν
μπορούσε να παράσχει, δεδομένου ότι ήταν υποστελεχωμένος. Επιπρόσθετα,
σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των γονέων σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε
με τη Διευθύντρια μέλος του Δ.Σ. του Παγκύπριου Συνδέσμου Συνδρόμου Down,
η Διευθύντρια του ανέφερε πως «δεν θέλει το μωρό επειδή είναι παχουλό».

3.

Θέση των γονέων ήταν ότι για το παιδί τους δεν απαιτείται καμιά «ειδική»
μεταχείριση και ότι η άρνησή του Σταθμού περιορίζει, κατά παράβαση της αρχής
της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης, την πλήρη απόλαυση από το
παιδί των ανθρώπινων δικαιωμάτων του και την κοινωνική ένταξη, η οποία
αρχίζει από τα πρώτα στάδια της νηπιακής εκπαίδευσης. Επίσης, οι γονείς
υποστήριξαν ότι προτιμούσαν το παιδί τους να φοιτήσει στον εν λόγω Σταθμό,
λόγω τοποθεσίας.
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II.

ΕΡΕΥΝΑ - ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

4.

Στα

πλαίσια

της, "διερεύνησης

του παραπόνου,

απεστάλη

επιστολή

στη

Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), στην εποπτεία της
οποίας εμπίπτει ο έλεγχος των βρεφοκομικών σταθμών, ζητώντας της να με
ενημερώσει για την πολιτική των ΥΚΕ στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς και αν έχει
ολοκληρωθεί

η

διαδικασία

τροποποίησης

του

σχετικού

νομοθετικού

και

κανονιστικού πλαισίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι στους βρεφικούς/παιδικούς
σταθμούς και στα κέντρα προστασίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
κατοχυρώνεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης, ανάλογα με τις προσωπικές
ανάγκες φροντίδας των παιδιών ΑμεΑ.

5.

Στην απάντηση που έλαβα αναφέρονται τα εξής:
•

Ο εν λόγω Σταθμός λειτουργεί με πιστοποιητικό εγγραφής από το 2001, είναι
ιδιωτικός και δεν έχουν διαπιστωθεί οποιεσδήποτε εκκρεμότητες κατά τις
επισκέψεις των αρμόδιων Λειτουργών Ευημερίας, που να αποτελούν
παραβίαση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας.

ο

Ούτε η ιδιοκτήτρια, ούτε οι γονείς αποτάθηκαν στις ΥΚΕ για ενημέρωση ή
καθοδήγηση στο θέμα και συγκεκριμένα στο κατά πόσο το παιδί χρειαζόταν
να έχει στον Σταθμό συνοδό.

»

Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, δεν προβλέπεται υποχρέωση των
Βρεφο/Παιδοκομικών Σταθμών να παρέχουν συνοδό σε παιδί που το
χρειάζεται. Για παιδιά άνω των 3 ετών συνοδός μπορεί να παραχωρηθεί από
το Υπουργείο Παιδείας μετά από σχετική αξιολόγηση. Επιχορήγηση συνοδών
μπορεί επίσης να παρασχεθεί από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες, αλλά μόνο για ενήλικα άτομα.
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•

Το παιδί λαμβάνει, ως άτομο με αναπηρία, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,
ενώ σύμφωνα με το Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας το παιδί
δικαιούται, εάν αιτηθεί, να λαμβάνει για τη φοίτησή του σε εγκεκριμένο
βρεφο/παιδοκομικό σταθμό επιπρόσθετο ποσό, ύψους 102 ευρώ, ως
τροφεία.

•

Η ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία Βρεφο/Παιδοκομικών Σταθμών δεν
εμπεριέχει οποιαδήποτε πρόβλεψη αναφορικά με τη φροντίδα παιδιών με
ειδικές ανάγκες.

•

Με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας προς όλα τα παιδιά, οι
ΥΚΕ ετοίμασαν νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Παιδικής Προστασίας και
Φροντίδας Νόμος», στο οποίο περιλήφθηκε πρόνοια για θέματα διακρίσεων
και

εύλογων προσαρμογών το οποίο

μέχρι σήμερα δεν έχει

ακόμη

προωθηθεί για ψήφιση.

6.

