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Σύνοψη

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες στην
Κύπρο, με σκοπό να εντοπιστούν τα κενά στο νομικό πλαίσιο και στην εφαρμογή
του, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρίες και οι βέλτιστες
πρακτικές. Η παρούσα μελέτη χώρας εντάσσεται σε ευρύτερη μελέτη που
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πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση 18 μελετών ανά χώρα. Στη δεύτερη
φάση της μελέτης αναλύθηκε η κατάσταση στις υπόλοιπες δέκα χώρες και στη
Σκωτία. Στη γενική έκθεση «Πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με
αναπηρίες» (Member States' Policies for Children with Disabilities)
διατυπώνονται συστάσεις σχετικά με την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη
βελτίωση της κατάστασης των παιδιών με αναπηρίες.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Κύπρος έχει κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(CRC) και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD). Παρότι μπορεί
να γίνει άμεση επίκληση των ανωτέρω συμβάσεων στο δικαστήριο, ο συνδυασμός της
νομικής παράδοσης και της ελλιπούς ευαισθητοποίησης στους νομικούς κύκλους έχει
αποτρέψει μέχρι στιγμής τη χρήση τους στο δικαστήριο. Επιπλέον των προτύπων του ΟΗΕ, η
εθνική νομοθεσία, μέρος της οποίας μεταφέρει τμήματα του κεκτημένου της ΕΕ, παρέχει ένα
εκτενές νομικό πλαίσιο προστασίας, κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης χωρίς
αποκλεισμούς, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προστασίας από διάφορες μορφές
βίας.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της CRPD και της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων
εμπίπτει στις εκτενείς αρμοδιότητες του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως. Εντούτοις, οι
περιορισμένοι πόροι του Γραφείου, που επιδεινώθηκαν από τις περικοπές του
προϋπολογισμού λόγω των μέτρων λιτότητας, οδηγούν σε μεγάλες καθυστερήσεις στην
εξέταση των καταγγελιών και σε περιορισμένες δυνατότητες για έγκαιρες και
αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Τα χαμηλά πρόστιμα που προβλέπονται στη νομοθεσία που
διέπει τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Διοικήσεως έχουν οδηγήσει στην εκτενή χρήση
διαμεσολάβησης αντί της έκδοσης δεσμευτικών αποφάσεων.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της CRC και άλλων νομοθετικών πράξεων που αφορούν
τα παιδιά αποτελεί ευθύνη της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
(ΕΠ), στην οποία διατίθενται ακόμα λιγότεροι πόροι σε σχέση με την Επίτροπο Διοικήσεως,
γεγονός που περιορίζει σοβαρά τη δυνατότητά της να πραγματοποιεί τακτικές και
ουσιαστικές παρεμβάσεις σε θέματα που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες.

Τα τελευταία χρόνια, η Επίτροπος Διοικήσεως και η ΕΠ έχουν εστιάσει στην εκπαίδευση
χωρίς αποκλεισμούς, επικρίνοντας επανειλημμένα τις ανεπαρκείς δομές και διαδικασίες
του σχολικού συστήματος για την αποδοχή και ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρίες,
παροτρύνοντας τις αρχές να βελτιώσουν την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, να αυξήσουν
την ευαισθητοποίηση και να ενισχύουν τον συντονισμό μεταξύ των επαγγελματιών, να
θεσπίσουν έναν αξιόπιστο μηχανισμό καταγραφής και να δημιουργήσουν μια
αποτελεσματικότερη δομή για τη διάγνωση και την τοποθέτηση των παιδιών στα σχολεία που
είναι καταλληλότερα για τις ανάγκες τους. Ο κατακερματισμός των υπηρεσιών
υποστήριξης τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς τους έχει οδηγήσει σε μια τάση
προς την ειδική εκπαίδευση, όπου η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι δωρεάν και πιο
επαρκής. Επί του παρόντος, η οικονομική κρίση, οι περικοπές του προϋπολογισμού και οι
ελλείψεις προσωπικού στα σχολεία αποτελούν τροχοπέδη σε οποιαδήποτε προσπάθεια
βελτίωσης της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, ενώ παράλληλα οι μεταρρυθμίσεις του
συστήματος πρόνοιας έχουν οδηγήσει στη διακοπή ή την άρνηση της παροχής επιδομάτων
πρόνοιας που είναι πιθανόν να οδηγήσει στην περαιτέρω περιθωριοποίηση αυτών των
παιδιών στο εγγύς μέλλον.

Παράλληλα, παρότι διάφορα άλλα δικαιώματα κατοχυρώνονται από τη νομοθεσία, δεν
υπάρχουν πολιτικές, δομές ή καθιερωμένες πρακτικές για τη διεκδίκησή τους. Η άσκηση
και η επίκληση του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρίες να εκφράζουν τις
απόψεις τους και να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τα αφορούν είναι ιδιαίτερα
περιορισμένες στην Κύπρο, γεγονός που υπογραμμίζεται τακτικά από την ΕΠ. Το καθήκον
της παροχής εύλογων προσαρμογών, το οποίο μόλις πρόσφατα επεκτάθηκε σε τομείς
πέραν της απασχόλησης, υπόκειται στην υποχρέωση να μην είναι «δυσανάλογο» ή
«αδικαιολόγητο». Δεν υπάρχει πρόσφατη αξιόπιστη αξιολόγηση των χαρακτηριστικών
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προσβασιμότητας των δρόμων και των κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν από το 1999,
όταν τέθηκε σε εφαρμογή μια σειρά κανονισμών για προσβάσιμα δομημένα περιβάλλοντα,
και ως εκ τούτου η έκταση των ελλείψεων στον τομέα της προσβασιμότητας είναι άγνωστη.
Στον τομέα της βοήθειας, παρότι ο εξοπλισμός παρέχεται δωρεάν, δεν ισχύει το ίδιο και για
την κατ' οίκον φροντίδα, ακόμα και αν περιλαμβάνει τον χειρισμό ή τη συντήρηση
εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας. Επιπλέον, η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα παρέχεται
αποσπασματικά και δεν διασφαλίζεται για διάφορες βασικές δημόσιες υπηρεσίες,
παρεμποδίζοντας έτσι την πρόσβαση των κωφών παιδιών στην πληροφόρηση, στα μέσα
ενημέρωσης, στην αναψυχή και στη δικαιοσύνη, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες.

Οι έννοιες που εισήχθησαν στο κυπριακό νομικό πλαίσιο από διεθνείς νομοθετικές πράξεις,
όπως οι αρχές των βέλτιστων συμφερόντων και των εξελισσόμενων δυνατοτήτων,
δεν εφαρμόζονται καθέτως στους εθνικούς νόμους ή στις εθνικές πολιτικές και παραμένουν
άγνωστες για πολλούς επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, ενώ δεν υφίστανται
πολιτικές, δείκτες ή απαιτήσεις για την εφαρμογή τους.

Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας, οι κύπριοι νομοθέτες,
φορείς χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες πρέπει να αποστασιοποιηθούν από το
«ιατρικό» μοντέλο που αντιμετωπίζει τα παιδιά με αναπηρίες ως πρόβλημα προς το
κοινωνικό μοντέλο που τα αντιμετωπίζει ως φορείς δικαιωμάτων με δυνατότητες που
μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της υποστήριξης και της χειραφέτησής τους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τον Δεκέμβριο του 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κατέστη συμβαλλόμενο μέρος της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD).
Μέσω της ενέργειας αυτής, η ΕΕ αναγνώρισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με
αναπηρίες ως προς τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και επεσήμανε την ανάγκη να
περιλαμβάνονται σταθερά υποστηρικτικές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ στο πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της.

Τα παιδιά με αναπηρίες είναι ήδη ευάλωτα επειδή είναι παιδιά. Οι αναπηρίες τους επιτείνουν
το ευάλωτο της κατάστασής τους. Ως εκ τούτου, αξίζει να υπαχθούν σε ειδικούς
μηχανισμούς διασφάλισης και σε καθεστώς προστασίας από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της.

Το βασικό νομικό πλαίσιο για την ανάληψη δράσης εν προκειμένω σε επίπεδο ΕΕ είναι η
απόφαση της ΕΕ που κυρώνει τη CRPD, η απαίτηση που επιβάλλεται στην ΕΕ στο άρθρο 10
της ΣΛΕΕ για καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας, καθώς και ο στόχος της ΕΕ
για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού που περιγράφεται στο άρθρο 3 της ΣΕΕ. Το
εν λόγω πλαίσιο παρέχει στην ΕΕ μοναδικές δυνατότητες για την προώθηση της περαιτέρω
προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες και την ανάπτυξη νομοθετικών ή
πολιτικών πρωτοβουλιών. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(CRC) παρέχει μια ακόμα βάση για την ανάληψη δράσης στον συγκεκριμένο τομέα1.
Η παρούσα έκθεση χώρας για την Κύπρο εντάσσεται σε μια ευρύτερη μελέτη που έχει ως
στόχο να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισκόπηση σχετικά με την κατάσταση των
παιδιών με αναπηρίες σε επιλεγμένα κράτη μέλη της ΕΕ, με σκοπό την αξιολόγηση της
ανάγκης για ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα ενισχύσει τα δικαιώματα των παιδιών με
αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρόν έργο προβαίνει στην επανεξέταση των
υφιστάμενων νομικών, πολιτικών και θεσμικών πλαισίων στα κράτη μέλη. Κάθε έκθεση ανά
χώρα αναλύει την εφαρμογή των διεθνών αρχών και των δικαιωμάτων που απορρέουν από
τις συμβάσεις CRPD και CRC με σκοπό τον εντοπισμό συγκεκριμένων ζητημάτων που
ενδέχεται να καθιστούν αναγκαία την ανάληψη περαιτέρω δράσης σε πολιτικό και
νομοθετικό επίπεδο στα κράτη μέλη και στην ΕΕ. Σε πρώτη φάση αναλύθηκαν 18
επιλεγμένες χώρες και τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποτέλεσαν τη βάση για μια
συγκριτική ανάλυση στη γενική έκθεση με τίτλο «Πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά
με αναπηρίες», που δημοσιεύτηκε το 2013. Στη δεύτερη φάση, η οποία έλαβε χώρα το
2014, αναλύθηκε σε ξεχωριστές εκθέσεις ανά χώρα η κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες
στις υπόλοιπες 10 χώρες, καθώς και στη Σκωτία, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας
έκθεσης.

Στα βασικά στοιχεία που απορρέουν από τις συμβάσεις CRC και CRPD σε σχέση με τα παιδιά
με αναπηρίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

• η υποχρέωση ανάληψης δράσης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού·
• το δικαίωμα μη διάκρισης·
• η συνεξέταση των εξελισσόμενων δυνατοτήτων του παιδιού·
• το δικαίωμα ακρόασης/συμμετοχής·
• το δικαίωμα προστασίας από τη βία·
• το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή·

1 Και τα 28 κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη CRC και έχουν όλα υπογράψει τη CRPD (η Φινλανδία, η Ιρλανδία και οι
Κάτω Χώρες την έχουν μεν υπογράψει αλλά δεν την έχουν κυρώσει ακόμα).
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• το δικαίωμα στην παροχή βοήθειας·
• το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Εφόσον έχουν κυρώσει2 και τις δύο συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών, τα κράτη μέλη
υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τον σεβασμό των
δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές για κάθε παιδί ή άτομο με αναπηρίες εντός των
ορίων της δικαιοδοσίας τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα
για να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά προστατεύονται από κάθε μορφή διάκρισης ή βίας,
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης κάθε κατάλληλου νομοθετικού, διοικητικού και άλλου
μέτρου για την εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων. Επιπλέον, η πτυχή της προστασίας των
δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές και
τα προγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της CRPD σχετικά με τη συμμετοχή
των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Λόγω της κλίμακας του εν λόγω θέματος και της έλλειψης διαθέσιμου υλικού, το πεδίο
εφαρμογής της παρούσας μελέτης δεν καλύπτει λεπτομερώς το ευρύ φάσμα των ζητημάτων
που απορρέουν από την κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες και συνδέονται με αυτήν.
Στόχος της δεν είναι η ενδελεχής ανάλυση αλλά η επισκόπηση της κατάστασης των
δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες στην Κύπρο. Η παρούσα μελέτη αποτυπώνει
ορισμένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα και εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα
παιδιά με αναπηρίες και οι οικογένειές τους, προβαίνει σε νομική ανάλυση της εφαρμογής
των βασικών δικαιωμάτων και αρχών που αναγνωρίζονται στις συμβάσεις CRC και CRPD και
σχετίζονται με το πλαίσιο της κατάστασης των παιδιών με αναπηρίες και καταδεικνύει
πιθανές λύσεις σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ για τη βελτίωση της κατάστασης αυτής.

Κάθε έκθεση ανά χώρα έχει την ακόλουθη διάρθρωση: καταρχάς εξετάζει την κατάσταση
των παιδιών με αναπηρίες σε εθνικό επίπεδο. Περιγράφει το εθνικό νομικό και θεσμικό
πλαίσιο για την προστασία των παιδιών με αναπηρίες και αναλύει την εφαρμογή σε εθνικό
επίπεδο των αρχών και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις συμβάσεις των Ηνωμένων
Εθνών (CRC και CRPD). Στη συνέχεια, εξετάζει ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται
συγκεκριμένα με την κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της
θέσης τους ως υπόπτων, ζητημάτων που άπτονται του φύλου και της εκπαίδευσης. Τέλος, η
έκθεση καλύπτει τους ισχύοντες μηχανισμούς για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου και
επισημαίνει τα κενά, τα προβλήματα, τις βέλτιστες πρακτικές και τις συστάσεις που
προκύπτουν από τη βιβλιογραφία ή από συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενα μέρη.

2 Εξαιρουμένης της Φινλανδίας, της Ιρλανδίας και των Κάτω Χωρών που έχουν υπογράψει, αλλά δεν έχουν
κυρώσει τη CRPD.
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1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 Η εθνική πολιτική εστιάζει κυρίως στην εκπαίδευση. Σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, η
αντιπαράθεση σχετικά με την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς έναντι της ειδικής
εκπαίδευσης φαίνεται να έχει καταλήξει υπέρ της πρώτης· εντούτοις έχουν ληφθεί
ελάχιστα μέτρα για την προσαρμογή των σχολείων χωρίς αποκλεισμούς ώστε να είναι
σε θέση να δεχτούν παιδιά με αναπηρίες.

 Παρακάτω παρατίθενται οι ελλείψεις, τα προβλήματα και οι προκλήσεις που
προσδιορίστηκαν: τα σχολεία χωρίς αποκλεισμούς δεν μπορούν να δεχτούν παιδιά με
αναπηρίες λόγω της έλλειψης της κατάλληλης κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, η
παρουσία συνοδών που αποξενώνει τα παιδιά με αναπηρίες από τα άλλα παιδιά, οι
προκαταλήψεις κατά των παιδιών με νοητικές και πνευματικές αναπηρίες, η έλλειψη
διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα για τους κωφούς μαθητές, καθώς και διάφοροι
άλλοι παράγοντες που συχνά καθιστούν τα σχολεία χωρίς αποκλεισμούς ακατάλληλα
για παιδιά με αναπηρίες. Ως αποτέλεσμα, έχει επικρατήσει η τάση τοποθέτησης των
παιδιών με αναπηρίες σε ειδικές μονάδες στο πλαίσιο σχολείων χωρίς αποκλεισμούς.

 Η προσβασιμότητα των υποδομών και η συμπεριφορά των άλλων παιδιών δεν
αποτελούν τόσο μεγάλο πρόβλημα, τουλάχιστον στην εκπαίδευση, που είναι ο τομέας
στον οποίον εστιάζει η πλειονότητα των μελετών.

 Η γενική προσέγγιση στο ζήτημα της αναπηρίας τείνει να την αντιμετωπίζει ως
παθολογική κατάσταση που δεν συμπεριλαμβάνεται στη θεωρία και την πράξη της
πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης.

1.1. Εισαγωγή στην κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες στην Κύπρο
Η Κύπρος δεν διαθέτει ολοκληρωμένο πλαίσιο για τα παιδιά με αναπηρίες, και η δημιουργία
του κατά τα φαινόμενα δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους φορείς χάραξης πολιτικής και
τους νομοθέτες. Αντιθέτως, ο τομέας αυτός διέπεται από μια σειρά νόμων και πολιτικών
σχετικά με την κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας, την παροχή
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς σε παιδιά με αναπηρίες και τα δικαιώματα των παιδιών. Το
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που έχει επιφορτιστεί με την επίβλεψη της εφαρμογής της
CRPD, δεν εστιάζει ειδικά στα παιδιά· οι δραστηριότητές του στοχεύουν κυρίως στην
ενσωμάτωση των ενηλίκων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων σχετικά με τον ορισμό
του όρου «αναπηρία», ούτε και ακριβή δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των παιδιών με
αναπηρίες στην Κύπρο. Το Υπουργείο Παιδείας έχει παράσχει τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά
με τη φοίτηση παιδιών με αναπηρίες σε σχολεία το 2014-2015:

Επίπεδο
εκπαίδευσης

Σχολεία χωρίς
αποκλεισμούς

Ειδικά σχολεία

Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση

3603 385

Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

2019
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Στον αριθμό των παιδιών που φοιτούν σε σχολεία χωρίς αποκλεισμούς συμπεριλαμβάνονται
τα παιδιά που τοποθετούνται σε «ειδικές μονάδες» στο πλαίσιο των γενικών σχολείων. Η
φοίτηση όλων των παιδιών σε σχολεία, ανεξαρτήτως της αναπηρίας τους, είναι υποχρεωτική,
ως εκ τούτου ορισμένοι μαθητές με σοβαρές και πολλαπλές αναπηρίες φοιτούν σε ειδικά
σχολεία αντί για άλλα ιδρύματα μη εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η κατʼ οίκον εκπαίδευση
εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις όπου οι μαθητές δεν μπορούν να μεταβούν στο σχολείο
λόγω μιας προσωρινής κατάστασης, π.χ. ασθένεια, χημειοθεραπεία.

Ο αριθμός των παιδιών με «ειδικές ανάγκες»3 που φοιτούσαν σε σχολεία ειδικής εκπαίδευσης
το σχολικό έτος 2013-2014 ήταν 3654. Το έτος 2012-2013, συνολικά 445 μαθητές με
«ειδικές ανάγκες» φοιτούσαν σε 78 «ειδικές μονάδες» στο πλαίσιο σχολείων χωρίς
αποκλεισμούς5.

Τα στατιστικά στοιχεία στον τομέα της εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνουν παιδιά που είναι
υπερβολικά μικρής ηλικίας για να φοιτήσουν σε οποιοδήποτε επίπεδο εκπαίδευσης ή παιδιά
με σοβαρές αναπηρίες που δεν μπορούν να φοιτήσουν σε οποιοδήποτε σχολείο· ταυτόχρονα,
τα στοιχεία περιλαμβάνουν παιδιά που πάσχουν από ασθένειες που δεν συνιστούν
απαραίτητα αναπηρία βάσει της νομοθεσίας, αλλά που εμπίπτουν στην ευρύτερη έννοια των
«ειδικών αναγκών». Το κρατικό νοσοκομείο παίδων «Μακάριος» καταγράφει όλες τις
περιπτώσεις παιδιών που πάσχουν από ειδικές ασθένειες, αλλά δεν έχει επεξεργαστεί τα
δεδομένα σε κατηγορίες ή ομάδες που να πληρούν έναν γενικά αποδεκτό ορισμό της έννοιας
της αναπηρίας6.

Εθνικά σχέδια δράσης και έγγραφα προτεραιότητας
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία (2013-2015)7 δεν αναφέρεται συγκεκριμένα
στα παιδιά με αναπηρίες, εξαιρουμένων των ακόλουθων θεμάτων:

 Διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των αρχών για την έγκαιρη
παρέμβαση για τις ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες (ηλικίας 0-6 ετών). Το
αποτέλεσμα που επιδιώκεται από την προβλεπόμενη δράση είναι μια
ολοκληρωμένη πρόταση για τη διαμόρφωση του πλαισίου. Προφανώς, η θέσπιση
και η εφαρμογή της πρότασης θα εξαρτηθεί από τα δημόσια οικονομικά. Επιπλέον,
ο βασικός ρόλος που αποδίδεται σε μια αρχή ψυχικής υγείας (Επιτροπή
Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων) πιθανόν να υποδεικνύει τον
προσανατολισμό των αρχών στις νοητικές αναπηρίες, σε βάρος άλλων μορφών
αναπηρίας.

 Μετάφραση ενός βιβλιαρίου της UNICEF σχετικά με τη CRPD σε απλή γλώσσα για
τα παιδιά (παρότι από τη φύση της απευθύνεται ουσιαστικά σε όλα τα παιδιά, είτε
πάσχουν από αναπηρίες είτε όχι).