Επιστολή απεστάλη και στη Διευθύντρια του Βρεφοκομικού Σταθμού, ζητώντας
να έχω τα σχόλια και τις απόψεις της, σε σχέση με τους ισχυρισμούς των
παραπονουμένων. Στην απάντηση που έλαβα από τον δικηγόρο της Διεύθυνσης
του Βρεφοκομικού Σταθμού υποστηρίχθηκαν τα ακόλουθα:

•

Η Διευθύντρια δεν αρνήθηκε να δεχθεί το παιδί στο σχολείο επειδή αυτό
έχει σύνδρομο Down.•

•

Οι γονείς επικοινώνησαν με τη Διευθύντρια για να διευθετήσουν συνάντηση
χωρίς

να

ενημερώσουν

ότι

το

παιδί

έχει

διαπιστώθηκε όταν προσήλθαν στον Σταθμό.
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σύγδρομο

Down.

Αυτό

® Το γεγονός ότι το παιδί είναι άτομο με σύνδρομο Down δεν θα αποτελούσε
και ούτε αποτελεί από μόνο του εμπόδιο στη φοίτησή του. Πέραν όμως
τούτου, το παιδί παρά το γεγονός ότι ήταν ηλικίας 2 % ετών δεν
περπατούσε ακόμη μόνο του και ήταν υπέρβαρο για την ηλικία του.
Δεδομένου, δε, ότι θα εντασσόταν σε τάξη με παιδιά που περπατούσαν, °
αφού η τάξη με τα βρέφη ήταν πλήρης, θα χρειαζόταν βοήθεια από
συνοδό. Βάσει αυτών των στοιχείων, η Υπεύθυνη του Σταθμού ενημέρωσε
τους γονείς ότι για να γίνει αποδεκτή η φοίτηση του παιδιού αυτό θα
έπρεπε να γίνει με συνοδό, κάτι που αρνήθηκαν οι γονείς.

•

Ο

ισχυρισμός

των

γονέων

ότι

ο Σταθμός

είναι

υποστελεχωμένος

απορρίπτεται. Αυτό που είχε αναφερθεί στους γονείς ήταν ότι επειδή το
παιδί δεν περπατούσε θα χρειαζόταν την προσοχή 2 ατόμων από το
προσωπικό, διευθέτηση στην οποία δεν μπορούσε να προβεί ο
Σταθμός.

7.

Ακολούθως

των

πιο

πάνω,

είχα

προσωπική

συνάντηση

με

τους

παραπονουμένους γονείς, το παιδί και τη δικηγόρο τους, κατά την οποία έθεσα
υπόψη τους όλα τα πιο πάνω. Οι παραπονούμενοι απέρριψαν κατηγορηματικά
τα όσα υποστήριξε η Διευθύντρια του Σταθμού και αντέτειναν ότι το παιδί κατά
την επίσκεψη στον Σταθμό δεν ήταν σε καμία περίπτωση υπέρβαρο και ότι καθ’
όλο τον χρόνο της επίσκεψης έτρεχε στον χώρο. Σημείωσαν, δε, ότι η
Διευθύντρια δεν ήταν παρούσα κατά την εν λόγω συνάντηση και ότι οι
νηπιαγωγοί που είχαν επαφή με τους ιδίους και το παιδί ήταν πολύ θετικές στην
προοπτική φοίτησης του παιδιού στον Σταθμό και δεν εξέφρασαν κανένα
ενδοιασμό ή ανησυχία.
ο
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-ο

8.

*

Οι γονείς με ενημέρωσαν, επιπρόσθετα, ότι ενέγραψαν τελικά το παιδί τους για
φοίτηση στον δημόσιο Παιδοκομικό Σταθμό της περιοχής τους, χωρίς να κριθεί
αναγκαία οποιαδήποτε διαφορετική ρύθμιση και χωρίς το παιδί να γίνει δέκτης
οποιωνδήποτε δυσμενών διακρίσεων. Σύμφωνα με τους γονείς, το παιδί τους
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ανταποκρίνεται πλήρως στο πλαίσιο του Σταθμού και αισθάνεται χαρούμενο και
δημιουργικό.

III.

ΝΟΜ ΙΚΟ Π Λ Α ΙΣΙΟ Λ Ε ΙΤΟ Υ Ρ ΓΙΑ Σ ΠΑ ΙΔΟ Κ Ο Μ ΙΚΩ Ν ΣΤΑΘΜΩΝ
ο

9.

Τα

ο

ζητήματα σχολικής εκπαίδευσης των παιδιών αποτελούν αρμοδιότητα του

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ωστόσο, τα ζητήματα ευημερίας και
φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

10.

Ειδικότερα, η υποχρέωση εγγραφής Παιδοκομικών Σταθμών προβλέπεται από
το άρθρο 28 του περί Παιδιών Νόμου (Κεφ. 352), ενώ με το άρθρο 29 του Νόμου
η υποχρέωση επιβολής όρων σε σχέση με την εγγραφή Παιδοκομικών Σταθμών
ανατίθεται στον εκάστοτε Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Ο
Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ασκώντας τις εξουσίες που του
παρέχονται σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 29 του περί Παιδιών Νόμου,
έχει εκδώσει το περί Παιδιών (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διάταγμα του 2011
(Κ.Δ.Π.262/2011). Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Διατάγματος, κάθε ιδιοκτήτης του
Σταθμού υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Διατάγματος και
φροντίζει ώστε η λειτουργία του Σταθμού να είναι από κάθε άποψη σύμφωνη με
τις εν λόγω διατάξεις. Οι διατάξεις αυτές ρυθμίζουν θέματα πολεοδομικής
καταλληλότητας, προσόντων του προσωπικού, υγιεινής, εξοπλισμού, ασφάλειας
και τήρησης ατομικών φακέλων. Ωστόσο, το διάταγμα δεν περιλαμβάνει
καμιά πρόβλεψη σε σχέση είτε με τη μεταχείριση παιδιών με αναπηρίες,
είτε με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας και της μη διάκρισης.

11.

Το- Υπουργείο Εργασίας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών "Ασφαλίσεων ετοίμασε

νομοσχέδιο, με τίτλο «Ο περί Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας Νόμος»,
για τροποποίηση τόσο του περί Παιδιών Νόμου, όσο και των σχετικών
Κανονισμών, δηλαδή το περί Παιδιών (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διάταγμα, με
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σκοπό τη συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας προς όλα τα
παιδιά.
12.

Στον προτεινόμενο Νόμο, περιλαμβάνεται διάταξη, σύμφωνα με την οποία:
ο

ο

4.

Είναι υποχρέωση οποιουδήποτε προσώπου το οποίο διατηρεί και
λειτουργεί ή διευθύνει Βρεφικό ή/και Παιδικό Σταθμό ή Κέντρο
Προστασίας και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών -

(α) να

διασφαλίζει

τα

δικαιώματα

και

το

συμφέρον

των

παιδιών

λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές ανάγκες, τις δυνατότητες και τα
ενδιαφέροντα τους.
(β) να προβαίνει σε διευθετήσεις για την ικανοποίηση των αναγκών των
παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το φύλο, τη θρησκευτική,
εθνική,

πολιτιστική και γλωσσική τους ταυτότητα και οποιαδήποτε

αναπηρία τους.
(γ) να συνεργάζεται με τους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες για την προαγωγή
της ευημερίας των παιδιών και τη διασφάλιση της συνέχειας της
φροντίδας τους.

13.

Επιπρόσθετα, στους προτεινόμενους Κανονισμούς, διαλαμβάνονται οι εξής
πρόνοιες:

4.

Το μέλος του προσωπικού που φροντίζει παιδιά προσχολικής ηλικίας ή
βοηθά στη φροντίδα τους πρέπει επιπρόσθετα από τα στοιχεία που
αναφέρονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού να: (...)

(Hi) είναι σε θέση να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες, του
-Ο

Λ)

κάθε παιδιού λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τις δυνατότητες,
οποιαδήποτε αναπηρία του,
επιθυμίες,

τα ενδιαφέροντα,

την οικογενειακή κατάσταση

πολιτιστική και γλωσσική ταυτότητά του (...)
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τα συναισθήματα,

και τη θρησκευτική,

τις

εθνική,

43.-(1) Ο ιδιοκτήτης σε συνεργασία με το διευθύνον πρόσωπο του Βρεφικού
ή/και Παιδικού Σταθμού πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο Σταθμός λειτουργεί με τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι:
►

ο

Ο

(α)

προάγεται η ασφάλεια, υγεία και ευημερία των παιδιών,

(β)

γίνονται διευθετήσεις για την κατάλληλη φροντίδα, αγωγή και επίβλεψη των
παιδιών, και

(γ)

προστατεύονται τα παιδιά από κάθε μορφή βίας και εκφοβισμού.

(2)

Στις διευθετήσεις που γίνονται για την παροχή φροντίδας και αγωγής και τη
διασφάλιση και προαγωγή της ευημερίας των παιδιών, πρέπει:

(α)

να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες, επιθυμίες και ιδιαιτερότητες των
παιδιών και να ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή τους στη λήψη
' αποφάσεων, σύμφωνα με την ηλικία και αντίληψή τους.