3 Η ΚΥΣΟΑ, η συνομοσπονδία οργανώσεων αναπήρων, αντιτίθεται στη χρήση του όρου «ειδικές ανάγκες», καθώς
θεωρεί ότι είναι υπερβολικά ευρύς και καλύπτει παθολογικές καταστάσεις που δεν συνιστούν αναπηρία.
4 Υπουργείο Παιδείας, στατιστικά στοιχεία διεύθυνσης δημοτικής εκπαίδευσης, διατίθενται στη διεύθυνση
http://www.moec.gov.cy/dde/pdf/statistika_el.p df. Στα 365 παιδιά περιλαμβάνονται μαθητές ηλικίας μεταξύ 3 και
21 ετών. Παρότι οι μαθητές άνω των 18 ετών θεωρούνται νομικά ως ενήλικες, κάποιοι εξ αυτών ενδέχεται να
πάσχουν από νοητική αναπηρία που καθιστά την πνευματική τους ηλικία μικρότερη από την πραγματική τους
ηλικία. Στους 365 μαθητές δεν περιλαμβάνονται τα παιδιά με αναπηρίες που φοιτούσαν σε σχολεία χωρίς
αποκλεισμούς.
5 Υπουργείο Παιδείας, Ετήσια έκθεση 2013, σ. 20, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.moec.gov.cy/etisia-
ekthesi/pdf/annual_report_2013_gr.pdf. Δεν υπήρχαν στατιστικά στοιχεία για το σχολικό έτος 2013-2014.
6 Συζήτηση με στέλεχος του νοσοκομείου «Μακάριος» στη Λευκωσία.
7 Κυπριακή Δημοκρατία (2013), Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία (2013-2015), διατίθεται στη διεύθυνση:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/0870C5B651FDF14EC2257BB7003F3B32?OpenDocument.
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 Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων στατιστικών στοιχείων για τα παιδιά με
αναπηρίες στον τομέα της εκπαίδευσης.

 Μελέτες σχετικά με την προσβασιμότητα των δομημένων υποδομών των σχολείων
και των δημόσιων νοσοκομείων και βελτίωση της προσβασιμότητας γενικότερα
(των κτιρίων, των δρόμων, των παραλιών, κ.λπ.).

 Απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας για την εξασφάλιση υπολογιστών και
ειδικού προσβάσιμου λογισμικού για μαθητές με αναπηρίες και για τη δυνατότητα
των μαθητών να τα μεταφέρουν στο σπίτι μετά το σχολείο.

 Ατομικός επαγγελματικός προσανατολισμός για όλους τους μαθητές με αναπηρίες.
 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ανάγκες των μαθητών με

αναπηρίες στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.
 Συστηματικές επισκέψεις ατόμων με αναπηρίες σε σχολεία για σκοπούς

ευαισθητοποίησης.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Παιδιών καταρτίστηκε από την
Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΕΠ) για την περίοδο 2011-20138, αλλά
δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στα παιδιά με αναπηρίες. Εκτός από το ανωτέρω σχέδιο
δράσης, η ΕΠ εκδίδει μια «δήλωση προτεραιοτήτων» για κάθε έτος από το 20089. Πολλά από
αυτά τα ετήσια έγγραφα εστιάζουν στη σεξουαλική κακοποίηση και την ηθική παρενόχληση
των παιδιών, καθώς και στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών που λαμβάνουν
ιδρυματική περίθαλψη, μεταξύ των οποίων τα παιδιά με αναπηρίες είναι πιο ευάλωτα, αλλά
λίγα μόνο αναφέρονται συγκεκριμένα στα παιδιά με αναπηρίες. Μεταξύ των δράσεων που
αναφέρονται, στις προτεραιότητες για το 2009 συγκαταλέγεται η παρακολούθηση της
υλοποίησης της δέσμευσης του Υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία ειδικής μονάδας για τα
παιδιά με προβλήματα ψυχικής υγείας και για την έκδοση εγγράφου παρέμβασης όσον
αφορά την ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο σχολικό σύστημα, βάσει των
καταγγελιών που ελήφθησαν. Όσον αφορά τη δημιουργία ειδικής μονάδας στο κρατικό
νοσοκομείο παίδων, πράγματι η μονάδα έχει ιδρυθεί, αλλά δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις: για την εισδοχή των παιδιών πρέπει να πληρούνται ειδικά κριτήρια, ενώ τα
παιδιά με αναπηρίες που δεν πληρούν τα εν λόγω κριτήρια εξακολουθούν να μην
καλύπτονται10.

Στη δήλωση προτεραιοτήτων της ΕΠ για το 2010 συμπεριλαμβάνεται ο στόχος της
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τον περί αγωγής και εκπαίδευσης
παιδιών με ειδικές ανάγκες νόμο, με στόχο την ευθυγράμμισή του με τη CRC. Ως
αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης προέκυψε ένα εκτενές έγγραφο που δημοσιεύτηκε από
την ΕΠ το 2011 και διευκρινίζει τη θέση της όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών με
αναπηρίες11, η οποία περιγράφεται στην υποενότητα 4.2 κατωτέρω.

Εκπαίδευση
Το 1999 θεσπίστηκε ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο σχετικά με την εκπαίδευση χωρίς
αποκλεισμούς για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η ψήφιση του εν λόγω νόμου ήταν ιδιαίτερα

8 Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Τριετές σχέδιο δράσης για την περίοδο 2011-2013,
διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/51AABA3D66175461C225787300383997/$file/ΓΡΑΦΕΙΟ%20ΕΠΙΤΡΟΠΟ
Υ%20ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ%20LANDSCAPE%20VERSION.pdf.
9 Τα έγγραφα που ορίζουν τους τομείς προτεραιοτήτων της ΕΠ διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΠ:
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLplan_gr/DMLplan_gr?OpenDocument.
10 Συζήτηση με υπάλληλο του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
11 Θέση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για την Αγωγή και Εκπαίδευση Παιδιών με Αναπηρίες:
Αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης, Λευκωσία, Δεκέμβριος 2011, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/51AABA3D66175461C225787300383997/$file/ΓΡΑΦΕΙΟ%20ΕΠΙΤΡΟΠΟ
Υ%20ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ%20LANDSCAPE%20VERSION.pdf.
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σημαντική, καθώς ουσιαστικά νομιμοποίησε και ρύθμισε την ενσωμάτωση, η οποία λάμβανε
χώρα ανεπίσημα από τη δεκαετία του '8012. Ο νόμος διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην
καθιέρωση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς ως του κανόνα και των ειδικών σχολείων
ως εξαίρεσης. Ο νόμος και τα ζητήματα εφαρμογής του εξετάζονται λεπτομερώς κατωτέρω,
στις υποενότητες 3.1.8 και 4.2.

Άλλα θέματα
Εκτός από τον τομέα της εκπαίδευσης, το νομικό και πολιτικό πλαίσιο προσανατολίζεται
εξίσου προς την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες γενικότερα, ανεξαρτήτως
ηλικίας, εξετάζοντας ζητήματα όπως η προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον και στην
πληροφόρηση (μέσα ενημέρωσης, διαδίκτυο, κ.λπ.) καθώς και προς τις ανάγκες των παιδιών
ανεξαρτήτως του εάν πάσχουν από αναπηρίες ή όχι, όπως η προστασία τους από την
ενδοοικογενειακή βία, τη σεξουαλική παρενόχληση, την παιδική πορνογραφία κ.λπ.
Επαγγελματίες του τομέα έχουν επίσης αναφερθεί σε εμπόδια που τίθενται από τους γονείς
των παιδιών με αναπηρίες, η συμπεριφορά των οποίων χαρακτηρίζεται κάποιες φορές από
υπερπροστατευτικές τάσεις που τελικά οδηγούν στη στέρηση του δικαιώματος ακρόασης και
του δικαιώματος των παιδιών να λαμβάνουν αποφάσεις για τη ζωή τους.

1.2. Ανασκόπηση των προβλημάτων και εντοπισμός πιθανών ρυθμιστικών κενών
Οι μελέτες και οι εκθέσεις που έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς έχουν αναδείξει
διάφορα προβλήματα και ζητήματα που προκαλούν ανησυχία. Στη συνέχεια ακολουθεί μια
επισκόπηση των εν λόγω μελετών και εκθέσεων.

Η πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε από την Κύπρο σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD) το 201313 αναφέρει ότι, παρά
το γεγονός ότι υφίσταται ένα σύγχρονο, ισχυρό και εκτεταμένο νομικό πλαίσιο για τα άτομα
με αναπηρίες, η εφαρμογή του παρουσιάζει ελλείψεις. Η οικονομική κρίση, και η
συνεπακόλουθη απώλεια εμπειρογνωμοσύνης στον δημόσιο τομέα λόγω της αναστολής των
προσλήψεων, προσδιορίζεται στην εν λόγω έκθεση ως «παράγοντας κινδύνου».

Σύμφωνα με το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως, που έχει οριστεί ως ο εθνικός
μηχανισμός για την παρακολούθηση της εφαρμογής της CRPD, οι αδυναμίες που
παρατηρούνται είναι οι χρονοβόρες ή/και ανεπαρκείς διοικητικές και
γραφειοκρατικές διαδικασίες στον δημόσιο τομέα. Οι αδυναμίες αυτές εκδηλώνονται
μέσω των μακροσκελών και ανελαστικών διαδικασιών που αφορούν την πρόσβαση στην
κοινωνική πρόνοια, και ιδίως στους τομείς της έγκαιρης διάγνωσης, της αξιολόγησης και της
ανταπόκρισης σε περιπτώσεις μαθητών με αναπηρίες που χρειάζονται υποστήριξη κατά τη
διάρκεια της παραμονής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η Επίτροπος Διοικήσεως
αναφέρθηκε επίσης στην ελλιπή κατάρτιση και στις αδυναμίες στην υλοποίηση και
παρακολούθηση αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων πολιτικών και δράσεων
(περιλαμβανομένων θετικών δράσεων), καθώς και στην ανεπαρκή ανταπόκριση των
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή της CRPD. Επιπλέον, η
Επίτροπος τόνισε την ανεπαρκή γνώση στα θέματα αναπηρίας και η περιορισμένη παιδεία
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα14. Γενικότερα, η

12 Symeonidou S (2010), ANED country report on equality of educational and training opportunities for young
disabled people, Country: Cyprus, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/ANED%202010%20Task%205%20request-11%20-
%20report_FINAL%20in%20layout.pdf.
13 Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (2013), Πρώτη Έκθεση της Κύπρου για τη Σύμβαση ΟΗΕ
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/0870C5B651FDF14EC2257BB7003F3B32?OpenDocument
14 Θέση της Επιτρόπου Διοικήσεως που περιλαμβάνεται στην Πρώτη Έκθεση της Κύπρου για τη Σύμβαση ΟΗΕ για τα



Έκθεση χώρας για την Κύπρο σχετικά με τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες
___________________________________________________________________________________________

14

έκθεση απαριθμεί τα μέτρα για την υποστήριξη των παιδιών με αναπηρίες στην ειδική αγωγή
ή στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, αλλά δεν αναφέρεται σε οποιουδήποτε είδους
παρακολούθηση ή αξιολόγηση του αντικτύπου των εν λόγω μέτρων15.

Εκπαίδευση
Μία από τις αδυναμίες που προσδιορίζονται στην έκθεση16 ήταν ο μεγάλος αριθμός
παραπομπών που γίνονται από τα σχολεία προς τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ) για αξιολόγηση των αναγκών των παιδιών, με αποτέλεσμα
καθυστερήσεις στις εν λόγω αξιολογήσεις. Η έκθεση διατείνεται ότι, σε πολλές
περιπτώσεις, τα σχολεία παραπέμπουν στις επιτροπές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
μαθητές που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να στηρίζονται από το εκπαιδευτικό προσωπικό
του σχολείου για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στον μαθησιακό τομέα
και όχι από εξειδικευμένο προσωπικό. Από την έκθεση προκύπτει ότι το διδακτικό προσωπικό
στα γενικά σχολεία δεν αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί όσον αφορά
την ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρίες στο γενικό σχολείο και προτιμά να μεταθέσει την
ευθύνη στους ειδικούς εκπαιδευτικούς και στους συνδετικούς λειτουργούς17. Η έκθεση
καταλήγει στο συμπέρασμα18 ότι το εν λόγω πρόβλημα θα επιλυθεί μέσω της εφαρμογής των
Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΝΑΠ), που θα διευκολύνουν την κάλυψη των αναγκών
όλων των μαθητών από το εκπαιδευτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων όσων πάσχουν
από αναπηρίες, μέσω συμπληρωματικής διδασκαλίας, αλλαγών στα ωρολόγια προγράμματα
και εντατικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών των γενικών σχολείων με στόχο την
ελαχιστοποίηση των παραπομπών σε εμπειρογνώμονες της ειδικής εκπαίδευσης.

Το Ακαδημαϊκό δίκτυο ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων σε θέματα αναπηρίας (ANED) επικρίνει
την άποψη ότι το ΝΑΠ θα επιλύσει αυτά τα προβλήματα19. Η εμπειρογνώμονας του ANED
αναφέρει ότι, παρά την αξιέπαινη ρητορεία του ΝΑΠ, από την κριτική του ανάλυση
προκύπτει ότι η αναπηρία, ως έννοια, συχνά αποσυνδέεται από το πολιτικό της περιεχόμενο
και παρουσιάζεται ως ζήτημα ατομικής παθολογίας που διαφέρει από άλλες πηγές
κοινωνικών μειονεκτημάτων, όπως η φυλή και η τάξη20. Ανάλογη προσέγγιση ακολουθείται
και στα σεμινάρια κατάρτισης: τα σεμινάρια που αφορούν τις αναπηρίες εστιάζουν στην
ειδική εκπαίδευση, ενώ σε σεμινάρια πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης που εξετάζουν την
ανάγκη δημιουργίας νοοτροπίας και ήθους που αναγνωρίζουν την αξία της διαφορετικότητας
στα σχολεία, το ζήτημα της αναπηρίας παραβλέπεται21.

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, ό.π., σ. 10, παράγραφος 30.
15 Στην έκθεση του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες σχετικά με την εφαρμογή της
Σύμβασης ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (παράγραφοι 96-98), ό.π., καταγράφονται διάφορες
προσπάθειες για τη μετάφραση των σχολικών εγχειριδίων σε γραφή μπράιγ και αναφέρεται ότι το Υπουργείο
Παιδείας παρέχει διερμηνεία νοηματικής γλώσσας. Στη Σχολή Κωφών εργοδοτείται διερμηνέας νοηματικής
γλώσσας, ενώ η Σχολή Τυφλών εκπαιδεύει παιδιά με οπτική αναπηρία στη χρήση βοηθητικού εξοπλισμού που
μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε πληροφορίες, όπως τηλεοράσεις κλειστού κυκλώματος, χρήση του διαδικτύου
μέσω του «Robobraille» και χρήση του εξοπλισμού «Sara» ή «Pearl» για τη μετατροπή τυπωμένου κειμένου σε
προφορικό κείμενο δίνοντας πρόσβαση σε ευρύ φάσμα βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.
16 Πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε από την Κύπρο σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) το 2013.
17 Πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε από την Κύπρο σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) το 2013, παράγραφοι 186-187.
18 Πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε από την Κύπρο σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) το 2013, παράγραφοι 188-189.
19 Mavrou K & Liasidou A (2013), Country reports on citizenship and political participation, ANED 2013 Task 3 and
4, διατίθεται στη διεύθυνση
www.disability-europe.net/content/aned/media/ANED%25202013%2520Task%25203%25264%2520-
%2520CY%2520-%2520FINAL.doc+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=cy.
20 Symeonidou, S. & Mavrou, K. (2013), Deconstructing the Greek-Cypriot new national curriculum: To what
extent are disabled children considered in the ‘humane and democratic school’ of Cyprus. Disability and Society.
DOI:10.1080/09687599.2013.796879.
21 Liasidou, A & Antoniou, A.(2013), A special teacher for a special child? (Re)considering the role of the special
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Στον τομέα της εκπαίδευσης, η ΕΠ δημοσίευσε ένα ολοκληρωμένο έγγραφο θέσης που
αναδεικνύει τις νομικές και πολιτικές ελλείψεις, όπως η σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης
και η ελλιπής κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών και παρέχει
συστάσεις για την αντιμετώπισή τους, καμία εκ των οποίων δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι
σήμερα22.

Πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια
Το 2012, το επίδομα πρόνοιας για μονογονεϊκές οικογένειες καταργήθηκε και
αντικαταστάθηκε από ένα σημαντικά μειωμένο ποσό23. Αυτό το μέτρο επηρέασε ιδιαίτερα
τους μόνους γονείς ατόμων με αναπηρίες που δυσκολεύονται να εργαστούν σε θέσεις
πλήρους απασχόλησης λόγω των αυξημένων γονικών ευθυνών τους, ενώ παράλληλα
υποχρεούνται να καλύψουν το κόστος των υγειονομικών αναγκών του παιδιού τους. Η ΕΠ
υπέβαλε σχετικά παράπονα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο
Υπουργείο Οικονομικών, αλλά δεν κατάφερε να άρει την κατάργηση του επιδόματος24.

Επιπλέον των περικοπών του προϋπολογισμού και της εκτεταμένης μεταρρύθμισης του
συστήματος πρόνοιας κατά την περίοδο μετά την κρίση, οι γονείς παιδιών με αναπηρίες
αντιμετωπίζουν διάφορα γραφειοκρατικά διοικητικά εμπόδια. Βάσει της πολιτικής του
Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, που είναι ο αρμόδιος φορέας
εξέτασης των αιτήσεων για επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, τα επιδόματα χορηγούνται
στους αιτούντες από την ημερομηνία κατά την οποία το ιατρικό συμβούλιο εξέτασε και
ενέκρινε τις εφέσεις κατά της απόφασης που ελήφθη σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και όχι από
την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης. Πρόκειται για μια παράδοξη πολιτική,
δεδομένου ότι οι αποφάσεις σε πρωτοβάθμιο επίπεδο έχουν αναδρομική ισχύ από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ για τις εφέσεις κατά αποφάσεων που ελήφθησαν σε
πρωτοβάθμιο επίπεδο, η αναδρομική ισχύς δεν εφαρμόζεται. Το Γραφείο της Επιτρόπου
Διοικήσεως, το οποίο έχει επίσης οριστεί ως εθνικός φορέας ισότητας και ως ανεξάρτητος
μηχανισμός για την εφαρμογή της CRPD, εξέδωσε μια έκθεση25 που επικρίνει την εν λόγω
πολιτική ισχυριζόμενο ότι παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοίκησης. Η έκθεση της
Επιτρόπου Διοικήσεως αφορά καταγγελία πατέρα τετραπληγικού παιδιού, στον οποίο
χορηγήθηκε αρχικά επίδομα παραπληγίας, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης. Ο πατέρας κατήγγειλε ότι η κόρη του πάσχει από τετραπληγία και όχι
από παραπληγία και ότι το ποσό που προβλέπεται για την τετραπληγία βάσει των σχετικών
σχεδίων είναι πολύ υψηλότερο26. Κατόπιν επανεξέτασης της υπόθεσης από το ιατρικό
συμβούλιο, και παρότι η κατάσταση του παιδιού ήταν σταθερή, το Τμήμα ενέκρινε τη

education teacher within the context of an inclusive education reform agenda, European Journal of Special Needs
Education, διατίθεται στη διεύθυνση: http://dx.doi.org/10.1080/08856257.2013.820484.
22 Θέση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για την Αγωγή και Εκπαίδευση Παιδιών με Αναπηρίες:
Αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης, Λευκωσία, Δεκέμβριος 2011, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLpapers_gr/DMLpapers_gr?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Exp
and=2. Η έκθεση παρουσιάζεται λεπτομερώς στην υποενότητα 5.2 κατωτέρω. Η δημοσίευση της ανωτέρω έκθεσης
συνέπεσε με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης και επειδή για τα περισσότερα μέτρα που προτάθηκαν
απαιτούνταν συμπληρωματικές δαπάνες σε μια περίοδο περικοπών του προϋπολογισμού, πολλά εξ αυτών
παρέμειναν σε εκκρεμότητα.
23 Περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος (Τροποποίηση) 67(I)/2012, διατίθεται στη διεύθυνση:
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2006_1_95/index.html.
24 Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Ετήσια έκθεση 2013, σ. 80-81, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/DC93EAB854C6E105C2257CEE0026F2D2/$file/%CE%95%CF%84%CE
%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202013.pdf
25 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την καταγγελία με αρ. α/π 1558/2012 κατά
του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 26 Ιουλίου 2012, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.Ombudsman.gov.cy/Ombudsman/Ombudsman.nsf/presentationsArchive_gr/presentationsArchive_gr?
OpenDocument.
26 Το μηνιαίο επίδομα παραπληγίας ανέρχεται σε 350 ευρώ ενώ το αντίστοιχο επίδομα τετραπληγίας σε 854,30
ευρώ.
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χορήγηση επιδόματος τετραπληγίας, αλλά με ισχύ από την ημερομηνία επανεξέτασης της
υπόθεσης από το ιατρικό συμβούλιο.

Έλλειψη αξιόπιστου συστήματος καταγραφής
Το 2010, στο πλαίσιο του έργου Inclusion Europe27, δημοσιεύτηκε μια έκθεση για τα
παιδιά με νοητικές αναπηρίες. Η έκθεση προσδιόρισε, μεταξύ άλλων αδυναμιών, την απουσία
ενός ενιαίου μητρώου όλων των παιδιών με αναπηρίες, που να περιλαμβάνει δεδομένα
κατηγοριοποιημένα ανά μεμονωμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως η κατάσταση της
υγείας τους, τους στόχους και τις δαπάνες, τον συντονισμό των οργανισμών που είναι
αρμόδιοι σε αυτόν τον τομέα, την ανάπτυξη ενός συνολικού σχεδίου δράσης, την εφαρμογή
νόμων και πολιτικών και τους μηχανισμούς παρακολούθησης. Η έλλειψη των ατομικών
παραμέτρων που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες στα στατιστικά δεδομένα, όπως το είδος
της αναπηρίας, η ηλικία, το φύλο, ο τόπος κατοικίας (είτε διαμένουν σε ίδρυμα είτε όχι), η
εκπαίδευση και η περίθαλψη, αποτελεί σοβαρή έλλειψη και εμπόδιο για την ανάπτυξη ενός
πλαισίου για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους. Η έκθεση υποστηρίζει ότι ενώ τηρούνται
στατιστικά δεδομένα, αυτά δεν δημοσιεύονται, πιθανώς λόγω της απουσίας μηχανισμού
επεξεργασίας και καταγραφής τους.

Ελλείψεις στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης
Το 2011, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παιδιών (ΕΠ) δημοσίευσε μια
δήλωση σχετικά με τον εγκλεισμό των παιδιών με νοητικές αναπηρίες28 στο κρατικό
ψυχιατρείο. Αφορμή για τη δήλωση αποτέλεσε το αίτημα βουλευτή που κάλεσε την ΕΠ να
προβεί σε αυτεπάγγελτη έρευνα κατόπιν καταγγελίας ότι άτομα με νοητικές αναπηρίες
παρέμεναν έγκλειστα στο κρατικό ψυχιατρείο, ενώ θα μπορούσαν να αποκατασταθούν και
να ενταχθούν στην κοινότητα. Η ΕΠ επανέλαβε ότι, ήδη από το 2007, είχε παραπέμψει το
θέμα των δικαιωμάτων των παιδιών που νοσηλεύονταν στο ψυχιατρείο στον Υπουργό
Υγείας. Η ΕΠ είχε καταδείξει σοβαρές ελλείψεις στον Υπουργό αναφορικά με τη λειτουργία
κατάλληλων δομών, δεδομένου ότι τα παιδιά νοσηλεύονταν στους ίδιους θαλάμους με τους
ενήλικες με αναπηρίες, γεγονός που δεν συνάδει με τα πρότυπα της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού όσον αφορά τη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού επιπέδου
φροντίδας και την προαγωγή της σωματικής και ψυχολογικής ανάρρωσης κάθε παιδιού.
Μετά την κάλυψη του ζητήματος από τα μέσα ενημέρωσης, ο Υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε
την ΕΠ ότι επρόκειτο να ληφθούν διορθωτικά μέτρα μέσω της ίδρυσης ειδικής μονάδας για
την ψυχιατρική νοσηλεία των παιδιών και των εφήβων και της πρόσληψης ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα. Παρά τις διαβεβαιώσεις του
Υπουργού, κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης (Νοέμβριος 2014), η ειδική
μονάδα δεν έχει ιδρυθεί και τα παιδιά εξακολουθούν να νοσηλεύονται μαζί με
ενήλικους ασθενείς που πάσχουν από νοητικές αναπηρίες.

Σημαντικές ελλείψεις στην υγειονομική περίθαλψη των παιδιών με αναπηρίες διαπιστώθηκαν
και από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως κατά τη διάρκεια της διερεύνησης του
πλαισίου πολιτικής που διέπει την κατ' οίκον φροντίδα ενός παιδιού με αναπνευστικά
προβλήματα, που επιβάλλουν τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής του. Μολονότι το
κράτος προτίθετο να παράσχει τον εξοπλισμό δωρεάν, να παράσχει τακτική επίβλεψη για τη
χρήση του εξοπλισμού και επίδομα προκειμένου να μπορέσουν οι γονείς να προσλάβουν κατ'

27 Playbell S (2010), Children’s Rights for All: Monitoring the Implementation of the UN Convention on the Rights
of the Child for Children with Intellectual Disabilities , Εθνική έκθεση για την Κύπρο, Δεκέμβριος 2010, διατίθεται
στη διεύθυνση
http://inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_CRC/Results/National_Reports/Cyprus_EN.pdf.
28 Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (2012), Θέση της Επιτρόπου αναφορικά με το Νοσοκομείο
Αθαλάσσας, 23 Μαρτίου 2012, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/31EC6E84E98D80DAC22579CA00425EE5?Opendocument.



Θεματικό Τμήμα Γ: Δικαιώματα των Πολιτών και Συνταγματικές Υποθέσεις
___________________________________________________________________________________________

17

οίκον νοσηλευτή, δεν μπόρεσε να παράσχει κατάλληλη επαγγελματική κατ' οίκον
φροντίδα για το παιδί. Η έρευνα της Επιτρόπου Διοικήσεως αποκάλυψε την απουσία ενός
ικανοποιητικού θεσμικού πλαισίου που να επιτρέπει την παροχή κατάλληλης κατ' οίκον
φροντίδας συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης όχι μόνο του υποστηρικτικού εξοπλισμού,
αλλά και του παιδιού, άλλων μορφών θεραπείας (όπως λογοθεραπείας, φυσιοθεραπείας,
ψυχολογικής υποστήριξης) και της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των γονέων. Ο ρόλος του
κυπριακού κράτους είναι κατά τα φαινόμενα κυρίως τυπικός, μέσω της παροχής
χρηματοδοτικής ενίσχυσης, ιατρικού εξοπλισμού και γενικών κατευθυντηρίων γραμμών, ενώ
ο φόρτος της εξεύρεσης λύσεων που αφορούν την ουσιαστική φροντίδα, αποκατάσταση και
ένταξη του παιδιού εξακολουθεί να βαρύνει τους γονείς, ανεξάρτητα από το κατά πόσο είναι
κατάλληλα προετοιμασμένοι ή διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να χειριστούν σωστά το
πρόβλημα. Στην Κύπρο λειτουργεί μία μόνο Εντατική Μονάδα Νεογνών, στη Λευκωσία,
γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους για τα νεογνά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές29,
δεδομένου ότι για ορισμένες μορφές αναπηρίας ενδέχεται να απαιτείται η επείγουσα
νοσηλεία τους, καθώς και επειδή η έλλειψη άμεσης περίθαλψης για παιδιά χωρίς αναπηρίες
ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές που προκαλούν αναπηρίες σε μεταγενέστερο στάδιο της
ζωής τους.

29 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την παροχή κατ' οίκον υπηρεσιών ιατρικής και
κοινωνικής φροντίδας σε βρέφος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής, 30 Σεπτεμβρίου 2014, Αρ. Φακέλου ΑΠ
1495/2014. Δεν διατίθεται ηλεκτρονικά κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας.
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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 Η Κύπρος έχει υπογράψει και κυρώσει τόσο τη CRC όσο και τη CRPD, αλλά τη
δεύτερη με επιφυλάξεις. Ο φορέας που παρακολουθεί την εφαρμογή της CRC είναι ο
Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΕΠ), ενώ η αρμόδια αρχή για
την εφαρμογή της CRPD είναι το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με
Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) που εντάσσεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, το οποίο, εντούτοις, εστιάζει κυρίως στους ενήλικες με αναπηρίες και
στην ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας.

 Η αρχή της μη διάκρισης, τόσο γενικά όσο και συγκεκριμένα λόγω αναπηρίας,
κατοχυρώνεται από διάφορους νόμους· εντούτοις, οι μοναδικοί νόμοι που εξετάζουν
συγκεκριμένα την κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες εμπίπτουν στον τομέα της
εκπαίδευσης.

2.1. Γενική επισκόπηση του εθνικού νομικού και θεσμικού πλαισίου
Ήδη από την ίδρυσή του, το δικαστικό σύστημα της Κύπρου είναι δομημένο ως δυαδικό
σύστημα βάσει του Συντάγματος, σε μεγάλο βαθμό ως συνέχεια των δικαστικών δομών και
διαδικασιών που καθιερώθηκαν κατά τη διάρκεια της βρετανικής αποικιοκρατίας30. Το νομικό
σύστημα εξακολουθεί να οφείλει πολλά στο αγγλικό δίκαιο, από το οποίο και επηρεάζεται:
βασίζεται στο κοινοδίκαιο και η ισχύς των νόμων που ψηφίστηκαν κατά τη διάρκεια της
βρετανικής αποικιοκρατίας διατηρείται μέχρι σήμερα μέσω του άρθρου 188.1 του
Συντάγματος31, με την επιφύλαξη τυχόν μεταγενέστερων νομοθετικών τροποποιήσεων32. Το
δόγμα της διάκρισης των εξουσιών αποτελεί τη βάση του Συντάγματος και διασφαλίζει τον
αυστηρό διαχωρισμό του πεδίου επιρροής, της αρμοδιότητας και της δικαιοδοσίας των τριών
εξουσιών: της νομοθετικής εξουσίας (Κοινοβούλιο), της εκτελεστικής εξουσίας (κυβέρνηση)
και της δικαστικής εξουσίας (δικαστήρια)33. Παρότι θεωρητικά η νομολογία συνιστά πηγή
δικαίου, τα δικαστήρια σπανίως εκδίδουν αποφάσεις που καταργούν ουσιαστικά μια πράξη
του Κοινοβουλίου· αντιθέτως, συχνά οι δικαστές αναφέρουν στις αποφάσεις τους ότι ο ρόλος
του δικαστικού τομέα δεν είναι να παράγει νομοθεσία, αλλά να την ερμηνεύει. Αυτό ισχύει
ακόμα και σε περιπτώσεις που οι νόμοι περιέχουν διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις και
παραβιάζουν το κεκτημένο στον τομέα της ισότητας. Παρά την απροθυμία τους να
παρέμβουν στον τομέα που, κατά την άποψή τους, εμπίπτει αποκλειστικά στη νομοθετική
εξουσία, τα δικαστήρια επιδεικνύουν άνεση στην ανάπτυξη «θεωριών», όπως η «θεωρία της
αναγκαιότητας», η θέση ότι η δοκιμασία συνταγματικότητας μπορεί να εφαρμόζεται μόνο
στις περιπτώσεις ευόδωσης του ενδίκου μέσου του αιτούντος34 και η θέση ότι η διάκριση

30 Οι Βρετανοί κυβέρνησαν την Κύπρο από το 1878 έως το 1959. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θεσπίστηκε
το σύγχρονο σύστημα της δικαιοσύνης που βασίστηκε στο μοντέλο των βρετανικών αποικιακών συστημάτων:
Georgallides G. S (1979) A Political and Administrative History of Cyprus 1918-1926 with a Survey of the
foundations of the British Rule, Cyprus Research Centre, Λευκωσία, σ. 37-87.
31 Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κύπρου, διατίθεται στη διεύθυνση
http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/syntagma/full.html.
32 Filos A (2009) ‘Legal and Judicial System’, στο: J. Ker-Lindsey & H. Faustmann (eds) The Government and
Politics of Cyprus, Peter Lang, σ. 169-184, στις σ. 170-173.
33 G. M. Pikis (2006), Constitutionalism- Human Rights- Separation of Powers, the Cyprus Precedent, Martinus
Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, σ. 85-112.
34 Gonul Ertalu & Imge Ertalu κατά Υπουργείοy Οικονομικών, Aναθεωρητική Έφεση Ανώτατου Δικαστηρίου αρ.
104/2008, η απόφαση εκδόθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2011. Η απόφαση διατίθεται στη διεύθυνση
http://cylaw.org/cgi-
bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/rep/2011_3_0831.htm&qstring=Gonul%20and%20Ertalu.
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πρέπει να είναι «μη εύλογη» προκειμένου να είναι παράνομη, θέσεις που συνιστούν σαφή
απόκλιση από το γράμμα και το πνεύμα του κεκτημένου στον τομέα της ισότητας35.

Η Κύπρος διαθέτει μονιστικό σύστημα διεθνούς δικαίου και ως εκ τούτου, τα μέσα του
διεθνούς δικαίου που έχουν κυρωθεί από την Κύπρο υπερισχύουν της εθνικής νομοθεσίας
και μπορεί να γίνει άμεση επίκλησή τους στα εθνικά δικαστήρια.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ασκεί αρμοδιότητες πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου αστικού και
ποινικού δικαστηρίου και έχει τις εξουσίες Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου,
διοικητικού δικαστηρίου, ναυτοδικείου, εφετείου και δικαστηρίου με αποκλειστική
δικαιοδοσία για την έκδοση προνομιακών ενταλμάτων36.

Σύμφωνα με το άρθρο 146 του κυπριακού συντάγματος, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει την
αποκλειστική δικαιοδοσία να ασκεί δικαστικό έλεγχο σχετικά με κάθε προσφυγή που
υποβάλλεται κατά απόφασης, πράξης ή παράλειψης οιουδήποτε οργάνου, αρχής ή
προσώπου ασκούντων εκτελεστική ή διοικητική λειτουργία λόγω του ότι είναι αντίθετη προς
τις διατάξεις του Συντάγματος ή τον νόμο ή έγινε καθ' υπέρβαση ή κατάχρηση της εξουσίας
που έχει ανατεθεί στο εν λόγω όργανο, την αρχή ή το πρόσωπο. Ο δικαστικός έλεγχος είναι
η διαδικασία που χρησιμοποιείται συχνότερα από αιτούντες που επιθυμούν να ανατρέψουν
μια διοικητική απόφαση που τους επηρεάζει αρνητικά.

2.2. Ειδικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τα παιδιά με αναπηρίες

2.2.1. Νομικό πλαίσιο
Δεν υπάρχει ενιαία ολοκληρωμένη νομοθεσία σχετικά με τη θέση των παιδιών με αναπηρίες.
Για να έχει κανείς μια επισκόπηση των συναφών κανόνων, πρέπει να αναζητήσει τις
νομοθετικές πράξεις που αφορούν συγκεκριμένους τομείς ή πεδία. Εκτός από την κύρωση
της CRC και της CRPD, που επί του παρόντος αποτελούν μέρος της εθνικής έννομης τάξης,
ειδική νομοθεσία για τα παιδιά με αναπηρίες υπάρχει μόνο στον τομέα της εκπαίδευσης και
ρυθμίζει τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες που πρέπει να διατίθενται στα παιδιά στο πλαίσιο
της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς ή της ειδικής εκπαίδευσης. Εκτός από την εκπαίδευση,
η οικεία νομοθεσία αφορά άτομα με αναπηρίες ανεξαρτήτως της ηλικίας τους και παιδιά,
ανεξαρτήτως του εάν πάσχουν από αναπηρίες ή όχι.

Νομοθεσία για την ισότητα
Το 2004, πριν από την προσχώρησή της στην ΕΕ, η Κύπρος ψήφισε τέσσερις νόμους που
τέθηκαν σε ισχύ την ημερομηνία προσχώρησής της στην ΕΕ (01.05.2005), εκ των οποίων οι
δύο είναι σχετικοί με το θέμα: ο νόμος για την τροποποίηση του νόμου περί αναπηρίας37 και
ο νόμος για τον διορισμό του ειδικού φορέα (στο εξής αναφερόμενου ως «φορέας

35 Demetriou C (2014), Report on measures to combat discrimination, Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC,
Cyprus Country report 2013, state of affairs up to 1 January 2014, Νομικό Δίκτυο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων
στο πεδίο των μη διακρίσεων, το οποίο λειτουργεί υπό τα Migration Policy Group και Human European Consultancy,
διατίθεται στη διεύθυνση http://www.non-discrimination.net/countries/cyprus.
36 Όπως habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition και quo warranto.
37 Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 57(Ι)/2004. Ο ανωτέρω νόμος τροποποιήθηκε στη συνέχεια το 2007 με στόχο
την εισαγωγή ευνοϊκοτέρων διατάξεων για τα άτομα με αναπηρίες και τη διόρθωση της εσφαλμένης μεταφοράς της
αντιστροφής του βάρους της απόδειξης στην εθνική νομοθεσία. Το 2014, ο νόμος τροποποιήθηκε περαιτέρω για την
επέκταση της εφαρμοσιμότητας του καθήκοντος της παροχής εύλογων προσαρμογών σε τομείς πέραν της
απασχόλησης. Η ενοποιημένη έκδοση του νόμου διατίθεται στη διεύθυνση: http://cylaw.org/nomoi/enop/non-
ind/2000_1_127/full.html
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ισότητας») που είναι αρμόδιος για τη διερεύνηση παραπόνων που αφορούν διακρίσεις για
οποιονδήποτε λόγο και σε όλους τους τομείς38.

Το κεκτημένο στον τομέα της ισότητας δεν ήταν η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία στον
τομέα των δικαιωμάτων αναπηρίας. Ήδη από το 2000 είχε ψηφιστεί ένας νόμος σχετικά με
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ο οποίος όριζε ένα σύνολο βασικών δικαιωμάτων
για τα άτομα με αναπηρίες (στο εξής αναφερόμενος ως ο νόμος περί αναπηρίας)39.
Εντούτοις, ο νόμος δεν περιλάμβανε μηχανισμό επιβολής και επιπλέον θέσπιζε προαιρετικά
συστήματα δικαιωμάτων «με την προϋπόθεση» άλλων παραγόντων. Το 2004, ο νόμος περί
αναπηρίας αναθεωρήθηκε με στόχο την ενσωμάτωση των διατάξεων της οδηγίας 2000/78
του Συμβουλίου σχετικά με την αναπηρία. Έκτοτε, ο νόμος περί αναπηρίας έχει αναθεωρηθεί
πολλές φορές, κυρίως κατόπιν πιέσεων από το κίνημα αναπήρων, με στόχο την
ευθυγράμμισή του με την οδηγία και τη βελτίωση του μηχανισμού εφαρμογής των
προβλεπόμενων δικαιωμάτων, μέσω της μετατροπής του από αναγνωριστικό σε
υποχρεωτικό.

Το Σύνταγμα
Το Σύνταγμα περιλαμβάνει μια εκτενή διάταξη40 σχετικά με την ισότητα (άρθρο 28), η οποία
απαγορεύει τις διακρίσεις βάσει μιας σειράς λόγων, καθώς και «ένεκα οιουδήποτε άλλου
λόγου»41. Εντούτοις, η διάταξη αυτή έχει ερμηνευτεί περιοριστικά από τα δικαστήρια και δεν
έχει γίνει ποτέ επιτυχής επίκλησή της σε υποθέσεις διακρίσεων.

Η CRPD
Στις 27 Ιουνίου 2011, περισσότερα από τρία χρόνια μετά την υπογραφή της, η Κύπρος
κύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ατόμων με Αναπηρίες και
το Προαιρετικό Πρωτόκολλο42.
Η CRC
Η CRC κυρώθηκε από την Κύπρο στις 7 Φεβρουαρίου 1991 και δεν έχει γίνει ποτέ επίκλησή
της στα δικαστήρια, παρά την άμεση εφαρμοσιμότητά της και την ύπαρξη μηχανισμού
παρακολούθησής της. Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που είναι
επιφορτισμένη με την επίβλεψη της εφαρμογής της CRC, έχει εγείρει επανειλημμένα το
ζήτημα της μη εφαρμογής, κατά κανόνα, των δικαιωμάτων και των αρχών της CRC από τις
αρχές κατά τις καθημερινές δραστηριότητες λήψης αποφάσεων, καθώς και της έλλειψης
κάθετης ενσωμάτωσης των εν λόγω δικαιωμάτων και αρχών στην τομεακή νομοθεσία για τη
διασφάλιση της εφαρμογής τους σε διάφορα επίπεδα43.

38 Περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος 42(1)/ 2004,
διατίθεται στη διεύθυνση http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2004_1_42/full.html.
39 Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2000, διατίθεται στη διεύθυνση http://cylaw.org/nomoi/enop/non-
ind/2000_1_127/full.html.
40 Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κύπρου, διατίθεται στη διεύθυνση http://cylaw.org/nomoi/enop/non-
ind/syntagma/full.html.
41 Το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος ορίζει ότι: «Πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως
και της δικαιοσύνης και δικαιούνται να τύχωσι ίσης προστασίας και μεταχειρίσεως.» Το άρθρο 28 παράγραφος 2 του
Συντάγματος διασφαλίζει την προστασία των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων όλων των
προσώπων χωρίς διακρίσεις και ορίζει ότι όλοι απολαμβάνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που προβλέπονται
από το Σύνταγμα χωρίς άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις εις βάρος οιουδήποτε ατόμου λόγω: κοινότητας· φυλής·
θρησκείας· γλώσσας· φύλου· πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων· εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής· γεννήσεως·
χρώματος· πλούτου· κοινωνικής τάξης ή για οιονδήποτε άλλον λόγο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το
Σύνταγμα.
42 Περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος
8(III)/2011, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd08_gr/dsipd08_gr
43 Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, Σεπτέμβριος 2011, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/4CD46B8B7C714012C2257AD800339C0D?OpenDocument.
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2.2.2. Θεσμικά όργανα και αρχές
Δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφος 1 της CRPD, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων έχει αναλάβει τον ρόλο της αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή της Σύμβασης.
Ο ρόλος του σημείου εστίασης για την εφαρμογή της CRPD έχει ανατεθεί στο ΤΚΕΑΑ, που
επιβλέπει επίσης την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, χειρίζεται προγράμματα ειδικής
βοήθειας και διάφορα άλλα ζητήματα στον τομέα της αναπηρίας44. Το Παγκύπριο
Συμβούλιο για Άτομα με Αναπηρίες45, ένας πολυθεματικός φορέας που θεσπίστηκε
αρχικά ως συμβουλευτικό σώμα δυνάμει του νόμου περί αναπηρίας, έχει οριστεί ως ο
μηχανισμός συντονισμού για την εφαρμογή της CRPD. Εντούτοις, το Συμβούλιο παραμένει
ημι-αδρανές, καθώς συνέρχεται μόνο μία φορά το χρόνο και δεν διαδραματίζει τον
συντονιστικό ρόλο που του έχει ανατεθεί, ο οποίος στην πραγματικότητα εκτελείται από το
ΤΚΕΑΑ46. Έχουν ιδρυθεί οχτώ θεματικές τεχνικές επιτροπές που έχουν στόχο να
υποστηρίξουν την εφαρμογή της CRPD και του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις
αναπηρίες, σε οχτώ θεματικές ενότητες που θεωρούνται τομείς προτεραιότητας για την
Κύπρο47. Σε κανένα από αυτά τα θέματα δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία των παιδιών με
αναπηρίες, για τα οποία δεν υπάρχει τεχνική επιτροπή.