(β)

να λαμβάνονται υπόψη το φύλο, η θρησκευτική, εθνική, πολιτιστική και
γλωσσική ταυτότητα και οποιαδήποτε άλλη ιδιαιτερότητα των παιδιών και
να τυγχάνουν σεβασμού η ιδιωτική ζωή και η αξιοπρέπεια των παιδιών.

46.

Το Διευθύνον πρόσωπο του Βρεφικού ή/και Παιδικού Σταθμού ετοιμάζει
εβδομαδιαίο ή/και μηνιαίο πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών το οποίο
πρέπει να τυγχάνει τακτικής αξιολόγησης και να αναθεωρείται σύμφωνα με
τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των παιδιών. Πρέπει να είναι ευέλικτο και να
περιλαμβάνει

τόσο

προγραμματισμένες,

δραστηριότητες που να:
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όσο

/α ι

αυθόρμητες

(a)

βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά
και κοινωνικά,

(β)

προσφέρουν στα παιδιά ευχάριστες, συμμετοχικές και επιβραβευτικές γι’
6τ

αυτά εμπειρίες μάθησης και κοινωνικοποίησης,

(γ)

παρέχουν ευκαιρίες για τη συμμετοχή των παιδιών, σύμφωνα με την ηλικία
και αντίληψή τους, στον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την επιλογή
δραστηριοτήτων και στη λήψη αποφάσεων για την απόκτηση κρίσης και
σχετικώ ν δεξιό τή των,

(δ)

βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν θετική αυτοεικόνα και σεβασμό για τη
διαφορετικότητα στο φύλο, την εθνικότητα, τον πολιτισμό, τη θρησκεία και
πνευματικές ιδιαιτερότητες (...)

47. -(2) Η συμπεριφορά και η στάση του προσωπικού προς τα παιδιά πρέπει να
είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζονται συγκεκριμένες αρχές,
ατομικότητα,

η

αξιοπρέπεια,

η

ανεξαρτησία

και

η

όπως η

κάλυψη

ψυχοκοινωνικών αναγκών τους.

των

■

48. - Το Διευθύνον Πρόσωπο του Βρεφικού ή/και Παιδικού Σταθμού πρέπει να
ενθαρρύνει

την

εμπλοκή

των γονέων ή

νόμιμων κηδεμόνων

στις

δραστηριότητες του Σταθμού και την τακτική επαφή μαζί τους, με σκοπό
την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας Σταθμού και οικογένειας, ώστε να
ασκείται

κοινή

εποικοδομητική

παρουσιαζόμενων προβλημάτων,

προσπάθεια
την

προαγωγή

για

την

επίλυση

της ευημερίας

του

παιδιού και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

49. -(2) Σε κάθε παιδί που έχει ιδιαίτερες ανάγκες λόγω αναπτυξιακών
διαταραχών

ή

προβλήματος

εξατομικευμένη βοήθεια.
9

υγείας,

πρέπει

να

παρέχεται

14.

Βάσει

των προτεινόμενων

Κανονισμών θεσπίζεται διαδικασία

υποβολής

παραπόνου από τον γονέα ή κηδεμόνα παιδιού που φοιτά σε βρεφικό ή παιδικό
σταθμό προς τον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

IV.

Ο ΠΕΡΙ Α ΤΟ Μ Ω Ν Μ Ε Α Ν Α Π ΗΡΙΕΣ ΝΟΜ ΟΣ

15.

Το 2000 ψηφίστηκε ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος (Ν. 127(Ι)/2000) στα
πλαίσια της υλοποίησης της ηθικής και πολιτικής δέσμευσης, που καθιέρωσαν οι
Πρότυποι Κανόνες, που περιλαμβάνονται στο Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης
με αρ. 48/96, αναφορικά με την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα με
αναπηρίες με στόχο την επίτευξη πλήρους συμμετοχής και ισότητας.

16.

Ανάμεσα στα δικαιώματα των ΑμεΑ που κατοχυρώνονται από τον Νόμο είναι και
τα εξής:

4— (1) Κάθε άτομο με αναπηρία έχει δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση, για πλήρη
ένταξη στην κοινότητα και για ισότητα συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική
ζωή του τόπου. (...)

6.-(1) Άτομο με αναπηρία τυγχάνει ίσης μεταχείρισης με τους υπόλοιπους
πολίτες της Δημοκρατίας κατά την παροχή αγαθών, διευκολύνσεων ή
υπηρεσιών. Αποτελεί διάκριση όταν παρέχεται στο άτομο με αναπηρία
μεταχείριση δυσμενέστερη από κάποιο άλλο άτομο και η μεταχείριση αυτή-

(α) Σχετίζεται μ ε λόγο που αναφέρεται στην αναπηρία του ατόβου και ο λόγος
αυτός δεν έχει εφαρμογή σε άλλο άτομο · και

(β) αυτή δεν είναι δικαιολογημένη.