Η Επίτροπος Διοικήσεως/Αρχή Ισότητας έχει οριστεί ως ο ανεξάρτητος μηχανισμός για
την προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της Σύμβασης δυνάμει του άρθρου 33
παράγραφος 2 της CRPD, χωρίς ωστόσο αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού. Μάλιστα,
το Γραφείο της Επιτρόπου σήμερα πάσχει από μεγαλύτερες ελλείψεις προσωπικού σε σχέση
με τα προηγούμενα έτη και η ικανότητά του να αντεπεξέλθει στα νέα καθήκοντα που έχει
αναλάβει τίθεται περισσότερο από ποτέ υπό αμφισβήτηση, καθώς πλέον ασκεί τα καθήκοντα
έξι ανεξάρτητων αρχών48 χωρίς να διαθέτει περισσότερο προσωπικό ή μεγαλύτερο
προϋπολογισμό.

Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) είναι η κεντρική
οργάνωση των οργανώσεων αναπήρων που ιδρύθηκε το 1984 (με αρχική ονομασία ΣΟΑΚ)
και εκπροσωπεί τα μέλη της και το κίνημα των αναπήρων γενικότερα ενώπιον κρατικών και
μη κρατικών φορέων49. Συμμετέχει σε διάφορες πολυτομεακές επιτροπές στον τομέα της
αναπηρίας, διενεργεί ελέγχους της νομοθεσίας και υποβάλλει προτάσεις για διάφορα
ζητήματα. Η ΚΥΣΟΑ εκπροσωπεί και συντονίζει εννέα οργανώσεις αναπήρων στη χώρα,

44 Οι κύριες αρμοδιότητες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διατίθενται στη διεύθυνση
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd03_gr/dsipd03_gr?OpenDocument
45 Αυτός ο φορέας, που αποτελείται από εκπροσώπους κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδρύθηκε
ως συμβουλευτικός φορέας δυνάμει του άρθρου 10 του Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου. Έχει την ακόλουθη
σύνθεση: Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων· το Κράτος
εκπροσωπείται επίσης από τους γενικούς διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου
Προγραμματισμού ή από τους εκπροσώπους τους. Ο τομέας των ΜΚΟ εκπροσωπείται από: τέσσερις εκπροσώπους
αναπηρικών οργανώσεων· δύο εκπροσώπους εργοδοτικών οργανώσεων· τρεις εκπροσώπους συντεχνιών·
συνδικαλιστικές ενώσεις. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν και δύο «ανεξάρτητα πρόσωπα» τα οποία διορίζονται από τον
Υπουργό.
46 Συζήτηση με παράγοντα της ΚΥΣΟΑ, της συνομοσπονδίας οργανώσεων αναπήρων.
47 Οι οχτώ θεματικές ενότητες είναι οι εξής: Φύλο, καταπολέμηση των διακρίσεων, ευαισθητοποίηση και στατιστικά
στοιχεία (άρθρα 5,8,31 της CRPD)· Προσβασιμότητα στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον (άρθρα 9,30 της CRPD)·
Προσβασιμότητα στις Μεταφορές (άρθρο 9 της CRPD)· Προσβασιμότητα στην Πληροφόρηση (άρθρα 9, 21 της
CRPD)· Ανεξάρτητη Διαβίωση, Κοινωνική Ενσωμάτωση, Κινητικότητα και Κοινωνική Προστασία (άρθρα 19, 20, 28,
30 της CRPD)· Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση (άρθρα 24, 26 της CRPD)· Υγεία και Αποκατάσταση
(Άρθρα 25, 26 της CRPD)· Απασχόληση (άρθρο 27 της CRPD).
48 Φορέας Ισότητας, Επίτροπος Διοικήσεως, Εθνικός Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ανεξάρτητη Αρχή για
την πρόληψη των βασανιστηρίων, Ανεξάρτητη Αρχή για την εφαρμογή της οδηγίας για τον επαναπατρισμό,
Ανεξάρτητη Αρχή για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.
49 Το όραμα και οι στόχοι της ΚΥΣΟΑ περιγράφονται στον δικτυακό τόπο της,
http://www.kysoa.org.cy/kysoa/page.php?pageID=6&mpath=/2/5.
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συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων εκπροσώπησης των τυφλών, των ατόμων με
κινητικά προβλήματα, των κωφών, των γονέων καθυστερημένων ατόμων, και άλλων50.

Παρά την ψήφιση ενός νόμου του 2006 που καθιερώνει την ΚΥΣΟΑ ως κοινωνικό εταίρο του
κράτους σε θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρία51, η συνομοσπονδία των ΜΚΟ για την
αναπηρία δεν έχει αναλάβει ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή της CRPD και οι απόψεις της σε
μεγάλο βαθμό παραβλέπονται52.

Το Υπουργείο Παιδείας επιβλέπει την παροχή ειδικής εκπαίδευσης ή εκπαίδευσης χωρίς
αποκλεισμούς για παιδιά με αναπηρίες, ενώ διάφορες επαρχιακές πολυτομεακές επιτροπές
αξιολογούν τις μεμονωμένες υποθέσεις παιδιών προκειμένου να προσδιορίσουν ποια μορφή
εκπαίδευσης είναι καταλληλότερη για αυτά.

Οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας καλύπτουν τα παιδιά με ή χωρίς
αναπηρίες σε περίπτωση που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, υπόκεινται σε διαδικασίες
υιοθεσίας ή γονικής μέριμνας ή είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Ο Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΕΠ) δεν έχει αναλάβει ειδικό
ρόλο όσον αφορά την εφαρμογή της CRPD, αλλά η εντολή του περιλαμβάνει την εποπτεία
και την παρακολούθηση της εφαρμογής της CRC και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων53. Παρά την περιορισμένη εντολή και τους ελλιπείς πόρους του, κατά καιρούς
εξετάζει ζητήματα που άπτονται των παιδιών με αναπηρίες ιδία πρωτοβουλία, καθώς και όταν
καλείται να το πράξει, είτε από τους καταγγέλλοντες, είτε από πολιτικούς είτε από τις
περιστάσεις. Οι παρεμβάσεις του ΕΠ λαμβάνουν χώρα συνήθως μέσω δελτίου τύπου ή
επικοινωνίας με τις ενδιαφερόμενες αρχές.

Στην Κύπρο δεν υπάρχουν Δικαστήρια Ανηλίκων.

2.2.3. Ορισμοί
Σε όλες τις νομοθετικές πράξεις, ως «παιδί» νοείται ένα άτομο ηλικίας 0-18 ετών, παρότι
κάποια προγράμματα παρέχουν το ίδιο επίδομα για άτομα έως 28 ετών.

Οι διάφοροι θεματικοί νόμοι περιλαμβάνουν διαφορετικούς ορισμούς για τα παιδιά με
αναπηρίες. Στον νόμο περί ειδικής εκπαίδευσης54, ως παιδί με ειδικές ανάγκες ορίζεται
ένα «παιδί που έχει σοβαρή μαθησιακή ή ειδική μαθησιακή, λειτουργική ή προσαρμοστική
δυσκολία, που οφείλεται σε σωματικές (συμπεριλαμβανομένων των αισθητηριακών),
διανοητικές ή άλλες γνωστικές ή ψυχικές ανεπάρκειες και που παρίσταται ανάγκη να του
παρασχεθεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Παιδί έχει μαθησιακή, ειδική μαθησιακή,
λειτουργική ή προσαρμοστική δυσκολία, αν:
(i) έχει σημαντικά μεγαλύτερη δυσκολία μάθησης ή προσαρμογής σε σύγκριση με την
πλειονότητα των παιδιών της ηλικίας του· ή

50 Ένας κατάλογος των μελών της ΚΥΣΟΑ διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.kysoa.org.cy/kysoa/page.php?pageID=20&mpath=/22#
51 Περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν Άτομα με Αναπηρία
Νόμος 143(I)/2006, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2006_1_143/full.html
52 Συζήτηση με παράγοντα της ΚΥΣΟΑ.http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2006_1_143/full.html
53 Η εντολή του ΕΠ ορίζεται στο άρθρο 4 του περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμου
2007-2014, που διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=nomoi/enop/ind/2007_1_74/section-sc9a946c2b-85dd-06d9-b284-
03808a7a6d4e-lnb55958b6-a459-3864-3349-
51b68a110932.html&qstring=%E5%F0%E9%F4%F1%EF%F0*%20and%20%E3%E9%E1%20and%20%F4%E1%
20and%20%E4%E9%EA%E1%E9%F9%EC%E1*%20and%20%F4%EF%F5%20and%20%F0%E1%E9%E4*#.
54 Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 (113(I)/1999 όπως τροποποιήθηκε,
άρθρο 2 παράγραφος 1, διατίθεται στη διεύθυνση http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1999_1_113/full.html
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(ii) έχει ανικανότητα που του αποκλείει τη δυνατότητα ή το παρεμποδίζει να χρησιμοποιεί τις
εκπαιδευτικές διευκολύνσεις του είδους που γενικά διαθέτουν τα σχολεία για παιδιά της
ηλικίας του.»

Ο όρος «αναπηρία» ορίζεται στον νόμο περί αναπηρίας55ως «οποιασδήποτε μορφής
ανεπάρκεια ή μειονεξία η οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό,
διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό στο άτομο που λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και άλλα
προσωπικά στοιχεία του εν λόγω ατόμου μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα
εκτέλεσης μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που θεωρούνται
φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόμου της ίδιας ηλικίας που δεν
έχει τέτοια ανεπάρκεια ή μειονεξία»56. Ο ορισμός αφορά τόσο τα παιδιά όσο και τους
ενήλικες με αναπηρίες.

Ο ανωτέρω ορισμός δεν πληροί τα πρότυπα που ορίζονται στη νομολογία του ΔΕΕ. Για
παράδειγμα, εάν συγκρίνουμε τον ανωτέρω ορισμό με την έννοια της αναπηρίας που
υιοθετήθηκε στην απόφαση Skouboe Werge και Ring57, ο ορισμός που χρησιμοποιείται στο
κυπριακό δίκαιο δεν περιλαμβάνει την αντιπαραβολή της βλάβης με τους περιορισμούς που
μπορούν να παρακωλύσουν την αποτελεσματική συμμετοχή· αντιθέτως, σύμφωνα με τον
ορισμό του κυπριακού δικαίου οι αναπηρίες πρέπει να προκαλούν μόνιμο ή απροσδιόριστης
διάρκειας περιορισμό στο άτομο σε σχέση με το ιστορικό του και άλλα προσωπικά στοιχεία,
αλλά όχι σε σχέση με εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι δομικοί περιορισμοί. Αυτό σημαίνει
ουσιαστικά ότι ο κυπριακός ορισμός επιβάλλει την εκπλήρωση μιας αυστηρότερης δοκιμής
προκειμένου ένα μειονέκτημα να θεωρείται «αναπηρία» και ως εκ τούτου να χαίρει
προστασίας δυνάμει του νόμου. Επίσης, εάν συγκρίνουμε τον ορισμό της αναπηρίας στο
κυπριακό δίκαιο με τον ορισμό που υιοθετήθηκε στην υπόθεση Chacón Navas58, είναι
προφανές ότι, παρότι το ΔΕΕ επικεντρώθηκε εξίσου στην πηγή του περιορισμού («πάθηση
φυσική, διανοητική ή ψυχική») και στον αντίκτυπο («κωλύουσα τη συμμετοχή του
συγκεκριμένου ατόμου στον επαγγελματικό βίο»), το κυπριακό δίκαιο περιγράφει πρώτα
γενικόλογα τα χαρακτηριστικά της παθολογικής κατάστασης («ανεπάρκεια η οποία προκαλεί
μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό») και στη
συνέχεια περιγράφει τον αντίκτυπο με περιοριστικό τρόπο («μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει
τη δυνατότητα εκτέλεσης μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που
θεωρούνται φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωή»).

Για τους σκοπούς της επιλεξιμότητας διαφορετικών προγραμμάτων εφαρμόζονται
διαφορετικοί ορισμοί της αναπηρίας. Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νόμο, ως αναπηρία ορίζεται η «απώλεια υγείας, δυνάμεων ή της ικανότητας για απόλαυση
της ζωής»59. Σύμφωνα με τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο60 ως
ανάπηρος ορίζεται ένα άτομο το οποίο εκ γενετής ή λόγω γεγονότος που του συνέβηκε πριν
συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, παρουσιάζει οποιασδήποτε μορφής ανεπάρκεια ή

55 Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2000, άρθρο 2, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2000_1_127/full.html
56 Σε αυτόν τον νόμο χρησιμοποιείται ο όρος «αναπηρία» αντί για τον όρο «ειδικές ανάγκες» που χρησιμοποιείται σε
άλλους νόμους.
57 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-335/11 και C-377/11
(δεύτερο τμήμα), 11 Απριλίου 2013, διατίθεται στη διεύθυνση
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136161&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req
&dir=&occ=first&part=1&cid=304756
58 Υπόθεση C13/05, διατίθεται στη διεύθυνση
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=56459&doclang=EL.
59 Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2010 (59(I)/2010) άρθρο 2, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2010_1_59/full.html
60 Περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος 95(I)/2006, άρθρο 2, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2006_1_95/full.html
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μειονεξία, η οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό, διανοητικό ή
ψυχικό περιορισμό σ' αυτό και η οποία, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και άλλα προσωπικά
στοιχεία του εν λόγω ατόμου, μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης μιας ή
περισσοτέρων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που θεωρούνται ως φυσιολογικές και
ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόμου της ίδιας ηλικίας που δεν παρουσιάζει τέτοια
ανεπάρκεια ή μειονεξία. Σε έκθεσή του το 200961, ο Φορέας Ισότητας επέκρινε την ανωτέρω
διάταξη λόγω της διαφορετικής μεταχείρισης δύο κατηγοριών ατόμων με αναπηρίες λόγω
ηλικίας (άτομα που κατέστησαν άτομα με αναπηρία/ες πριν τα 65 τους χρόνια και άτομα που
κατέστησαν άτομα με αναπηρία/ες μετά τα 65 τους χρόνια) και την περιέγραψε ως ένα
παράδοξο που εισάγει διακρίσεις και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με αντικειμενικό τρόπο.
Μολονότι το Υπουργείο Εργασίας δεσμεύτηκε να λάβει υπόψη του τη σύσταση του Φορέα
Ισότητας, η ανωτέρω διάταξη εξακολουθεί να ισχύει.

Για τους σκοπούς του νόμου περί ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ως αναπηρία νοούνται
οι μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές, οι οποίες,
κατά την αλληλοεπίδρασή τους με διάφορα εμπόδια, δυνατό να εμποδίσουν την πλήρη και
αποτελεσματική συμμετοχή του στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους και το οποίο
πιστοποιείται ως πρόσωπο με σοβαρή ή ολική αναπηρία από το Σύστημα Αξιολόγησης της
Αναπηρίας ή να έχει εγκριθεί ως λήπτης δημόσιου βοηθήματος ως ανάπηρο άτομο με βάση
τις διατάξεις του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, μέχρι να πιστοποιηθεί ως άτομο με σοβαρή ή ολική
μακροχρόνια σωματική ή/και πνευματική ή/και διανοητική ή/και αισθητηριακή αναπηρία από
το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας62.

61 Αριθμός αναφοράς απόφασης Α.Κ.Ρ 34/2008, της 10ης Απριλίου 2009.
62 Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014, άρθρο 2,
διατίθεται στη διεύθυνση http://cylaw.org/nomoi/arith/2014_1_109.pdf
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3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 Αν και το νομικό πλαίσιο είναι επαρκές, τα δικαιώματα και οι αρχές των συμβάσεων
των Ηνωμένων Εθνών δεν συμπεριλαμβάνονται καθέτως στη θεματική νομοθεσία.

 Η εφαρμογή των δικαιωμάτων και των αρχών των CRPD και CRC είναι ελλιπής, λόγω
κενών στην ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των επαγγελματιών, λόγω της μη
επίκλησης των προτύπων των Ηνωμένων Εθνών σε δικαστικές διαδικασίες, της
έλλειψης προσωπικού και της απουσίας ολιστικού συστήματος για την κάλυψη των
αναγκών των παιδιών με αναπηρίες στους διάφορους τομείς. Αν και το πλαίσιο
πολιτικής στερείται σε γενικές γραμμές δομών, μια δέσμη μάλλον μη συνεκτικών
μέτρων στο πεδίο της εκπαίδευσης έχει προσελκύσει την προσοχή και τις επικρίσεις
των οργανώσεων παρακολούθησης.

 Η απουσία αξιόπιστου μηχανισμού καταγραφής καταγγελιών καθιστά δυσχερή την
απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας των ιδιαίτερων ευπαθειών, όπως το φύλο, ο
κίνδυνος βίας ή η υποβολή σε δικαστικές διαδικασίες.

3.1. Εφαρμογή των διατάξεων των συμβάσεων CRPD και CRC

3.1.1. Βέλτιστο συμφέρον του παιδιού (άρθρο 3 της CRC· άρθρο 7 της CRPD)
Δεν υπάρχει νομική διάταξη στο Σύνταγμα ούτε νομοθετική πράξη πρωτογενούς δικαίου που
να απαιτεί συστηματική εκτίμηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού σε όλες τις
ενέργειες που το αφορούν. Ως έννοια, έχει ενσωματωθεί στην κυπριακή έννομη τάξη κυρίως
μέσω των CRC και CRPD, οι οποίες είναι άμεσα εφαρμοστέες και των οποίων μπορεί να
γίνεται επίκληση ενώπιον δικαστηρίων στην Κύπρο. Εντούτοις, αμφότερες οι συμβάσεις,
καθώς και η αρχή του βέλτιστου συμφέροντος, περιορίζονται σε επίπεδο ρητορικής καθώς,
παρά το γεγονός ότι είναι άμεσα εφαρμοστέες, δεν γίνεται επίκλησή τους ενώπιον των
δικαστηρίων ούτε χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη περαιτέρω
πολιτικής ή νομοθεσίας.

Η αρχή του βέλτιστου συμφέροντος είναι παρούσα σε μια σειρά θεματικών νόμων, όπως ο
νόμος που περιγράφει τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του
Παιδιού63, οι νόμοι για το άσυλο64 και τη μετανάστευση65, για τη νομική αρωγή66, για την
υιοθεσία67, για τη σχέση μεταξύ γονέων και τέκνων68, μεταξύ άλλων, αλλά δεν έχει
ενσωματωθεί στον νόμο περί αναπηρίας ο οποίος προβλέπει τα βασικά δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρίες, ούτε στη νομοθεσία ή τους κανόνες που ρυθμίζουν την εκπαίδευση
των παιδιών με αναπηρίες. Στην περίπτωση του τελευταίου νόμου, παρόλο που δεν γίνεται

63 Περί του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμος 74(Ι)/2007, άρθρο 10 παράγραφος 4,
διατίθεται στη διεύθυνση http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2007_1_74/full.html.
64 Περί Προσφύγων Νόμος του 2000 6(Ι)/2000, άρθρο 10 παράγραφος 1Α, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2000_1_6/section-sc79ade271-df0a-40dc-975f-173f88fd5003.html.
65 Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος (ΚΕΦ. 105), άρθρο 18ΟΖ, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_105/index.html.
66 Όσον αφορά την παροχή νομικής αρωγής από το δικαστήριο σε παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτης χώρας,
το δικαστήριο υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού: Περί Νομικής Αρωγής Νόμος
165(Ι)/2002, άρθρο 6Γ παράγραφος 4 σημείο α, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-
ind/1995_1_19/full.html
67 Περί Υιοθεσίας Νόμος του 1995 19(Ι)/1995.
68 Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 (216/1990), όπως τροποποιήθηκε άρθρο 6, διατίθεται στη
διεύθυνση http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1990_1_216/full.html
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ρητή αναφορά στην αρχή του βέλτιστου συμφέροντος, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η έννοια
διέπει ολόκληρο το νομικό κείμενο από την άποψη ότι ο νόμος εστιάζει κατά κύριο λόγο στα
δικαιώματα και ότι δίδεται πρωταρχική σημασία στο συμφέρον του παιδιού για όλες τις
πράξεις για τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις βάσει του εν λόγω νόμου, για παράδειγμα στη
διαδικασία αξιολόγησης των ικανοτήτων ενός παιδιού και στην παροχή πρόσβασης σε
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς ως ουσιαστικό δικαίωμα. Εντούτοις, η απουσία ρητής
αναφοράς σε αυτή είναι ίσως ενδεικτική του επιπέδου ευαισθητοποίησης και προσέγγισης
των φορέων χάραξης πολιτικής και των νομοθετών προς τους διεθνείς κανόνες. Οι νόμοι
περί νομικής αρωγής, ασύλου και μετανάστευσης μεταφέρουν σε μεγάλο βαθμό στο εθνικό
δίκαιο τις διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ, οι οποίες αναφέρονται κυρίως, με ευρύ και γενικό
τρόπο, στην αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού κατά τη λήψη από τις αρχές
αποφάσεων που επηρεάζουν τα παιδιά στους συγκεκριμένους αυτούς τομείς. Οι διατάξεις
του νόμου περί μετανάστευσης αναφέρονται στο καθήκον να καθοδηγεί η αρχή του
βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού τη λήψη αποφάσεων που τα επηρεάζουν.

Είναι ασφαλές να θεωρηθεί ότι η αρχή βρίσκει τον δρόμο της προς τα νομικά κείμενα μόνον
όταν τα πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών ή το κεκτημένο της ΕΕ ενσωματώνονται ή
μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο. Σε κανένα από τα έγγραφα αυτά ούτε σε έγγραφα πολιτικής
δεν δίδεται εθνικός ορισμός ούτε κριτήρια που θα μπορούσαν να καθοδηγούν τους
επαγγελματίες στην εφαρμογή της αρχής αυτής· δεν υφίσταται υποχρέωση συστηματικής ή
επανειλημμένης αξιολόγησης ούτε μηχανισμός για την εφαρμογή της.

Ένας νέος νόμος που θεσπίστηκε το 2014 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής
κακοποίησης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, ο οποίος επιδιώκει να
μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τα σχετικά έγγραφα από το κεκτημένο69της ΕΕ, κάνει
περισσότερο ρητή αναφορά στην αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού,
αναθέτοντας στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να παρεμβαίνουν όπου είναι αναγκαίο
προκειμένου να διασφαλίζουν τα συμφέροντα του παιδιού70. Ο νόμος αποτελεί μοναδικό
παράδειγμα στην κυπριακή έννομη τάξη μιας ολοκληρωμένης πολύπλευρης προστασίας του
παιδιού, αλλά οι αναφορές σε παιδιά με αναπηρίες είναι λίγες και προβλέπονται μόνο
επιβαρυντικές ποινές σε περιπτώσεις που το παιδί θύμα είναι και παιδί με αναπηρίες.
Εντούτοις, στον νόμο αυτό, ή σε οποιονδήποτε άλλο νόμο, δεν υπάρχει απαίτηση περί
εξέτασης του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με
την άσκηση δίωξης σε βάρος του δράστη εγκλήματος κατά του παιδιού, και η τελική
απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Εισαγγελέα, στη διακριτική ευχέρεια του οποίου
εναπόκειται η άσκηση ή μη δίωξης.

Σύμφωνα με τη νομολογία σχετικά με τις διαδικασίες ενώπιον του οικογενειακού
δικαστηρίου, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού διέπει όλες τις πράξεις που αφορούν ένα
παιδί από τη γέννηση έως την ενηλικίωσή του71 και ο όρος συμπεριλαμβάνει τα σωματικά,

69 Απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων
σε ποινικές διαδικασίες, διατίθεται στη διεύθυνση
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/jl002
7_en.htm; και οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011,
σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της
παιδικής πορνογραφίας, διατίθεται στη διεύθυνση
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/jl00
64_en.htm.
70 Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης
Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 91(I)/2014, άρθρο 45, διατίθεται στη διεύθυνση
http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2014_1_91/full.html
71 Λιασίδης Σ., «Ακρόαση του Ανήλικου Τέκνου στο Οικογενειακό Δίκαιο», Επιθεώρηση Οικογενειακού Δικαίου,
2010, Ιανουάριος-Μάρτιος, τόμ. 1, 7, 8.
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υλικά, διανοητικά, πνευματικά, ηθικά και, εν γένει, οποιουδήποτε είδους συμφέροντα72.
Εντούτοις, οι περιγραφές αυτές δεν κατοχυρώνονται σε οποιοδήποτε έγγραφο νομοθεσίας ή
πολιτικής και δεν υφίστανται κατάλογοι ελέγχου ή πρωτόκολλα για τον καθορισμό του
βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, αφήνοντας το θέμα να καθοριστεί από το δικαστήριο,
την αρχή ή τους επαγγελματίες που λαμβάνουν ή εφαρμόζουν αποφάσεις που επηρεάζουν
ένα παιδί. Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού έχει επανειλημμένως
εγείρει ζήτημα για το γεγονός ότι δεν γίνεται επίκληση των σχετικών συμβάσεων των
Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, ενώπιον των
δικαστηρίων και έχει επικρίνει τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τα δικαστήρια, τις
Υπηρεσίες Υγείας και της Υπηρεσίες Μετανάστευσης και Ασύλου για μη τήρηση της εν
λόγω αρχής σε αρκετές υποθέσεις ενώπιόν τους73.

Συνολικά, η αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού δεν είναι ευρέως γνωστή,
περιεκτική ούτε εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλους τους νόμους και τις πολιτικές.

3.1.2. Μη διάκριση (άρθρο 2 της CRC· άρθρα 3 και 5 της CRPD)
Το Σύνταγμα περιέχει μια γενική διάταξη περί μη διάκρισης (άρθρο 28) «ένεκα οιουδήποτε
λόγου», χωρίς να γίνεται διευκρίνιση περί αναπηρίας, και σε όλους τους τομείς74. Παρά την
απουσία συγκεκριμένου μηχανισμού επιβολής, η εν λόγω διάταξη μπορεί να προβάλλεται
ενώπιον δικαστηρίου για την αξίωση αποζημίωσης κατά τόσο του ιδιωτικού όσο και του
δημόσιου τομέα. Η απόφαση ορόσημο του Ανώτατου Δικαστηρίου στην υπόθεση
Γιάλλουρου75 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα συνταγματικά δικαιώματα είναι αυτοτελώς
αγώγιμα τόσο κατά του κράτους όσο και κατά ιδιώτη, και ότι η παραβίασή τους εγείρει
δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων. Εντούτοις, η διάταξη αυτή έχει ερμηνευτεί
περιοριστικά από τα δικαστήρια μέσα στα χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις έχει οδηγήσει
στην ακύρωση θετικών δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρίες με την αιτιολογία
ότι τέτοιες δράσεις παραβιάζουν τη διάταξη περί ισότητας του Συντάγματος, βάσει του
προηγουμένου που έθεσε η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Kalanke76. Σε απάντηση στις
ανησυχίες αυτές, το 2006 έγινε τροποποίηση του Συντάγματος δίδοντας προτεραιότητα
στους κανονισμούς και στις οδηγίες της ΕΕ έναντι της εθνικής νομοθεσίας· ωστόσο, οι
δικαστικές αποφάσεις που ακολούθησαν δεν έλαβαν επαρκώς υπόψη την εξέλιξη αυτή και
συνέχισαν να εφαρμόζουν την αρχή περί ισότητας του Συντάγματος προκειμένου να
απαγορεύουν τα θετικά μέτρα προς όφελος των ατόμων με αναπηρίες77.

72 Ομοίως.
73 Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Συμπληρωματική Έκθεση στην 3η και 4η
Περιοδική Έκθεση για την Κύπρο, Σεπτέμβριος 2011, σελίδα 18, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLlegrep_en/DMLlegrep_en?OpenDocument
74 Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κύπρου, διατίθεται στη διεύθυνση http://cylaw.org/nomoi/enop/non-
ind/syntagma/full.html
75 Γιάλλουρου κατά Ευγένιου Νικολάου, 08.05.2001, υπόθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου, έφεση αριθ. 9331,
διατίθεται στη διεύθυνση http://cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2001/1-200105-
civ9931.j1.htm&qstring=%E3%E9%E1%EB%EB%EF%F5%F1%EF*%20and%20%ED%E9%EA%EF%EB%E1%EF*
Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε στην υπόθεση αυτή ότι τα συνταγματικά δικαιώματα είναι αγώγιμα και ότι η
παραβίαση τους εγείρει δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων βάσει της αρχής της πλήρους επανόρθωσης υπό τη
μορφή αποζημίωσης. Ο ισχυρισμός του εφεσίβλητου ότι η απουσία διάταξης για τη δικαστική προστασία των
θεμελιωδών δικαιωμάτων καθιστά τα εν λόγω δικαιώματα lex imperfecta απορρίφθηκε, καθώς οποιαδήποτε
παραβίαση δικαιωμάτων οδηγεί σε δικαστική προστασία με τα ένδικα μέσα που προβλέπει ο νόμος της χώρας. Το
Δικαστήριο απεφάνθη ότι οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να
στραφεί κατά του κράτους ή ιδιωτών για αποζημίωση, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει ειδική πρόβλεψη μηχανισμού
επιβολής.
76 Υπόθεση C-450/93.
77 Demetriou C (2014), Report on measures to combat discrimination, Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC,
Cyprus Country report 2013, state of affairs up to 1 January 2014, Νομικό Δίκτυο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων
στο πεδίο των μη διακρίσεων, το οποίο λειτουργεί υπό τα Migration Policy Group και Human European Consultancy.
Διατίθεται στη διεύθυνση http://www.non-discrimination.net/countries/cyprus.
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Τα τελευταία έτη, οι δικαστικές αποφάσεις στο πεδίο των διακρίσεων έχουν δείξει τάση των
δικαστών να ερμηνεύουν περιοριστικά τον νόμο. Στις περισσότερες υποθέσεις διακρίσεων,
δεν γίνεται επίκληση ούτε καν αναφορά στο κεκτημένο για την καταπολέμηση των
διακρίσεων και στην ερμηνεία του από το ΔΕΕ. Οι δικηγόροι βασίζονται στο άρθρο 28 του
Συντάγματος, με λιγοστές, ή και καθόλου, αναφορές στους νόμους που μεταφέρουν στο
εθνικό δίκαιο τις δύο οδηγίες κατά των διακρίσεων. Είναι σύνηθες για τα δικαστήρια, όταν
βρίσκονται αντιμέτωπα με την ερμηνεία ή εφαρμογή νόμων οι οποίοι περιέχουν διατάξεις
που εισάγουν διακρίσεις, να δηλώνουν ότι δεν έχουν εξουσία να τους αλλάξουν και ότι, ως
εκ τούτου, μπορούν μόνο να τους εφαρμόζουν υπό την παρούσα μορφή τους, χωρίς καμιά
αναφορά και παρά το άρθρο 16 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου και το
άρθρο 14 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, που απαιτούν την
αναθεώρηση των εν λόγω νόμων. Ωστόσο, παρά την απροθυμία των δικαστηρίων να
παρέμβουν στο, κατά την άποψή τους, πεδίο του νομοθέτη, αυτά επιδεικνύουν άνεση στην
ανάπτυξη «θεωριών», όπως η «θεωρία της αναγκαιότητας», η θέση ότι η δοκιμασία
συνταγματικότητας μπορεί να εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις ευόδωσης του ενδίκου
μέσου του αιτούντος και η θέση ότι η διάκριση πρέπει να είναι «μη εύλογη» προκειμένου να
είναι παράνομη, θέσεις που συνιστούν σαφή απόκλιση από το γράμμα και το πνεύμα των
οδηγιών κατά των διακρίσεων.

Κατόπιν της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο του κεκτημένου στο πεδίο της ισότητας, πριν από
μία δεκαετία, μόνο σε ελάχιστες υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων έγινε επίκληση των
νόμων κατά των διακρίσεων. Οι λόγοι είναι πολυάριθμοι: η διάρκεια και το κόστος της
διαδικασίας, οι περιορισμοί στη λήψη νομικής συνδρομής, η έλλειψη ενημέρωσης για τα
δικαιώματα και η έλλειψη γνώσης του κεκτημένου για την καταπολέμηση των διακρίσεων
στους νομικούς και δικαστικούς κύκλους.
Το δικαίωμα στη μη διάκριση, ειδικά λόγω αναπηρίας, προβλέπεται στον νόμο περί
αναπηρίας ο οποίος, από το 2000, παρείχε το γενικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρίες. Ο νόμος καλύπτει δικαιώματα εντός του χώρου εργασίας και εκτός αυτού,
όπως το δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση, διάγνωση και πρόληψη της αναπηρίας,
προσωπική στήριξη με βοηθητικό εξοπλισμό, προσβασιμότητα στη στέγαση, σε κτίρια, σε
δρόμους, στο δομημένο περιβάλλον, στα δημόσια μέσα συγκοινωνίας, στην εκπαίδευση,
στην πληροφόρηση και επικοινωνία με ειδικά μέσα, σε υπηρεσίες κοινωνικής και οικονομικής
ένταξης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης στην ανοιχτή αγορά, ισότητα στην
παροχή αγαθών και διευκολύνσεων, τηλεφωνικές υπηρεσίες ειδικά προσαρμοσμένες για
άτομα με αναπηρίες και τηλεοπτικά προγράμματα προσβάσιμα σε κωφούς78. Εντούτοις, τα
δικαιώματα αυτά δεν είναι απόλυτα· πρέπει να εφαρμόζονται μέσω της λήψης εύλογων
μέτρων, τα οποία υπόκεινται στη δοκιμασία εύλογου και αναλογικού χαρακτήρα. Το 2004, ο
νόμος περί αναπηρίας τροποποιήθηκε προκειμένου να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την
οδηγία σχετικά με την ισότητα στην απασχόληση. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία,
θεσπίστηκε μια ευρύτερη απαγόρευση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, προβλέποντας
την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, πρόστιμα και την ευθύνη των νομικών
προσώπων, ενώ ο νόμος επιτρέπει συγκεκριμένα τις θετικές δράσεις. Τα χαρακτηριστικά
αυτά εφαρμόζονται μόνο επί της απαγόρευσης των διακρίσεων που σχετίζονται με την
απασχόληση και όχι επί των λοιπών δικαιωμάτων που προβλέπει ο νόμος.

Η διάκριση ορίζεται στον νόμο περί αναπηρίας (άρθρο 2) και περιλαμβάνει την άμεση και
έμμεση διάκριση, την εντολή για εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης και την παρενόχληση.
Επίσης, η προστασία από τη θυματοποίηση και το δικαίωμα των οργανώσεων να

78 Κύπρος, Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2000 127(Ι)/2000, άρθρα 4, 6 και 8. Διαθέσιμος στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=nomoi/enop/ind/2000_1_127/appendix-ap186e9f21-eda7-055a-e626-
4d738b4e3bdc.html&qstring=%E1%ED%E1%F0%E7%F1*.
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εκπροσωπούν τα θύματά τους ενώπιον δικαστηρίου εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς που
καλύπτει ο εν λόγω νόμος.

Εύλογες προσαρμογές
Το δικαίωμα σε εύλογες προσαρμογές, το οποίο ήταν αρχικά δεσμευτικό μόνο για τον τομέα
της εργασίας και απασχόλησης, επεκτάθηκε το 2014 προκειμένου να συμπεριλάβει και άλλα
βασικά δικαιώματα πέραν της απασχόλησης, ιδίως στους τομείς της ανεξάρτητης διαβίωσης,
της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, της υγειονομικής περίθαλψης, της υποστήριξης με
βοηθητικό εξοπλισμό, της πρόσβασης σε στέγαση και υποδομές, της πρόσβασης σε
πληροφόρηση, της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής και οικονομικής ένταξης, της
παροχής αγαθών, υπηρεσιών και διευκολύνσεων, προσβάσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών και
τηλεοπτικών εκπομπών79. Η επέκταση των εύλογων προσαρμογών πέραν της απασχόλησης
ήταν πράγματι αναγκαία προκειμένου να εγκαταλειφθεί η παλιά προσέγγιση, η οποία
ουσιαστικά θεωρούσε την έννοια αυτή ως μη δεσμευτική υποχρέωση που επιβαλλόταν μόνο
«εφόσον το επέτρεπαν οι οικονομικές συνθήκες» και «αναλόγως των δημοσίων
οικονομικών», αμφότερα εκ των οποίων βρίσκονται επί του παρόντος σε κακή κατάσταση.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος περί μη επιβολής δυσανάλογης επιβάρυνσης από τις εύλογες
προσαρμογές είναι αρκετά συνηθισμένος μεταξύ των χωρών που υποχρεώνουν τους
παρόχους υπηρεσιών να καθιστούν τις υπηρεσίες τους προσβάσιμες. Ο καθορισμός
προτύπων είναι ως εκ τούτου ουσιώδους σημασίας για την εφαρμογή της αρχής των
εύλογων προσαρμογών, η οποία διευκρινίζει τι ακριβώς σημαίνει «δυσανάλογη
επιβάρυνση»80. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο νόμος μπορεί να συμμορφωθεί με την CPRD και τη
οδηγία 2000/78, αλλά ενδέχεται ωστόσο να μην καταφέρει να αυξήσει την προσβασιμότητα
των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών, ακόμη περισσότερο υπό τις υφιστάμενες συνθήκες
οικονομικής κρίσης.

Εκπαίδευση
Η πρόσβαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για τα παιδιά με αναπηρίες προβλέπεται
ως βασικό δικαίωμα, αλλά η μη παροχή αυτού του δικαιώματος δεν χαρακτηρίζεται
διάκριση81. Ο νόμος προβλέπει μια μάλλον αόριστη υποχρέωση λήψης εύλογων μέτρων για
τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση χωρίς
αποκλεισμούς σύμφωνα με τις ανάγκες τους, χωρίς να διευκρινίζει διαδικασίες εφαρμογής ή
παρακολούθησης82.

Τα δικαστήρια δεν έχουν εκδικάσει ποτέ υπόθεση που να σχετίζεται με τις εύλογες
προσαρμογές. Ωστόσο, οι αποφάσεις της Αρχής Ισότητας επί του ζητήματος θεωρούν τη μη
εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος διάκριση την οποία απαγορεύει ο νόμος, ακόμα και πριν
από την τροποποίηση του 2014. Έκθεση της Αρχής Ισότητας, η οποία δημοσιεύθηκε το
2012, σχετικά με την επάρκεια των σχολικών μονάδων για αυτιστικά παιδιά, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε παιδιά με αναπηρίες, σε συνθήκες
υπό τις οποίες οι σχολικές υποδομές είναι τόσο ανεπαρκείς που δεν καλύπτονται οι ειδικές
ανάγκες τους, συνιστά παραβίαση της αρχής της ισότητας, καθώς τα παιδιά δεν έχουν
ισότιμες ευκαιρίες να αναπτύξουν την προσωπικότητα και τις δεξιότητές τους83.

79 Το κείμενο του τροποποιητικού νόμου είναι διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2014_1_63.pdf.
80 Altan, L. κ.ά., Implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief,
disability, age or sexual orientation, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2014, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/514088/IPOL-JOIN_ET(2014)514088_EN.pdf.
81 Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(I)/2000, άρθρο 4 στοιχείο δ), διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2000_1_127/full.html
82 Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(I)/2000, άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ), διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2000_1_127/full.html
83 Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων, Αρ. Φακ. 50/2011, 27 Ιουλίου 2012.
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Το 2006, η Αρχή Ισότητας συνέταξε εμπεριστατωμένη έκθεση, κατόπιν σειράς καταγγελιών,
για την έλλειψη κατάλληλων προσαρμογών για δυσλεκτικά παιδιά σε εξετάσεις, η
οποία τα θέτει σε λιγότερο ευνοϊκή θέση από τα μη δυσλεκτικά παιδιά. Η απόφαση
διαπίστωσε ότι η πρακτική του Υπουργείου Παιδείας να παρέχει μόνο επιπλέον χρόνο
εξέτασης, εισήγαγε διακρίσεις έναντι των δυσλεκτικών παιδιών· καθώς επίσης ότι οι δύο
εθνικοί νόμοι που ρύθμιζαν το ζήτημα των εξετάσεων84 εισήγαγαν έμμεσες διακρίσεις λόγω
ειδικών αναγκών στον τομέα της εκπαίδευσης. Η Αρχή Ισότητας ζήτησε να αναθεωρηθούν οι
δύο εν λόγω νόμοι. Πράγματι, το 2007 αναθεωρήθηκε ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων
Εξετάσεων Νόμος 22(Ι)/2006, προκειμένου να προβλέψει την παροχή 30 επιπλέον λεπτών
«και/ή άλλων δυνατών διευκολύνσεων» σε άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν λάβει
σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία Εξετάσεων, και την οποία πρέπει να προσκομίζουν
στους επιτηρητές κατά την εξέταση85. Οι διευκολύνσεις προς παροχή υπόκεινται στην
έγκριση επιτροπής η οποία συστήνεται με τον εν λόγω νόμο και απαρτίζεται από έναν
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων ως πρόεδρο, τον υπεύθυνο Ειδικής Εκπαίδευσης, έναν
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής. Η παροχή των διευκολύνσεων πρέπει: να
στοχεύει στη διασφάλιση των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες
κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ως αντιστάθμισμα της αναπηρίας ή του ειδικού
προβλήματος που αντιμετωπίζουν· και πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια του «αδιάβλητου»
των εξετάσεων και να μην δίνει πλεονέκτημα σε κανέναν υποψήφιο. Κάθε αίτηση εξετάζεται
ξεχωριστά από την Επιτροπή, η οποία έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να καλέσει
δύο εκπαιδευτικούς ειδικούς στο πεδίο της σχετικής αναπηρίας, για να βοηθήσουν στην
αξιολόγηση της κάθε αίτησης.

Μηχανισμός επιβολής
Η Αρχή Ισότητας έχει ευρύτερη εντολή η οποία καλύπτει όλα τα πεδία και όλους τους
τομείς86. Παρόλο που η πρόσβαση στα δικαστήρια δεν είναι η προτιμώμενη επιλογή των
περισσότερων θυμάτων, η Αρχή Ισότητας συντελεί στην προώθηση των ζητημάτων ισότητας
και παρεμβαίνει εξ ονόματος των θυμάτων. Αν και ο περιορισμένος προϋπολογισμός και το
προσωπικό της Αρχής Ισότητας, σε συνδυασμό με την επέκταση της εντολής της, έχουν
οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην εξέταση καταγγελιών, η διαδικασία αυτή παραμένει η
προτιμώμενη επιλογή των θυμάτων διότι είναι δωρεάν και η έκβαση βασίζεται με
προβλέψιμο τρόπο στη νομοθεσία για την ισότητα, εν αντιθέσει με τη δικαστική διαδικασία
στην οποία, επιπλέον των εξόδων και καθυστερήσεων, η έκβαση είναι απρόβλεπτη.