ίο

(2) Για σκοπούς του άρθρου αυτού δεν αποτελεί ίση μεταχείριση ατόμων με
αναπηρίες-

(α) η άρνηση παροχής υπηρεσιών(β) η προσφορά υπηρεσιών κατώτερου επιπέδου■

.°

(Υ) Π προσφορά αγαθών και υπηρεσιών με υποδεέστερους όρους(δ) η παράλειψη διενέργειας αλλαγών σε υπηρεσίες ή διευκολύνσεις η οποία
καθιστά αδύνατη ή αδικαιολόγητα δύσκολη, για ένα άτομο με αναπηρία, τη
χρήση τους. Τέτοιες αλλαγές μπορούν να αφορούν τη(ί) δημιουργία κατάλληλων μέσων προσπέλασης και διευκολύνσεων για άνετη
- και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών και διευκολύνσεων

(Ü) χρήση ειδικών μέσων, οργάνων ή ατόμων επικοινωνίας και ενημέρωσης για
ορισμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες-

(Hi) χρήση εξειδικευμένων μέσων, οργάνων και διευκολύνσεων σε ειδικούς
χώρους παροχής υπηρεσιών όπως τα σχολεία, νοσοκομεία, κλινικές και άλλοι
παρόμοιοι χώροι.

V.

Η ΣΥΜ Β Α ΣΗ Τ Ο Υ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α ΤΑ ΤΩΝ ΑμεΑ

17.

Με τον περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί
Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικό) Νόμο του 2011, η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε
τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Η Σύμβαση
αποτελεί σταθμό στην ιστορική διαδρομή για την προώθηση, προστασία και
διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, αφού συνιστά την πρώτη παγκόσμια
διεθνή συνθήκη που αναφέρεται αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου στα άτομα με
αναπηρία, κατοχυρώνοντας κατά τρόπο δεσμευτικό και αναλυτικό, όχι μόνο τα
11

δικαιώματα των ΑμεΑ, αλλά και τις υποχρεώσεις που μπορούν να καταστήσουν
τη ν υλοποίηση των δικαιωμάτων και την παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων
πραγματική. Αυτό, που κυρίως επιχειρείται να αλλάξει με τη Σύμβαση είναι ο
τρόπος αντιμετώπισης της αναπηρίας, αφού η αναπηρία δεν εκλαμβάνεται ως
μια ατομική ανεπάρκεια, αλλά ως η συνέπεια της αλληλεπίδρασης του
ατόμου με αναπηρία με ένα περιβάλλον που αποτυγχάνει να ανταποκριθεί
σ τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ατόμου και να άρει τους τυπικούς και
άτυπους περιορισμούς που το εμποδίζουν να λειτουργήσει και να συμμετάσχει
ισότιμα σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής.

18.

Οι γενικές αρχές που διέπουν τη Σύμβαση προβλέπονται στο άρθρο 3 ως
ακολούθως:
«

Σεβασμός

’
για

την

έμφυτη

αξιοπρέπεια,

ατομική

αυτονομία,

περιλαμβανομένης της ελευθερίας ατομικών επιλογών και ανεξαρτησία των
ατόμων,
•

Μη διάκριση,

•

Πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ενσωμάτωση στην κοινωνία,

® Σεβασμός της διαφορετικότητας και αποδοχής των ατόμων με αναπηρίες ως
μέρος της ανθρώπινης διαφορετικότητας και ανθρωπότητας,
•

Ισότητα ευκαιριών,

»

Προσβασιμότητα,

® Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών,
•

Σεβασμός για τις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρίες και
σεβασμός του δικαιώματος τους να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους.

19.
„*

Ειδικότερα, όσον αφορά στα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες, το
άρθρο 7 της Σύμβασης προβλέπει ότι το κράτος λαμβάνει ς>λά τα αναγκαία
μέτρα για να διασφαλίζει την πλήρη απόλαυση από παιδιά με αναπηρίες όλων
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών σε ίση βάση με τα
άλλα παιδιά και πως, παράλληλα, το συμφέρον του παιδιού είναι πρωταρχικής
σημασίας σε όλες τις δράσεις που αφορούν παιδιά με αναπηρίες.
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20.

Στο άρθρο 24 αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην
εκπαίδευση και, με σκοπό την πραγμάτωση του δικαιώματος αυτού χω ρίς
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.