Τα παιδιά δικαιούνται νομικής αρωγής υπό τη μορφή συμβουλών, βοήθειας και
εκπροσώπησης, εφόσον η διαδικασία αφορά παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική κατάστασή τους και εκείνη της οικογένειάς τους δεν
τους επιτρέπει να λάβουν εκπροσώπηση από δικηγόρο87. Στο είδος υποθέσεων για τις οποίες

84 Νόμοι και κανονισμοί για την κατάρτιση και εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες 1999-2001, διατίθενται στη
διεύθυνση http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1979_1_47/full.html Περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων
Εξετάσεων Νόμος 22(Ι)/2006, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-
ind/2006_1_22/full.html
85 Περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμος 22(Ι)/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 51(Ι)/2007,
άρθρο 22 παράγραφος 5, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-
ind/2006_1_22/full.html
86 Περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) 42(I)/2004, άρθρο 6
παράγραφος 2 στοιχείο στ), διατίθεται στη διεύθυνση http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-
ind/2006_1_22/full.html
87 Περί Νομικής Αρωγής Νόμος 165(Ι)/2002, άρθρο 5, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2002_1_165/full.html.
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μπορεί να παρασχεθεί νομική αρωγή περιλαμβάνεται το οικογενειακό δίκαιο αλλά όχι οι
διακρίσεις (βλέπε επίσης ενότητα 4.1) .

3.1.3. Εξελισσόμενες δυνατότητες του παιδιού (άρθρο 5 της CRC και άρθρο 3 της CRPD)
Η έννοια των εξελισσόμενων δυνατοτήτων είναι άγνωστη στο νομικό πλαίσιο και στο πλαίσιο
πολιτικής της Κύπρου και μπορεί να εμφανιστεί περιστασιακά σε νομοθεσία που υιοθετεί
πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών ή μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο το κεκτημένο της ΕΕ, αλλά
όχι σε άλλες νομοθετικές διατάξεις.

Στον τομέα της εκπαίδευσης ακολουθείται σε γενικές γραμμές εξατομικευμένη προσέγγιση
των αναγκών και ικανοτήτων κάθε παιδιού, μέσω ενός πολυεπίπεδου συστήματος τακτικής
αξιολόγησης κάθε παιδιού με στόχο τον καθορισμό του είδους εκπαίδευσης που θα πρέπει να
του παρασχεθεί. Εντούτοις, το σύστημα αξιολόγησης και κατάταξης είναι μη ευέλικτο,
γραφειοκρατικό και συχνά άκαμπτο, ευνοεί τη χρήση του κριτηρίου ηλικίας και
ουσιαστικά εμποδίζει την εφαρμογή της αρχής των εξελισσόμενων δυνατοτήτων.

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού έχει επανειλημμένα εκφράσει τους
προβληματισμούς της για το γεγονός ότι η αρχή των εξελισσόμενων δυνατοτήτων και η
ωριμότητα του παιδιού αγνοούνται εντελώς και ότι μόνο η ηλικία προκαθορίζει τη
μεταχείριση και το επίπεδο προστασίας που παρέχονται στα παιδιά. Η Επίτροπος έθιξε
ειδικότερα το θέμα του απαρχαιωμένου Περί Παιδίων Νόμου88, η αναθεώρηση του οποίου
τελεί υπό συζήτηση εδώ και αρκετά χρόνια, και ο οποίος προβλέπει την υποχρέωση του
Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας να αναλαμβάνει τη φροντίδα μόνο παιδιών
ηλικίας έως 16 ετών χωρίς να διευκρινίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις
εκτός της ηλικίας, αποκλείοντας έτσι νεαρά παιδιά ή ιδιαίτερα ευάλωτα παιδιά ηλικίας άνω
των 16 ετών από την υπαγωγή στη φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας89.

3.1.4. Δικαίωμα ακρόασης/συμμετοχής (άρθρο 12 της CRC· άρθρα 7 και 30 της CRPD)
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομική διάταξη που να ρυθμίζει το δικαίωμα ακρόασης και
συμμετοχής ενός παιδιού με αναπηρίες. Νόμοι για τα άτομα με αναπηρίες (ανεξαρτήτως
ηλικίας) και νόμοι για τα παιδιά (με ή χωρίς αναπηρίες), ιδίως στο πεδίο του οικογενειακού
δικαίου, προβλέπουν το δικαίωμα ενός παιδιού να διατυπώνει γνώμη ανάλογα με την
ωριμότητα και την ηλικία. Σε αυτό περιλαμβάνεται:

 το δικαίωμα ενός παιδιού, ανάλογα με την ωριμότητά του, να διατυπώσει γνώμη
προτού ληφθεί απόφαση σχετικά με τη γονική μέριμνα90·

 το δικαίωμα του παιδιού, ανάλογα με την ωριμότητά του, να διατυπώσει γνώμη
προτού το δικαστήριο εκδώσει απόφαση για την υιοθεσία του91·

 το δικαίωμα ασυνόδευτου ανηλίκου να διατυπώσει γνώμη (ανάλογα με την ηλικία
του) ως προς την επιλογή του προσώπου στο οποίο θα ανατεθεί η φροντίδα του92.

88Περί Παιδίων Νόμος (ΚΕΦ. 352), άρθρο 3 παράγραφος 1, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_352/section-scda6424af-0277-4a20-ae62-5aae6638cf16.html
89 Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, Συμπληρωματική Έκθεση στην 3η και 4η Περιοδική Έκθεση για την Κύπρο, Σεπτέμβριος
2011, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLlegrep_en/DMLlegrep_en?OpenDocument
90 Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 (216/1990), όπως τροποποιήθηκε, άρθρο 6 παράγραφος 3,
διατίθεται στη διεύθυνση http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1990_1_216/full.html
91 Περί Υιοθεσίας Νόμος του 1995 19(I)/1995, άρθρο 5, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1995_1_19/section-scaaaafc82-45e2-4ba4-a03f-1aaad838f8e8.html
92 Περί Προσφύγων Νόμος του 2000 6(I)/2000, άρθρο 20Ι, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_352/section-scda6424af-0277-4a20-ae62-5aae6638cf16.html
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Το δικαίωμα ακρόασης ενός παιδιού σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου ανάλογα με
την ηλικία και την εξελισσόμενη ικανότητα είναι παγίως αναγνωρισμένο στη νομολογία,
αλλά δεν υπάρχουν κανόνες ή νομικά προηγούμενα που να αφορούν παιδιά με αναπηρίες.
Βάσει της αρχής της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης, μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε
ότι οι ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται για τα παιδιά με αναπηρίες, εξαιρουμένων των
περιπτώσεων διανοητικής ή πνευματικής αναπηρίας, στις οποίες θα πρέπει να
χρησιμοποιείται εξατομικευμένη προσέγγιση.

Δεν υπάρχει γενική απαίτηση για το δικαίωμα ακρόασης σε όλες τις αποφάσεις που
επηρεάζουν ένα παιδί και το εν λόγω δικαίωμα περιορίζεται σε ορισμένες διαδικασίες και
τομείς.

Ο νόμος περί αναπηρίας, ο οποίος αφορά πρωτίστως τα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας,
προβλέπει μόνο ένα γενικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση, πλήρη ένταξη στην
κοινότητα και ισότιμη συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή με συμμετοχή σε
πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές, θρησκευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, χωρίς
να προβλέπει οποιονδήποτε μηχανισμό, κριτήρια ή εργαλεία αξιολόγησης93.

3.1.5. Απαλλαγή από τη βία (άρθρο 19 της CRC· άρθρο 16 της CRPD) και εφαρμογή
αυτού

Δεν υπάρχει νομοθεσία που να αφορά συγκεκριμένα τη βία κατά παιδιών με αναπηρίες.
Διάφοροι θεματικοί νόμοι προβλέπουν ότι η βία κατά παιδιού με αναπηρίες αποτελεί
αδίκημα αυξημένης σοβαρότητας το οποίο επισύρει βαρύτερη ποινή, αλλά δεν
προβλέπονται προσαρμοσμένοι ουσιαστικοί ή διαδικαστικοί κανόνες για την προστασία ή
αποκατάσταση του παιδιού λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης ευπάθειας του θύματος. Το
νομικό πλαίσιο δεν δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ευπάθεια των κοριτσιών με αναπηρίες ούτε
επιβάλλει ιδιαίτερα καθήκοντα στους γονείς παιδιών με αναπηρίες για την προστασία των
παιδιών τους από τη βία.

Η απουσία μέτρων προστασίας των παιδιών από τον κίνδυνο βίας έχει επισημανθεί
επανειλημμένως από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία έχει
επικρίνει την απροθυμία της αστυνομίας να λάβει μέτρα για την πρόληψη της
ενδοοικογενειακής βίας κατά παιδιών ελλείψει επίσημης καταγγελίας από τον γονέα94.
Επιπλέον, η Επίτροπος έχει επικρίνει το γεγονός ότι τα παιδιά με νοητική αναπηρία
νοσηλεύονται δίπλα σε ενηλίκους με προβλήματα ψυχικής υγείας στο δημόσιο ψυχιατρείο
Αθαλάσσας. Η τοποθέτηση ιδιαίτερα ευάλωτων παιδιών δίπλα σε ενηλίκους ενέχει κίνδυνο
βίας και εκμετάλλευσης, ιδίως δεδομένου ότι κάποιοι ενήλικοι ψυχικά ασθενείς μπορεί να
έχουν εισαχθεί στο ψυχιατρείο με δικαστική απόφαση λόγω ιστορικού βίας. Ως εκ τούτου, η
Επίτροπος ζητεί να δημιουργηθεί ειδική μονάδα για παιδιά. Αν και ο τότε υπουργός Υγείας
είχε υποσχεθεί ότι θα δημιουργούνταν ειδική πτέρυγα εντός του δημόσιου νοσοκομείου
παίδων «Μακάριος ΙΙΙ95», το έργο δεν υλοποιήθηκε ποτέ96.

93 Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2010, όπως τροποποιήθηκε, άρθρο 4 παράγραφος 1 και άρθρο 4
παράγραφος 2 σημείο (i), διατίθεται στη διεύθυνση http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2000_1_127/full.html
94Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με κενά στο θεσμικό πλαίσιο που
διέπει τον χειρισμό περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας στις οποίες εμπλέκονται παιδιά, Αρ. Φακ.
11.17.08.03.316, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/BE3F59556CDE19A0C2257C6900443786?Opendocument
95Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με το Νοσοκομείο Αθαλάσσας, της 23ης
Μαρτίου 2012, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/31EC6E84E98D80DAC22579CA00425EE5?Opendocument
96 Συνέντευξη με υπάλληλο του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
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Σύμφωνα με τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας, τα αδικήματα που διαπράττονται από
ένα μέλος της οικογένειας σε βάρος άλλου μέλους θεωρούνται αυξημένης σοβαρότητας και
οι ποινές που επιβάλλονται είναι βαρύτερες από εκείνες που προβλέπει ο ποινικός κώδικας. Ο
νόμος περί ενδοοικογενειακής βίας δεν περιέχει συγκεκριμένη διάταξη για αδικήματα κατά
παιδιών με αναπηρίες, αλλά προβλέπει ότι η διαφθορά γυναίκας (ηλικίας άνω των 18 ετών),
η οποία είναι «ηλίθια ή με μειωμένο νοητικό», τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 12 ετών, εν
αντιθέσει με τα δύο έτη που προβλέπει ο ποινικός κώδικας για παρόμοιο αδίκημα εκτός της
οικογένειας97. Στη νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής βίας δεν υπάρχει διάταξη σχετικά με τα
παιδιά με αναπηρίες.

Επιπλέον των κενών επί της ουσίας, η νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής βίας πάσχει και από
κενά στην εφαρμογή με ενδεχομένως ακόμα πιο αρνητικές επιπτώσεις και για τα παιδιά με
αναπηρίες που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία. Η μειωμένη ικανότητα όσον αφορά τις
υποδομές και το προσωπικό των κυβερνητικών τμημάτων συχνά συνεπάγεται τη μη
εφαρμογή των διαδικασιών και μέτρων προστασίας που προβλέπουν οι νόμοι. Η έκθεση
αξιολόγησης για τις διατμηματικές διαδικασίες που ακολουθούνται για τον χειρισμό της
ενδοοικογενειακής βίας98 επεσήμανε, για παράδειγμα, ότι καθηγητές οι οποίοι εντοπίζουν
αποδεικτικά στοιχεία κακοποίησης συχνά περιορίζονται μόνο στην αναφορά της περίπτωσης
στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας και δεν προβαίνουν σε άλλες ενέργειες. Στον τομέα της
υγείας, η έκθεση αξιολόγησης διαπίστωσε ότι το προσωπικό δεν έχει επαρκή κατάρτιση για
να αντιμετωπίζει περιστατικά βίας κατά παιδιών και στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν
κατάλληλοι χώροι για τη διάγνωση ή θεραπεία κακοποιημένων παιδιών. Ελλείψεις σε
εξειδικευμένο προσωπικό έχουν διαπιστωθεί επίσης στη Νομική Υπηρεσία, τα μέλη της
οποίας δεν έχουν καταρτιστεί επαρκώς για τον χειρισμό περιστατικών, ενώ οι υπάλληλοι
στους οποίους έχει ανατεθεί ειδικά ο χειρισμός της ενδοοικογενειακής βίας συχνά δεν
χειρίζονται τα περιστατικά και σημειώνονται καθυστερήσεις στην εξέταση περιπτώσεων
παιδικής κακοποίησης λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας. Τα δικαστήρια δεν εκδικάζουν
υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας κεκλεισμένων των θυρών είτε διότι τα δικαστήρια δεν
εγκρίνουν σχετικό αίτημα είτε διότι η αστυνομία δεν υποβάλλει αίτημα. Τα δικαστήρια δεν
εκδίδουν αποφάσεις εκτός του ωραρίου εργασίας τους και οι δικαστές δεν έχουν επαρκή
κατάρτιση επί της προστασίας κακοποιημένων παιδιών και επί της ενδοοικογενειακής βίας.

Από τη νομολογία σχετικά με τη βία κατά παιδιών με αναπηρίες προκύπτει ότι οι ποινές που
επιβάλλουν τα δικαστήρια είναι πολύ επιεικείς για να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Το 2006,
το εφετείο μείωσε την ποινή του εφεσείοντος για βιασμό ενός δεκάχρονου αγοριού με
νοητική αναπηρία από δέκα σε εφτά έτη λόγω της απουσίας του στοιχείου της κατ'
εξακολούθηση τέλεσης στις πράξεις του. Το επιχείρημα του εφεσείοντος ότι ο
κατηγορούμενος ήταν θύμα χρόνιας και κατ' εξακολούθηση σεξουαλικής κακοποίησης έγινε
δεκτό από το εφετείο, το οποίο έκρινε ότι το κακουργιοδικείο είχε επιβάλει αυστηρότερη
ποινή από ό,τι έπρεπε99.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι παρόλο που το δικαίωμα επιβολής σωματικής τιμωρίας σε ένα
παιδί, με ή χωρίς αναπηρίες, απαγορεύεται ρητά από μια σειρά εγγράφων πολιτικής και
κανονισμών, εξακολουθεί ωστόσο να προβλέπεται σε απαρχαιωμένες νομοθετικές διατάξεις.

97 Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 2000 119(Ι)/2000, διατίθεται στη
διεύθυνση
http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2000_1_119/full.html
98Αποστολίδου Μ. (2004), «Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών για τον Χειρισμό
Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια», έκθεση παραγγελθείσα από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και
Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, Ιανουάριος 2004, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.familyviolence.gov.cy/upload/downloads/aksiologisi_diatmimatikon_diadikasion_200501.pdf.
99 Κύπρος Κυπριανού κατά Αστυνομίας, Ποινική Έφεση αριθ. 228/2005, 8 Σεπτεμβρίου 2006.
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3.1.6. Το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή (άρθρο 9 της CRC· άρθρο 23 παράγραφος 3
της CRPD)

Το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή για όλους κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα100, καθώς
και στον νόμο περί αναπηρίας101. Ωστόσο, δεδομένου ότι αμφότερα τα εν λόγω έγγραφα δεν
αφορούν συγκεκριμένα τα παιδιά, το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή εντάσσεται σε
διαφορετικό πλαίσιο από ό,τι στην περίπτωση των παιδιών. Σε γενικές γραμμές, η κυρίαρχη
τάση στην Κύπρο είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γονέων παρά των παιδιών. Ο
Περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος, ο οποίος ρυθμίζει ζητήματα γονικής μέριμνας και
τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτή χορηγείται ή αφαιρείται, δεν κάνει αναφορά στο
δικαίωμα ενός παιδιού να διατηρεί δεσμούς ή να έχει πρόσβαση στους γονείς του102,
αλλά κάνει πολυάριθμες αναφορές στα δικαιώματα των γονέων να έχουν πρόσβαση στα
τέκνα τους.

Ο νόμος περί «νοητικά καθυστερημένων ατόμων»103, στον ορισμό του οποίου
συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά104, προβλέπει ένα σύνολο δικαιωμάτων στα οποία
περιλαμβάνονται η αξιοπρεπής διαβίωση, η κοινωνική ασφάλιση, φροντίδα και περίθαλψη, η
υγεία και η ανάπτυξη, η πρόσβαση σε ειδική εκπαίδευση, η ιδρυματική φροντίδα, διαμονή
και περίθαλψη, οι ευκαιρίες για επαγγελματική ένταξη ή αποκατάσταση, η διαμονή και
φροντίδα όταν οι γονείς ή συγγενείς δεν είναι ικανοί να προσφέρουν φροντίδα, η παροχή
βοήθειας για την κοινωνικοποίηση και κοινωνική ενσωμάτωση και ο διορισμός κατάλληλων
προσώπων για τη διαχείριση και προστασία των περιουσιών και υποθέσεων των ατόμων
αυτών. Καμία αναφορά δεν γίνεται στο δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή και στη διατήρηση
δεσμών με τους γονείς τους σε περίπτωση εισαγωγής τους σε ίδρυμα ή κέντρο μέριμνας. Το
προφανές αυτό κενό στη νομοθεσία μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στο γεγονός ότι η κυπριακή
κοινωνία δεν έχει κουλτούρα ή πρακτική καταναγκαστικού εγκλεισμού μελών της
οικογένειας σε ίδρυμα και, ως εκ τούτου, ο νομοθέτης δεν διέκρινε ανάγκη κάλυψης κάποιου
κενού· αντιθέτως, η τάση είναι η υπερπροστατευτικότητα των γονέων έναντι των τέκνων
τους με αναπηρίες105. Συγχρόνως, δεν μπορεί να αγνοηθεί η επιλογή υποτιμητικής
γλώσσας, η οποία χρησιμοποιείται για την περιγραφή ατόμων με νοητικές ή πνευματικές
αναπηρίες, γεγονός το οποίο υποδεικνύει ότι τα άτομα με νοητικές αναπηρίες εκλαμβάνονται
περισσότερο ως παθολογικό πρόβλημα στερούμενο δικαιωμάτων παρά ως υποκείμενο
δικαιωμάτων106.

100 Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κύπρου, άρθρο 15, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/syntagma/full.html.
101 Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2000, όπως τροποποιήθηκε, άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο η).
Διατίθεται στη διεύθυνση http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2000_1_127/section-sc411bb449-1e01-2658-
c836-ab4779d4c66e.html.
102 Περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 216/1990, διαθέσιμος στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1990_1_216/full.html
103 Περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμος του 1989 117/1989, διαθέσιμος στη διεύθυνση
http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1989_1_117/full.html.
104 Ο νόμος ορίζει «τα νοητικά καθυστερημένα άτομα» ως πρόσωπα οποιασδήποτε ηλικίας που είναι μόνιμα ανίκανα
να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή μερικές από τις ανάγκες τους για ομαλή ατομική ή κοινωνική διαβίωση, λόγω
ελλιπούς ανάπτυξης ή ανεπάρκειας των νοητικών δυνατοτήτων τους.
105 Συζήτηση με παράγοντα της ΚΥΣΟΑ.
106 Το Ακαδημαϊκό δίκτυο ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων σε θέματα αναπηρίας (ANED) εγείρει ζήτημα σχετικά με τη
γλώσσα που χρησιμοποιείται στη νομοθεσία για την περιγραφή της νοητικής αναπηρίας, επισημαίνοντας ότι, εκτός
του αόριστου τρόπου με τον οποίο ορίζεται η εν λόγω έννοια, η χρησιμοποιούμενη ορολογία είναι απαρχαιωμένη και
υποτιμητική για τα άτομα αυτά. Αναγνωρίζοντας ότι η γλώσσα αποτελεί ισχυρό μηχανισμό κοινωνικού ελέγχου, οι
εμπειρογνώμονες του ANED υποστηρίζουν ότι είναι υψίστης σημασίας να τεθούν ερωτήματα και να βρεθούν λύσεις
σχετικά με τη χρήση γλώσσας που εισάγει διακρίσεις και προκαλεί στιγματισμό και η οποία οδηγεί σε
υποκειμενικότητες περί κατωτερότητας: Mavrou K & Liasidou A (2013), Country reports on citizenship and political
participation, ANED 2013 Task 3 and 4, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.disability-
europe.net/content/aned/media/.
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3.1.7. Το δικαίωμα σε βοήθεια (άρθρο 23 της CRC· άρθρα 23 παράγραφος 5, 26 και 28
της CRPD)

Το δικαίωμα σε βοήθεια δεν προβλέπεται χωριστά για τα παιδιά με αναπηρίες, αλλά σε
διάφορα νομοθετικά έγγραφα περιλαμβάνεται μια σειρά διατάξεων που ρυθμίζουν αυτό το
δικαίωμα τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά με αναπηρίες.

Βασικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες που κατοχυρώνονται στον νόμο περί
αναπηρίας
Ο Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2000 προβλέπει έναν μακρύ κατάλογο
δικαιωμάτων πέραν των ελάχιστων προτύπων που θέτει η οδηγία σχετικά με την ισότητα
στην απασχόληση. Ο νόμος προβλέπει το δικαίωμα σε: ανεξάρτητη διαβίωση, πλήρη ένταξη
στην κοινότητα και ισότητα συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική ζωή107: έγκαιρη
διάγνωση της αναπηρίας, παρέμβαση και πρόληψη των συνεπειών της, παροχή
ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, αποκατάσταση των λειτουργιών περιλαμβανομένης της
παροχής και εκπαίδευσης στη χρήση προσθετικών και ορθωτικών μελών, καθώς και
ψυχολογική και άλλη στήριξη του ατόμου και της οικογένειάς του108· προσωπική στήριξη με
βοηθητικά όργανα και άλλα μέσα και υπηρεσίες που βοηθούν ένα άτομο στην καθημερινή
διαβίωση και εργασία, με διερμηνέα ή συνοδό, καθώς και άλλη αναγκαία στήριξη, όπου
κρίνεται απαραίτητο109· και αξιοπρεπές επίπεδο ζωής, και όπου απαιτείται, μέσα από
οικονομικές παροχές και κοινωνικές υπηρεσίες110.

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 του Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου κατοχυρώνει το δικαίωμα
στην ίση μεταχείριση στην παροχή αγαθών, διευκολύνσεων και υπηρεσιών, εκτός αν η
άνιση μεταχείριση είναι «δικαιολογημένη». Το άρθρο 6 παράγραφος 2 ορίζει τι δεν αποτελεί
«ίση μεταχείριση» για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, και ως εκ τούτου απαγορεύεται, ως
εξής: η άρνηση παροχής υπηρεσιών· η προσφορά υπηρεσιών κατώτερου επιπέδου· η
προσφορά αγαθών και υπηρεσιών με υποδεέστερους όρους· η παράλειψη διενέργειας
αλλαγών σε υπηρεσίες ή διευκολύνσεις, η οποία καθιστά δύσκολη ή αδύνατη τη χρήση τους
για ένα άτομο με αναπηρία. Τέτοιες αλλαγές μπορούν να αφορούν τη δημιουργία
κατάλληλων μέσων προσπέλασης για άνετη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών ή
διευκολύνσεων· τη χρήση ειδικών μέσων, οργάνων ή ατόμων για τη διευκόλυνση της
επικοινωνίας και της ενημέρωσης για άτομα με αναπηρίες· τη χρήση εξειδικευμένων μέσων,
οργάνων και διευκολύνσεων σε χώρους παροχής υπηρεσιών, όπως τα σχολεία, τα
νοσοκομεία, οι κλινικές κ.λπ. Τα ανωτέρω δικαιώματα δεν είναι απόλυτα αλλά πρέπει να
εφαρμόζονται μέσω της υιοθέτησης εύλογων προσαρμογών στο μέγιστο των διαθέσιμων
πόρων και υπό την προϋπόθεση ότι η επιβάρυνση δεν είναι δυσανάλογη ή αδικαιολόγητη.
Ουσιαστικά, ο πιθανότερος αντίκτυπος αυτής της διάταξης είναι να δημιουργήσει υποχρέωση
λήψης μέτρων που δεν συνεπάγονται δαπάνες, όπως μέχρι στιγμής προκύπτει από τις
διάφορες συστάσεις της Αρχής Ισότητας111.

107 Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2000, άρθρο 4 παράγραφος 1, διατίθεται στη διεύθυνση
http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2000_1_127/full.html.
108 Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2000, άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α), διατίθεται στη διεύθυνση
http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2000_1_127/full.html.
109 Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2000, άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β), διατίθεται στη διεύθυνση
http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2000_1_127/full.html.
110 Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2000, άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), διατίθεται στη διεύθυνση
http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2000_1_127/full.html.
111 Demetriou C (2014), Report on measures to combat discrimination, Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC,
Cyprus Country report 2013, state of affairs up to 1 January 2014, Νομικό Δίκτυο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων
στο πεδίο των μη διακρίσεων, το οποίο λειτουργεί υπό τα Migration Policy Group και Human European Consultancy,
διατίθεται στη διεύθυνση http://www.non-discrimination.net/countries/cyprus.
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Ο νόμος για τα άτομα με νοητικές αναπηρίες112 προβλέπει, με αρκετά αόριστο και γενικό
τρόπο, το καθήκον του κράτους να παρέχει φροντίδα, εκπαίδευση και, εφόσον κρίνεται
αναγκαίο, εισαγωγή των ατόμων με νοητικές αναπηρίες σε ιδρύματα, στο μέτρο που αυτό
είναι δυνατό, χωρίς να διευκρινίζει τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την παροχή
φροντίδας και βοήθειας. Ο νόμος δεν κάνει διάκριση μεταξύ παιδιών και ενηλίκων με
νοητικές αναπηρίες και, σε μεγάλο βαθμό, αναπαράγει στερεότυπα σχετικά με τα όρια και
τους περιορισμούς στις δεξιότητες των ατόμων αυτών και στην ικανότητα ένταξής τους.

Προγράμματα ειδικής βοήθειας
Υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία διαχειρίζεται το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες και τα οποία στοχεύουν στην κάλυψη αναγκών και δαπανών που
σχετίζονται με αναπηρίες, προβλέποντας είτε την καταβολή μηνιαίου ή ετήσιου ποσού είτε
την παροχή βοηθητικού εξοπλισμού υπό τη μορφή δανεισμού. Δεν υπάρχουν προγράμματα
που να αφορούν συγκεκριμένα και αποκλειστικά τα παιδιά με αναπηρίες, αλλά ορισμένα από
τα προγράμματα έχουν τέτοια μορφή που τόσο ενήλικες όσο και παιδιά με αναπηρίες
μπορούν να επωφελούνται από αυτά άμεσα ή έμμεσα.

Ο κάτωθι κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, αλλά καλύπτει τα πιο βασικά προγράμματα από
τα οποία μπορούν να επωφελούνται τα παιδιά με αναπηρίες (κατά τον χρόνο σύνταξης της
παρούσας έκθεσης), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας:
 επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας 337.66 ευρώ113·
 επίδομα φροντίδας σε παραπληγικά άτομα 350 ευρώ114·
 επίδομα φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα 854,30 ευρώ115·
 ειδική χορηγία τυφλών 316,37 ευρώ116·
 επίδομα διακίνησης (51 ή 102 ευρώ ανάλογα με την αναπηρία)117·

112 Περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμος του 1989, διαθέσιμος στη διεύθυνση
http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1989_1_117/full.html. Αρκετοί εμπειρογνώμονες τόσο στην Κύπρο όσο και
διεθνώς έχουν εγείρει ζήτημα σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιείται στον νόμο, η οποία θεωρείται
υποτιμητική για τα άτομα με νοητικές αναπηρίες και αποδεικνύει τον προβληματικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει
το κράτος το θέμα της νοητικής αναπηρίας.
113 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με
Αναπηρίες, ποσό παροχής επιδόματος από την 1η Ιανουαρίου 2012, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd10_gr/dsipd10_gr?OpenDocument.
114 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με
Αναπηρίες, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd12_gr/dsipd12_gr?OpenDocument
115 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με
Αναπηρίες, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd11_gr/dsipd11_gr?OpenDocument
116 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με
Αναπηρίες, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/06F37D2067C298D4C2257A7C002CFE84/$file/N.11(I)2011_pdf.
Σύμφωνα με τον Παροχής Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς Νόμο του 2011 11(Ι)/2011, άρθρο 4, διαθέσιμο στη
διεύθυνση http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2011_1_11/full.html, σε οικογένειες που διαμένουν στη
Δημοκρατία της Κύπρου καταβάλλεται ειδική χορηγία ύψους 3.675,48 ευρώ ετησίως για κάθε τυφλό τέκνο. Οι όροι
«παιδί» και «οικογένεια» ορίζονται αμφότεροι με ευρύ τρόπο για να περιλαμβάνουν τα υιοθετημένα, τα νόθα ή τα
εγκαταλελειμμένα παιδιά ή των οποίων οι γονείς απεβίωσαν ή αγνοούνται και τα οποία ζουν με τον έναν ή και τους
δύο γονείς, οι οποίοι μπορεί να είναι έγγαμοι ή άγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι, σε διάσταση ή απλώς ένα φυσικό
πρόσωπο το οποίο συντηρεί το παιδί. Η επιλεξιμότητα για τη χορηγία αυτή αποφασίζεται, και πάλι, από
πολυθεματική επιτροπή η οποία, μεταξύ άλλων, εξετάζει την όραση του αιτούντος.
117 Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/57271588CBA96B6CC2257AA10047BBAA?OpenDocument.
Σύμφωνα με τον περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμο του 1980 36/1980, άρθρα 7-8, ο
οποίος διατίθεται στη διεύθυνση http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1980_1_36/full.html, οι μαθητές με
αναπηρίες, ανεξαρτήτως ηλικίας, δικαιούνται επίδομα διακίνησης για μετακινήσεις εντός της Δημοκρατίας της
Κύπρου για σκοπούς επαγγελματικής κατάρτισης ή απόκτησης ειδικών γνώσεων σχετικών με την επαγγελματική
αποκατάστασή τους. Η χορηγία παρέχεται για τη διάρκεια ενός μόνο τίτλου σπουδών ή διπλώματος. Η χορηγία δεν
υπερβαίνει το ποσό των 51 ευρώ μηνιαίως, εξαιρουμένων των περιπτώσεων τετραπληγίας ή περιορισμών στην
όραση, στις οποίες το ποσό διπλασιάζεται. Η επιλεξιμότητα για τη χορηγία αποφασίζεται από πολυθεματική
επιτροπή, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες ο αιτών είναι ήδη λήπτης επιδόματος σχετικού με αναπηρία.
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 σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για την προμήθεια τροχοκαθισμάτων118·
 σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για την προμήθεια τεχνικών μέσων, οργάνων

και άλλων βοηθημάτων119·
 βοήθεια μέσω του ταμείου του λαχείου προνοίας120·
 σχέδιο παροχής τροχοκαθισμάτων και τεχνικών μέσων με δανεισμό121.

Κατά γενική παραδοχή, η λειτουργία των σχεδίων δεν είναι τέλεια και παρατηρούνται
σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στις χρονοβόρες
γραφειοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις ιατρικές εξετάσεις που διενεργούνται
από διάφορα ιατρικά συμβούλια με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης του αιτούντος,
καθώς και με την εξέταση των εγγράφων που υποβάλλει ο αιτών122.

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
Στις 11 Ιουλίου 2014, ψηφίστηκε νέος νόμος με σκοπό την εξασφάλιση ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος για όλους123 με τη θέσπιση ενός νέου συστήματος κοινωνικής
ευημερίας. Το καθεστώς, το οποίο συγκεντρώνει όλες τις κοινωνικές παροχές εξαιρουμένων,
μεταξύ άλλων, εκείνων που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες, προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα, το οποίο ορίζεται σε 480 ευρώ τον μήνα, αυξανόμενο κατά 50% για κάθε μέλος
της οικογένειας ηλικίας 14 ετών και άνω, συμπεριλαμβανομένου/συμπεριλαμβανομένης
του/της συζύγου. Τα άτομα που κρίνονται επιλέξιμα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
καθίστανται αυτομάτως δικαιούχοι επιπλέον ποσού για την πληρωμή δημοτικών τελών και
για τις πρόσθετες ανάγκες και υπηρεσίες φροντίδας που δεν καλύπτονται από άλλο επίδομα.
Προκειμένου να αξιολογηθεί η επιλεξιμότητα ενός αιτούντος για το ελάχιστο εγγυημένο
ποσό, οι αρχές λαμβάνουν υπόψη τις αποδοχές από αμειβόμενη απασχόληση ή
αυτοαπασχόληση και άλλα εισοδήματα ή επιδόματα, εξαιρουμένων των επιδομάτων
αναπηρίας. Από το καθεστώς εξαιρούνται πρόσωπα που κατέχουν τα ίδια, ή μέλος της
οικογένειάς τους, ακίνητη περιουσία η οποία υπερβαίνει σε αξία το ποσό των 100.000 ευρώ
(εξαιρουμένης της πρώτης κατοικίας επιφάνειας έως 150 τετραγωνικών μέτρων), ή που
έχουν τραπεζικές καταθέσεις το ύψος των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ
(αυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας). Κατόπιν άσκησης πιέσεων
από την ΚΥΣΟΑ, ο νόμος διατυπώθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε ένα παιδί με αναπηρίες να
μην θεωρείται μέλος της οικογενειακής μονάδας για τους σκοπούς της αξιολόγησης της
επιλεξιμότητας και του υπολογισμού του ποσού (άρθρο 34). Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι
ένα παιδί με αναπηρίες καθίσταται το ίδιο δικαιούχο του ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος124. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης, να

118 Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για την
Προμήθεια Τροχοκαθισμάτων, διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd16_gr/dsipd16_gr?OpenDocument.
119 Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας στα Άτομα με
Αναπηρίες για την Προμήθεια Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και άλλων Βοηθημάτων, διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd19_gr/dsipd19_gr?OpenDocument.
120 Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/6A88404BEC1C790DC2257B44003249FC/$file/N%2079%28I%29%
201992_pdf.pdf.
121 Το σχέδιο για τον δανεισμό τροχοκαθισμάτων διατίθεται στη διεύθυνση:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd17_gr/dsipd17_gr?OpenDocument. Το σχέδιο για τον δανεισμό
τεχνικών μέσων διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd20_gr/dsipd20_gr?OpenDocument.
122 Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Πρώτη Έκθεση της Κύπρου επί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες,
διατίθεται στη διεύθυνση:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fCYP%2f1&Lang
=en.
123 Νόμος που Προνοεί για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών του 2014,
διαθέσιμος στη διεύθυνση http://cylaw.org/nomoi/arith/2014_1_109.pdf.
124 Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ορίζεται σε 480 ευρώ τον μήνα για την οικογενειακή μονάδα, αυξανόμενο κατά
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καταβάλλεται υπό τη μορφή υπηρεσιών και, στην περίπτωση αυτή, ένα παιδί με αναπηρίες
θεωρείται μέλος της οικογενειακής μονάδας. Ο ορισμός της αναπηρίας, για τους σκοπούς του
νόμου αυτού, απαιτεί, ως προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα, οι αιτούντες που δεν
λαμβάνουν ήδη δημόσιο βοήθημα να πιστοποιηθούν ως άτομα με σοβαρή ή ολική
μακροχρόνια αναπηρία από το Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας. Η ΚΥΣΟΑ, η
συνομοσπονδία οργανώσεων αναπήρων, έχει εγείρει αντιρρήσεις σχετικά με αυτή τη
διάταξη, η οποία ενδέχεται να αποκλείσει μεγάλο αριθμό ατόμων με αναπηρία από αυτό το
καθεστώς125.

3.1.8. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς (άρθρο 28 της CRC· άρθρο 24
της CRPD) και εφαρμογή αυτού

Η έκθεση που υπέβαλε η Κύπρος σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD) το 2013126 αναφέρει ότι το Υπουργείο
Παιδείας εξασφαλίζει ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να φοιτούν στο δημόσιο σχολείο
της περιοχής όπου κατοικούν. Στο πλαίσιο της κρατικής πολιτικής, τα παιδιά με αναπηρίες
δεν στερούνται την πρόσβαση στην εκπαίδευση λόγω μαθησιακής ανικανότητας.

Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος προβλέπει το δικαίωμα πρόσβασης των ατόμων με
αναπηρίες στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς σύμφωνα με τις ανάγκες τους127,
αλλά δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Ο μηχανισμός
προβλέπεται στον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο128, ο
οποίος προβλέπει το δικαίωμα των παιδιών με «ειδικές ανάγκες» στην εκπαίδευση και ορίζει
τη διαδικασία μέσω της οποίας πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις για το είδος της
εκπαίδευσης που πρέπει να παρέχεται σε κάθε παιδί. Ως γενική αρχή, ο νόμος προβλέπει ότι
τα παιδιά, για τα οποία ορίζεται ειδική εκπαίδευση, φοιτούν σε τάξεις συνηθισμένου σχολείου
εφοδιασμένου με κατάλληλες υποδομές, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες τα
παιδιά δεν μπορούν να παρακολουθούν για μακρύ χρονικό διάστημα το κανονικό πρόγραμμα
μαθημάτων και στα οποία μπορεί να παρέχεται εκπαίδευση κατ' οίκον ή σε νοσηλευτήρια
(άρθρο 3 του νόμου).

Ο νόμος προβλέπει επίσης τη λειτουργία ειδικών σχολείων, τόσο δημόσιων όσο και
ιδιωτικών, υπό προδιαγραφές και κανονισμούς που προβλέπει ο νόμος και στα πλαίσια
κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται δυνάμει του νόμου αυτού. Σε κάθε επαρχία
ιδρύονται ειδικές πολυθεματικές επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από κυβερνητικούς
υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς, ειδικούς της ψυχικής υγείας, τον διευθυντή των υπηρεσιών
κοινωνικής ευημερίας, και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο καλέσει η επιτροπή να συμμετάσχει,
προκειμένου να εξετάζουν ατομικές περιπτώσεις παιδιών με αναπηρίες και να
αποφαίνονται σχετικά με το είδος του σχολείου και το είδος της εκπαίδευσης στα οποία
πρέπει να εγγράφονται αυτά τα παιδιά. Η διαδικασία που ακολουθούν οι εν λόγω επιτροπές
είναι, πρώτον, ο διορισμός πρωτοβάθμιας πολυθεματικής ομάδας εμπειρογνωμόνων από τον
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, η οποία αξιολογεί την ανάγκη του μαθητή για ειδική εκπαίδευση ή

50% για κάθε μέλος της οικογένειας ηλικίας 14 ετών και άνω, συμπεριλαμβανομένου/συμπεριλαμβανομένης
του/της συζύγου. Τα παιδιά με αναπηρίες τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης στο πλαίσιο αυτό, διότι δικαιούνται
να θεωρηθούν τα ίδια αυτοτελή μονάδα και να λάβουν ολόκληρο το ποσό των 480 ευρώ.
125 Συζήτηση με υπάλληλο της ΚΥΣΟΑ.
126 Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (2013), Πρώτη Έκθεση της Κύπρου για τη Σύμβαση του
ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/0870C5B651FDF14EC2257BB7003F3B32/$file/Πρώτη%20έκθεση%2
0της%20Κύπρου%20για%20τη%20Σύμβαση%20ΟΗΕ%20για%20τα%20Δικαιώματα%20των%20ΑμεΑ.pdf.
127 Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2000, άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ), διατίθεται στη διεύθυνση
http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2000_1_127/full.html
128 Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 (113(I)/1999), όπως τροποποιήθηκε,
διαθέσιμος στη διεύθυνση http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1999_1_113/full.html
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ειδική στήριξη εντός της γενικής εκπαίδευσης. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης αυτής, η
ομάδα εφοδιάζεται με ιατρικές εκθέσεις από το υπουργείο Υγείας, με το ιστορικό του μαθητή
και οποιεσδήποτε πληροφορίες επιθυμούν να παράσχουν οι γονείς.

Κάθε μέλος της ομάδας παραδίδει έκθεση για τον μαθητή, στην οποία καταγράφει τα
εργαλεία και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση, καθώς και τα
πορίσματα που εξήχθησαν για τη μορφή και την έκταση της αναγκαίας στήριξης, σε
περίπτωση που αυτή κριθεί αναγκαία129. Οι εκθέσεις αυτές εξετάζονται στη συνέχεια από την
επαρχιακή επιτροπή η οποία, κατόπιν συζήτησης με τους γονείς, αποφασίζει εάν είναι πιο
κατάλληλη η ειδική εκπαίδευση ή η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για το εν λόγω παιδί. Ως
γενική πρακτική, κατά τη λήψη της απόφασης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: η επιθυμία
των γονέων· η αξιολόγηση των καθηγητών στο σχολείο όπου φοιτά το παιδί· πολλαπλές
μαθησιακές δυσκολίες, ή στην περίπτωση παιδιών με αναπηρίες όρασης, η επιθυμία του
παιδιού να μάθει γραφή μπράιγ. Τίποτα από τα παραπάνω δεν αποτελεί απόλυτο κριτήριο·
κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά. Οι απόψεις του παιδιού δεν ακούγονται
απαραιτήτως στη διαδικασία, εκτός αν εκτεθούν από τους κηδεμόνες του ή τον συνδετικό
λειτουργό130.