21.

Στο Γενικό Σχόλιο υπ. αρ. 4(2016), επί του άρθρου 24 της Σύμβασης, η
Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, επισημαίνει ότι η Σύμβαση
αποτελεί το πρώτο δεσμευτικό νομικό εργαλείο, το οποίο κάνει αναφορά στην
έννοια της
inclusive

«ποιοτικής
education)1,

ενιαίας/συμπεριληπτικής
Η

έννοια

της

εκπαίδευσης»

«συμπερίληψης»

(quality

(inclusion)

αντιπαραβάλλεται προς τις έννοιες του «αποκλεισμού» (exclusion) και του
«διαχωρισμού» (segregation), καθώς και από εκείνη της «ένταξης» (integration)2.
Συνεπάγεται, συγκεκριμένα, μια διαδικασία συστημικής μεταρρύθμισης, που
περιλαμβάνει αλλαγές και μετατροπές στο περιεχόμενο, τις διδακτικές μεθόδους,
προσεγγίσεις, δομές και στρατηγικές της εκπαίδευσης για άρση των εμποδίων,
με απώτερο στόχο να παρασχεθεί σε όλους τους μαθητές, αναλόγως της ηλικίας
τους,

μια

δίκαιη

και

συμμετοχική

μαθησιακή

εμπειρία

και

εκπαιδευτικό

.περιβάλλογ, που ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στις απαιτήσεις και
προτιμήσεις τους.

1 Παράγραφος 2

2 Παράγραφος 11
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22.

Επιπρόσθετα,

στο

Γενικό

Σχόλιο υπογραμμίζεται ότι το δικαίωμα στην

εκπαίδευση θα πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς διακρίσεις και στη βάση της
ισότητας των

ευκαιριών3. Το

δικαίωμα στη μη-διάκριση,

επισημαίνεται,

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.
23.

Υπό αυτή την έννοια, η παρεχόμενη εκπαίδευση θα πρέπει να στοχεύει στην
ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ταλέντων και της δημιουργικότητας των
ΑμεΑ, όπως επίσης και των διανοητικών, φυσικών και επικοινωνιακών τους
δεξιοτήτων στο πληρέστερο των δυνατοτήτων τους, και όχι να επικεντρώνεται
σε προσεγγίσεις που έχουν να κάνουν με πραγματικές ή θεωρούμενες
ανεπάρκειες των προσώπων και περιορίζουν τις παρεχόμενες προς αυτά
ευκαιρίες στη βάση προκαθορισμένων, αρνητικών εικασιών αναφορικά με τις
' δυνατότητές τους4.

24 .

Στη βάση των πιο πάνω, το Γενικό Σχόλιο διασαφηνίζει ότι με βάση τη Σύμβαση
απαγορεύεται ο αποκλεισμός των ΑμεΑ από το γενικό εκπαιδευτικό
σύστημα, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε νομοθετικών ή κανονιστικών
ρυθμίσεων που περιορίζουν τη συμπερίληψή τους στη βάση της βλάβης ή του
«βαθμού» της ή που θέτουν ένα δυσανάλογο και υπερβολικό βάρος στα άτομα
για να τεκμηριώσουν την υποχρέωση του κράτους να τους παράσχει εύλογες
προσαρμογές.

ο

ο

3 Παράγραφος 13
4 Παράγραφος 16
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VI.

Η ΕΚ ΠΑ ΙΔ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ UNESCO

25.

Παρότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
αναφέρεται στο δικαίωμα στην εκπαίδευση, το οποίο στην Κύπρο θεωρείται ότι
εκκινεί με την ένταξη του παιδιού στην προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση, η
UNESCO έχει επισημάνει ότι το δικαίωμα αυτό αρχίζει από την πρώιμη
παιδική ηλικία. Συγκεκριμένα, σε συνοπτικό έγγραφο Πολιτικής για την Πρώιμη
Παιδική Ηλικία5, η UNESCO υπογραμμίζει ότι, η φροντίδα και η εκπαίδευση κατά
την πρώιμη παιδική ηλικία συνιστούν ένα ισχυρό μέσο να καλλιεργηθούν ποικίλες
δεξιότητες και να υπερνικηθούν μειονεκτήματα και ανισότητες που συνδέονται με
την αναπηρία. Ειδικότερα σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών με
αναπηρίες, η UNESCO τονίζει ότι είναι καθοριστικής σημασίας τα παιδιά αυτά να
έχουν

πρόσβαση

σε

τυπική

προσχολική

εκπαίδευση,

στην

οποία

θα

ακολουθούνται προσεγγίσεις ενιαίας/συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

26.

Επί του ίδιου ζητήματος, κατά το 2010, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η
UNICEF προχώρησαν στην έκδοση Εγγράφου Συζήτησης, με τίτλο: «Ανάπτυξη
και Αναπηρία στην πρώιμη παιδική ηλικία»6. Στο Έγγραφο η «πρώιμη
παιδική ηλικία» ορίζεται ως η περίοδος από την προγεννητική ανάπτυξη μέχρι
την ηλικία των οχτώ ετών. Όπως σημειώνεται, η περίοδος αυτή αποτελεί την πιο
έντονη περίοδο ανάπτυξης του εγκεφάλου και επομένως το πιο καθοριστικό
στάδιο της ανθρώπινης ανάπτυξης. Οτιδήποτε συμβαίνει πριν τη γέννηση και
κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην υγεία και στην
κοινωνική έκβαση. Παρότι οι γενετικοί παράγοντες συμβάλλουν στη διαμόρφωση »
της ανάπτυξης ενός παιδιού, υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι το

5 UNESCO Policy Brief on Early Childhood, No 46, April-June 2009/REV
6 "Early Childhood Development and Disability: A discussion paper", World Health
Organization & UNICEF
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περιβάλλον έχει τεράστια επίδραση κατά τη διάρκεια της πρώιμης παιδικής
ηλικίας.
27.

Όπως περαιτέρω σημειώνεται, για όλα τα παιδιά η πρώιμη παιδική ηλικία
παρέχει ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας για*να προετοιμάσουν τα θεμέλια της
δια-βίου

μάθησης

και

©

συμμετοχής,

παρεμποδίζοντας παράλληλα

πιθανές

καθυστερήσεις στην ανάπτυξη και αναπηρίες. Για τα παιδιά, δε, που βιώνουν
αναπηρία,

αποτελεί τον καθοριστικό χρόνο για να διασφαλίσει την

πρόσβασή τους σε παρεμβάσεις που μπορούν να τα βοηθήσουν να
πετύχουν το σύνολο των δυνατοτήτων τους.
28.

Ως προς το ζήτημα της εκπαίδευσης, στο Έγγραφο υπογραμμίζεται ότι, η
ενιαία/συμπεριληπτική

προσχολική

και πρώιμη

δημοτική εκπαίδευση

προσφέρει στα παιδιά με αναπηρίες ένα ζωτικό χώρο διασφάλισης της
βέλτιστης

ανάπτυξής

τους,

μέσω

της

παροχής

ευκαιριών

για

παιδο-

προσηλωμένη μάθηση, παιχνίδι, συμμετοχή, αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά και
φιλίες. Η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες θα πρέπει να επικεντρώνεται
στην συμπερίληψη στις κανονικές δομές, την ίδια στιγμή που για να είναι
αποτελεσματική θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα επίπεδα
στήριξης,

όπως

εξελισσόμενη

και

τοπική

πολιτική,

εκπαιδευμένο

προσωπικό, προσβάσιμες υποδομές και προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά
προγράμματα

και διδακτικές μεθόδους.

Παράλληλα, είναι αναγκαίες οι

πολυτομεακές παρεμβάσεις μέσω αποτελεσματικών συντονιστικών μηχανισμών
ανάμεσα σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική ευημερία, ώστε
να διασφαλίζονται οι προσπάθειες έγκαιρης διάγνωσης, να προωθούνται
ολιστικές δράσεις και να διασυνδέεται η ενδοσχολική μάθηση με παρεμβάσεις
στο σπίτι και στην κοινότητα.
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VI.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

29.

Στην υπό εξέταση περίπτωση, όταν oj γονείς τρίχρονου παιδιού με σύνδρομο
Down αποτάθηκαν σε ιδιωτικό βρεφο/παιδοκομικό σταθμό για τη φοίτηση του
παιδιού τους έλαβαν την απάντηση ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο υπό τον
όρο συνοδείας του παιδιού από φροντιστή. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι ο όρος
αυτός απορρέει αποκλειστικά από το γεγονός 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. Θεωρούν, δε,
ότι η απαίτηση που τέθηκε από τον Σταθμό συνιστά αδικαιολόγητη
δυσμενή μεταχείριση και έμμεση απόρριψη του αιτήματος για εγγραφή του
παιδού στον εν λόγω Σταθμό. Από την άλλη πλευρά, ο Σταθμός υποστηρίζει
ότι ο προαναφερόμενος όρος τέθηκε εξαιτίας του ότι το παιδί δεν περπατούσε και
ήταν υπέρβαρο.

30 .

-.

Δεν έχω πειστεί από την αιτιολογία που έχει παράσχει η Διεύθυνση του Σταθμού
και δεν αποκλείω η θέση που εξέφρασε να οφείλεται πράγματι σε λανθασμένη
ή/και προκατειλημμένη αντίληψη σε σχέση με το σύνδρομο Down ή την αναπηρία
ευρύτερα. Εντούτοις και παρά το γεγονός ότι ο περί Καταπολέμησης των
Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Μορφών Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος, σε
συνδυασμό με τον περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο, μου παρέχει την ευχέρεια,
σε

περίπτωση

ευρήματος

για

«απαγορευμένη

με

νόμο

διάκριση»7 να

7 Σύμφωνα με τον Περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Αλλων
Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο του 2004 (42(Ι)/2004):
6. (1) Για τους* σκοπούς του παρόντος Νόμου αποτελεί απαγορευμένη - με νόμο
διάκριση, κάθε μεταχείριση ή συμπεριφορά, διάταξη, όρος, κριτήριο, ή πρακτική, που
στα πλαίσια δραστηριοτήτων στο δημόσιο ή και στον ιδιωτικό τομέα δραστηριοτήτων

διέπεται ειδικό, απαγορεύεται ή δεν επιτρέπεται, από οποιοδήποτε εκάστοτε
σε ισχύ νόμο ή κανονισμούς επί τω ότι συνιστά σύμφωνα με τις διατάξεις τους
άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, κοινότητας, γλώσσας, χρώματος, ειδικών αναγκών, ηλικίας, και
γενετήσιου προσανατολισμού.
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προχωρήσω σε έκδοση διατάγματος, επιβολή προστίμου ή σύσταση, έχω
αποφασίσει να μην πράξω κατ’ αυτόν τον τρόπο. Και τούτο, διότι δεν μπορώ να
παραγνωρίσω ότι στη νομοθεσία αναφορικά με την αντιμετώπιση από
τους Βρεφο/παιδοκομικούς Σταθμούς των παιδιών με αναπηρίες υφίσταται
ένα σημαντικό και ουσιώδες κενό πόυ δεν περιλαμβάνει ότι η παράλειψη
Λήψης ολιστικής δράσης και εξατομικευμένης αντιμετώπισης συνιστά για
παιδιά ΑμεΑ, διάκριση.
31.

Ειδικότερα, 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.
32 .

Η θέσπιση 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
(2) Διάκριση δυνατόν να είναι απαγορευμένη με νόμο διάκριση, στην έννοια του
εδαφίου (1), καθ' όσον αφορά οποιοδήποτε θέμα, περιλαμβανομένων θεμάτων (...)
(ε)κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής ασφάλισης, και υγειονομικής περίθαλψης.

(■ )
(ζ )π ρ ό σ β σ σ η ς σ ε α γ α θ ά και υπ η ρεσ ίες, π α ρ ο χ ή ς α υ τώ ν , κ α ι σ τέγα σ η ς.
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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.
ο

33.

·

.

Το τροποποιητικό νομοθετικό πλαίσιο που ετοιμάστηκε από τις ΥΚΕ παραμένει
ακόμη σε εκκρεμότητα. Σε κάθε περίπτωση και παρότι το εν λόγω τροποποιητικό
πλαίσιο είναι σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με τον ισχύον, έχω την άποψη ότι θα
πρέπει να εξεταστεί πιο επισταμένα σε σχέση με τη συμβατότητά του προς τη
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και, σε
περίπτωση που αυτό δεν έχει συμβεί ήδη, να τεθεί σε διαβούλευση με όλες τις
ενδιαφερόμενες οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες.

34.

Υποβάλλω την παρούσα Έκθεση στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις αρμοδιότητες του οποίου
εμπίπτει η λειτουργία των Βρεφικών και Παιδοκομικών Σταθμών, αναμένοντας
ότι θα προβεί στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε κατά το
συντομότερο δυνατόν τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία, υπό το φως
όλων των πιο πάνω διαπιστώσεων, παρατηρήσεων και υποδείξεων.

35.

Επειδή, παράλληλα, θεωρώ ότι στην όλη διαδικασία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η
εμπλοκή τόσο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όσο και του Τμήματος
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, αντίγραφα της Έκθεσης
κοινοποιούνται στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και στην Προϊστάμενη της
Υπηρεσίας, αντίστοιχα.

Tapia Στϋλιανού-Λοττίδη
MciSar
Επίτροπος Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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