Οι γονείς μπορούν να παρίστανται στις αξιολογήσεις είτε μόνοι είτε συνοδευόμενοι από
ειδικούς και να προσκομίζουν στοιχεία και εισηγήσεις που αφορούν την αξιολόγηση (άρθρο
10). Η απόφαση της επιτροπής κοινοποιείται εγγράφως στους γονείς, οι οποίοι έχουν το
δικαίωμα ένστασης (άρθρο 14). Στην ένστασή τους, οι γονείς μπορούν να προτείνουν τη
διακοπή της εκπαίδευσης του τέκνου τους σε γενικό σχολείο, υπό την προϋπόθεση ότι το
παιδί έχει ολοκληρώσει τα ελάχιστα επίπεδα που απαιτεί ο νόμος, και να προτείνουν
εναλλακτικούς διακανονισμούς για το τέκνο τους με δικά τους έξοδα. Η επιτροπή εξετάζει τη
σύσταση των γονέων και αποφασίζει την απόρριψή της ή τη διακοπή της εκπαίδευσης του
παιδιού, εφόσον τούτο είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του. Το παιδί εξακολουθεί να
αξιολογείται τακτικά από την ειδική επιτροπή κάθε δύο έτη ή συχνότερα, εφόσον αυτό
ζητηθεί από τον γονέα ή τον συνδετικό λειτουργό που βοηθά το παιδί κατά τη φοίτησή του
στο γενικό σχολείο. Στην πράξη, η εκπαίδευση για παιδιά με αναπηρίες παρέχεται σε τρία
διαφορετικά περιβάλλοντα:
(α) σε τάξη γενικού σχολείου με εξατομικευμένη υποστήριξη σε προσωρινή βάση·
(β) σε ειδικές μονάδες εντός του γενικού σχολείου, καλύπτοντας τις ανάγκες μικρών
ομάδων·
(γ) σε ειδικά σχολεία·
(δ) κατ' οίκον, όπου τα επισκέπτονται εκπαιδευτές καθημερινά ή κάποιες ημέρες την
εβδομάδα. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών τα οποία, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή
αναπηριών, πρέπει να παραμένουν σπίτι.
Τα προγράμματα σπουδών δεν διαφέρουν για τα διαφορετικά εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα που περιγράφονται πιο πάνω καθώς οι καθηγητές ειδικής εκπαίδευσης που
είναι διορισμένοι στα γενικά σχολεία φαίνεται να μην διαθέτουν παιδαγωγική
ευαισθητοποίηση και ικανότητες για να διαφοροποιήσουν το πρόγραμμα σπουδών και να
υιοθετήσουν κατάλληλες και διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας για τη διευκόλυνση της
πρόσβασης των μαθητών στο γενικό πρόγραμμα σπουδών131. Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι
ότι τα παιδιά που φοιτούν σε τάξεις γενικού σχολείου αποσύρονται τακτικά από την τάξη για

129 Κεφάλαιο 9 του Κανονισμού 186/2001.
130 Πληροφορίες που παρασχέθηκαν από παράγοντα της Εθνικής Οργάνωσης Τυφλών.
131 Phtiaka, H. 2006. From Separation to Integration: Parental Assessment of State Intervention.” International
Studies in Sociology of Education 16 (3): 175-189.
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να λάβουν υποστηρικτική διδασκαλία, πρακτική η οποία έχει επικριθεί από
εμπειρογνώμονες132 και της οποίας ο αντίκτυπος δεν έχει αξιολογηθεί ούτε εκτιμηθεί.

Ο νόμος παραθέτει μια σειρά μέτρων που πρέπει να λάβουν τα σχολεία προκειμένου να
προσαρμοστούν στις ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες που φοιτούν σε αυτά, αλλά δεν
προβλέπει κάποιο πλαίσιο ούτε μηχανισμό παρακολούθησης για τη λήψη των εν λόγω
μέτρων.

Σε γενικές γραμμές, οι κτιριακές υποδομές των σχολείων είναι προσβάσιμες και διατίθεται
βοηθητικός εξοπλισμός στα παιδιά για πρόσβαση σε πληροφορίες, στο διαδίκτυο, σε μέσα
ενημέρωσης και βιβλία, αλλά υπάρχουν σοβαρά κενά τα οποία θέτουν εμπόδια στην
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Δεν προσφέρεται συστηματικά διερμηνεία στη νοηματική
γλώσσα στους κωφούς μαθητές οι οποίοι, εξαιτίας αυτού, αποκλείονται από την εκμάθηση
της αγγλικής γλώσσας· τα παιδιά αποσύρονται από τις κανονικές τάξεις προκειμένου να
παρακολουθούν μαθήματα ειδικής υποστηρικτικής διδασκαλίας και λογοθεραπεία· τα παιδιά
δεν παρακολουθούν μαθήματα φυσικής αγωγής διότι οι καθηγητές δεν μπορούν να τους
δείξουν τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή τραυματισμών· η εκπαίδευση των καθηγητών
λαμβάνει χώρα πολύ σπάνια, με αποτέλεσμα οι καθηγητές να μην είναι σε θέση να
βοηθήσουν ένα παιδί στην τάξη και να προτιμούν να το παραπέμψουν για αξιολόγηση στην
ειδική επιτροπή· οι συνοδοί που συνοδεύουν τα παιδιά με αναπηρίες στο σχολείο αποτελούν
συχνά εμπόδιο στην κοινωνικοποίηση και ενσωμάτωση ενός παιδιού στη σχολική κοινότητα,
αλλά οι γονείς επιμένουν να συνοδεύεται το παιδί τους, κυρίως λόγω άγνοιας και
υπερπροστατευτικότητας. Ως αποτέλεσμα ελάχιστα παιδιά με αναπηρίες φοιτούν σε γενικά
σχολεία και υπάρχει τάση τα παιδιά, ακόμα και με μικρές αναπηρίες, να τοποθετούνται σε
ειδικές μονάδες που λειτουργούν εντός των γενικών σχολείων133.

Ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 2007, και το οποίο βασιζόταν σε εκτενή έρευνα επί της ειδικής
εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για τα παιδιά με αναπηρίες, επέκρινε
την ειδική εκπαίδευση, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και επιχειρήματα σχετικά με το
κόστος και τα οφέλη των δύο επιλογών, υποστηρίζοντας ότι στον τομέα της ειδικής
εκπαίδευσης υφίστανται συμφέροντα που πρέπει να προστατευτούν και τα οποία μπορούν να
επηρεάσουν σημαντικά τη χάραξη πολιτικής134. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, τα κίνητρα των
φορέων χάραξης πολιτικής και εκείνων που επηρεάζουν τη χάραξη πολιτικής αποτελούν
συνδυασμό κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών παραγόντων, οι οποίοι εξυπηρετούν
κατά κύριο λόγο τις ανάγκες της ευρύτερης κοινωνίας, του εκπαιδευτικού συστήματος και
εκείνων που εργάζονται εντός και γύρω από αυτό, παρά τις ανάγκες των παιδιών135. Προς
επίρρωση αυτού του επιχειρήματος αρκεί μια ματιά στις πολιτικές και πρακτικές της
επιτροπής που αποφασίζει το είδος και την έκταση των εύλογων προσαρμογών που
χορηγούνται στους μαθητές με αναπηρίες που συμμετέχουν σε εξετάσεις, όπου η αξιοπιστία
της εξέτασης θεωρείται πιο σημαντική από τις ανάγκες και τα δικαιώματα των δυσλεκτικών
μαθητών136. Η μελέτη υποστηρίζει επίσης ότι οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της ειδικής

132 Symeonidou, S. & Mavrou, K. (2013), Deconstructing the Greek-Cypriot new national curriculum: To what
extent are disabled children considered in the ‘humane and democratic school’ of Cyprus. Disability and Society.
DOI:10.1080/09687599.2013.796879.
133 Συζήτηση με παράγοντα της ΚΥΣΟΑ, της συνομοσπονδίας οργανώσεων αναπήρων.
134 Φτιάκα, Ε. (2007) Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στην Κύπρο, Ταξιδευτής, Αθήνα.
135 Φτιάκα, Ε. (2007) Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στην Κύπρο, Ταξιδευτής, Αθήνα, σ. 92.
136 Το 2006, η Αρχή Ισότητας εξέτασε καταγγελία κατά της επιτροπής η οποία εξέτασε το αίτημα δυσλεκτικού
μαθητή για εύλογη προσαρμογή σε εξετάσεις (Αρ. Φακ. Α.Κ.Ι. 24/2006, Α.Κ.Ι. 27/2006, 31 Οκτωβρίου 2006). Από
την έρευνα της Αρχής Ισότητας προέκυψε ότι η πολιτική ήταν να επιτρέπεται η χρήση υποστηρικτικών μέτρων μόνο
στο μέτρο που ο δυσλεκτικός μαθητής δεν τυγχάνει ευνοϊκής μεταχείρισης ή πλεονεκτήματος έναντι των άλλων
μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία της εξέτασης. Η Αρχή Ισότητας
έκρινε ότι τα μέτρα εύλογων προσαρμογών δεν δίδουν στον δυσλεκτικό μαθητή πλεονέκτημα έναντι των άλλων
μαθητών, αλλά απλώς εξυπηρετούν την τοποθέτηση του δυσλεκτικού μαθητή σε ισότιμη θέση με τους άλλους
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εκπαίδευσης έχουν αναπτύξει μια εικόνα ειδικής εκπαίδευσης που διέπεται από «τις
ιδεολογίες της φιλανθρωπίας και του αλτρουισμού», οι οποίες προσφέρουν στους εν λόγω
εμπειρογνώμονες το ηθικό πλαίσιο εντός του οποίου εργάζονται137. Η συγγραφέας αναφέρει
ότι προκειμένου τα παιδιά με αναπηρίες να ενσωματωθούν επιτυχώς στα γενικά σχολεία,
πρέπει να υπάρξει μια δυναμική υπέρ του σχολείου χωρίς αποκλεισμούς, η οποία να
αντανακλάται κατά κύριο λόγο στην αποδοχή των παιδιών αυτών από τους χωρίς αναπηρίες
συμμαθητές τους, οι οποίοι επηρεάζονται σημαντικά από τη συμπεριφορά των καθηγητών
τους έναντι των παιδιών με αναπηρίες και έναντι του θεσμού της εκπαίδευσης χωρίς
αποκλεισμούς138.

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφέρει ότι, παρά την επίσημη
έγκριση της αρχής της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και των μέτρων που έχουν
θεσπιστεί για τη φοίτηση των παιδιών με αναπηρίες στα γενικά σχολεία, η περιορισμένη
αποδοχή της διαφορετικότητας ως κυρίαρχη νοοτροπία στα σχολεία οδηγεί στην
περιθωριοποίηση και στον αποκλεισμό των παιδιών με αναπηρίες. Η αποτυχία των σχολικών
αρχών να αντιμετωπίσουν επαρκώς τα προβλήματα που προκύπτουν, τα στερεότυπα και τον
αποκλεισμό των παιδιών με αναπηρίες από τις σχολικές δραστηριότητες και την
ψυχαγωγία139 αποδεικνύει ότι δεν γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των παιδιών αυτών σε ίσες
ευκαιρίες. Η Επίτροπος αναφέρει επιπλέον ότι, παρόλο που το Υπουργείο Παιδείας
παρήγγειλε μελέτη για τις «Πρακτικές Σχολικής Εκπαίδευσης χωρίς Αποκλεισμούς στην
Κύπρο», η οποία συντάχθηκε το 2007, δεν ελήφθησαν επακόλουθα μέτρα140.

Στη σύντομη ενότητά της για τα παιδιά με αναπηρίες (παράγραφοι 33-37), η έκθεση που
υπέβαλε η Κύπρος σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD) το 2013141, αναφέρει ότι το Υπουργείο
Παιδείας διασφαλίζει ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να φοιτούν στο δημόσιο σχολείο
της περιοχής όπου κατοικούν, απολαμβάνοντας τα ίδια δικαιώματα και τις ελευθερίες με τους
συνομήλικούς τους και ότι τα παιδιά με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα, και ενθαρρύνονται, να
εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα στους ειδικούς για την παιδεία, στους σχολικούς
ψυχολόγους και στον διευθυντή του σχολείου όσον αφορά εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά
ζητήματα. Δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες διαδικασίες ή μηχανισμούς
παρακολούθησης της εφαρμογής ή αξιολόγησης. Η Επίτροπος υποστηρίζει ότι υπάρχει
περιορισμένη ευαισθητοποίηση εντός του Υπουργείου Παιδείας καθώς και μεταξύ
καθηγητών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και
ιδίως με το δικαίωμα ακρόασης και συμμετοχής σε όλα τα ζητήματα που τα επηρεάζουν,

μαθητές, ώστε να μπορεί το δυσλεκτικό παιδί να ανταγωνιστεί τους άλλους μαθητές επί ίσοις όροις.
137 Φτιάκα, Ε. (2007) Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στην Κύπρο, Ταξιδευτής, Αθήνα, σ. 92.
138 Φτιάκα, Ε. (2007) Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στην Κύπρο, Ταξιδευτής, Αθήνα, σ. 181-188.
139 Το 2010, η Αρχή Ισότητας διερεύνησε ένα περιστατικό που έλαβε ευρείες διαστάσεις στα μέσα ενημέρωσης
σχετικά με τη συμμετοχή παραπληγικής μαθήτριας σε σχολική εκδρομή που περιελάμβανε μεταφορά με λεωφορείο.
Το λεωφορείο που επιλέχθηκε για τη μεταφορά των μαθητών ήταν ακατάλληλο για παραπληγικούς. Το ειδικό
λεωφορείο που ζήτησε ο πατέρας της μαθήτριας σήμαινε επιπλέον κόστος 500 ευρώ, το οποίο το Υπουργείο
Παιδείας δεν προτίθετο να καταβάλει μόνο για έναν μαθητή. Αντί αυτού, το Υπουργείο πρότεινε να καταβάλει 250
ευρώ. Η Αρχή Ισότητας καταδίκασε τη θέση του Υπουργείου λόγω της μη λήψης μέτρων προκειμένου να
εξασφαλιστεί η συμμετοχή της εν λόγω μαθήτριας (Έκθεση Αρ. ΑΥΤ.Ρ. 1/2009, 13 Απριλίου 2010).
140 Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, Συμπληρωματική Έκθεση στην 3η και 4η Περιοδική Έκθεση για την Κύπρο, Σεπτέμβριος
2011, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLlegrep_en/DMLlegrep_en?OpenDocument
141 Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (2013), Πρώτη Έκθεση της Κύπρου για τη Σύμβαση του
ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/0870C5B651FDF14EC2257BB7003F3B32/$file/Πρώτη%20έκθεση%2
0της%20Κύπρου%20για%20τη%20Σύμβαση%20ΟΗΕ%20για%20τα%20Δικαιώματα%20των%20ΑμεΑ.pdf.
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παραθέτοντας παραδείγματα πειθαρχικών διαδικασιών και μέτρων που ελήφθησαν κατά
παιδιών σε σχολεία χωρίς να τους επιτραπεί να ακουστούν142.

Στην Κύπρο, η αγωγή του πολίτη δεν αποτελεί υποχρεωτικό ξεχωριστό μάθημα ούτε στην
πρωτοβάθμια ούτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση143, μάθημα το οποίο είναι ζωτικής
σημασίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής συμμετοχής και της ικανότητας να
προβάλλει κάποιος τις απόψεις του. Το ANED αμφισβητεί κατά πόσον τα παιδιά με αναπηρίες
έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση στην αγωγή του πολίτη, καθώς συχνά εξαιρούνται από τις
τάξεις των γενικών σχολείων προκειμένου να λάβουν διδακτική υποστήριξη σε ειδικές
μονάδες που λειτουργούν εντός των γενικών σχολείων, κάτι που αποτελεί ενδημικό
χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού συστήματος στην Κύπρο. Ο εμπειρογνώμονας του ANED
επικρίνει όχι μόνο τον διαχωριστικό χαρακτήρα του συστήματος αυτού, αλλά και την
ποιότητα της διδακτικής υποστήριξης που παρέχεται σε αυτές τις ειδικές μονάδες144.

Ενώ η νομοθεσία επιδιώκει να διασφαλίσει την ένταξη όλων των παιδιών με αναπηρίες στο
γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι υποδομές δεν επαρκούν για να παρασχεθεί η αναγκαία
υποστήριξη στα παιδιά αυτά. Οι μόνες υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρονται στα
σχολεία χωρίς αποκλεισμούς είναι ειδική κατάρτιση και λογοθεραπεία. Η απουσία δημόσιων
υποδομών προκειμένου να παρέχεται στα παιδιά με αναπηρίες βοήθεια στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων ζωής, όπως η χρήση της τουαλέτας, δημιουργεί κενό, αναγκάζοντας τους γονείς
να καταφεύγουν σε δαπανηρές υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα για εργασιοθεραπεία,
μουσικοθεραπεία ή φυσιοθεραπεία. Αντιθέτως, τα σχολεία ειδικής εκπαίδευσης παρέχουν
όλες αυτές τις υπηρεσίες χωρίς κανένα κόστος για την οικογένεια και, ως εκ τούτου, οι
γονείς τείνουν να προτιμούν τα σχολεία ειδικής εκπαίδευσης ως πιο οικονομική και βολική
λύση. Η τάση αυτή, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ατομική
αξιολόγηση των παιδιών από τις ειδικές επιτροπές, έχουν υπονομεύσει σημαντικά τη
φιλοσοφία της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για τα παιδιά με αναπηρίες και έχουν
αυξήσει τον αριθμό των παιδιών που φοιτούν σε σχολεία ειδικής εκπαίδευσης145. Το
φαινόμενο ενδέχεται να οξυνθεί καθώς βαθαίνει η οικονομική κρίση, δεδομένου ότι οι
ελλείψεις προσωπικού στο εκπαιδευτικό σύστημα θα οδηγήσουν σε επιπλέον καθυστερήσεις
στην παροχή υπηρεσιών, ενώ οι περικοπές του προϋπολογισμού των νοικοκυριών θα
οδηγήσουν όλο και περισσότερες οικογένειες να εγγράψουν τα παιδιά τους σε ειδικά
σχολεία.

3.2. Ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρίες

3.2.1. Ευπάθεια λόγω φύλου
Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα κορίτσια με αναπηρίες είναι πιο ευάλωτα από τα αγόρια
με αναπηρίες, και τούτο κυρίως λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει αξιόπιστο σύστημα
καταγραφής περιστατικών ή καταγγελιών. Τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες είναι ιδιαίτερα

142 Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, Συμπληρωματική Έκθεση στην 3η και 4η Περιοδική Έκθεση για την Κύπρο, Σεπτέμβριος
2011, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLlegrep_en/DMLlegrep_en?OpenDocument.http://www.childcom.org.cy
/ccr/ccr.nsf/DMLlegrep_en/DMLlegrep_en?OpenDocument.
143 Eurydice (2012) Αγωγή του Πολίτη στην Ευρώπη. Διατίθεται στη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/139EN.pdfhttp://eacea.ec.europa.eu/
education/eurydice/documents/thematic_reports/139EN.pdf.
144 Mavrou K & Liasidou A (2013), Country reports on citizenship and political participation, ANED 2013 Task 3 and
4, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/
145 Συζήτηση με τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων. Για παράδειγμα, τον
Σεπτέμβριο του 2014, το ειδικό σχολείο «Ευαγγελισμός» ενέγραψε 75 παιδιά με αναπηρίες έναντι 60 το
προηγούμενο έτος.
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ευάλωτα διότι οι δυνητικοί δράστες είναι πιθανό να τα θεωρήσουν εύκολα θύματα,
δεδομένης της δυσκολίας με την οποία εκφράζονται, η οποία καθιστά δυσχερέστερη τη λήψη
κατάθεσης από τα παιδιά αυτά, δυσχεραίνοντας ως εκ τούτου την άσκηση διώξεων και την
καταδίκη των δραστών και δημιουργώντας κλίμα ατιμωρησίας. Υπό το πρίσμα αυτό, τα
κορίτσια με νοητικές αναπηρίες είναι πιθανόν να είναι, ή τείνουν να είναι, πιο ευάλωτα από
τα αγόρια, τόσο εντός όσο και εκτός της οικογένειας, αν και ελλείψει μηχανισμού
καταγραφής δεν υπάρχει σαφής εικόνα της κατάστασης146.

Δεν υπάρχει πρόγραμμα ή πρακτική στείρωσης νέων γυναικών. Αν και η
καταναγκαστική στείρωση δεν απαγορεύεται ρητά ούτε θίγεται από τον νόμο, είναι σαφές ότι
εμπίπτει στο πεδίο της ποινικής νομοθεσίας και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται147. Δεν
υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία για κορίτσια με η χωρίς αναπηρίες, ούτε
υπάρχουν ειδικές πολιτικές που να αποσκοπούν συγκεκριμένα στην προστασία κοριτσιών με
αναπηρίες, αλλά υπάρχουν προγράμματα που στοχεύουν στην προστασία αμφότερων των
αγοριών και κοριτσιών με αναπηρίες από την σεξουαλική κακοποίηση, τα οποία εφαρμόζει η
Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο
Οικογενειακού Προγραμματισμού148.

Μεταξύ των διαφόρων επιτροπών που έχουν συσταθεί ως μέρος του μηχανισμού για την
παρακολούθηση της εφαρμογής της CRPD, δεν υπάρχει ειδική επιτροπή για κορίτσια ούτε για
παιδιά με αναπηρίες. Μεταξύ των επαγγελματιών που ασχολούνται με παιδιά, δεν υπάρχει
συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη για τη μεταχείριση κοριτσιών με αναπηρίες που έχουν
υποστεί κακοποίηση, ούτε παρέχεται εκπαίδευση στον συγκεκριμένο τομέα149.

3.2.2. Τα παιδιά ως ευάλωτοι ύποπτοι
Η ηλικία ποινικής ευθύνης στην Κύπρο είναι τα 14 έτη· τα παιδιά κάτω των 14 ετών δεν
διώκονται ποινικά από κανένα δικαστήριο. Δεν υφίστανται διατάξεις που να ρυθμίζουν τη
μεταχείριση υπόπτων με αναπηρία· η νομοθεσία χορηγεί ευρεία διακριτική ευχέρεια στην
αστυνομία και στα δικαστήρια προκειμένου να αποφασίζουν για τον τρόπο μεταχείρισης των
ανηλίκων παραβατών150. Είναι, ως εκ τούτου, ευθύνη των υπεύθυνων οργάνων να
εντοπίζουν τυχόν αναπηρία και να λαμβάνουν τα πλέον κατάλληλα μέτρα όταν ένα παιδί
με αναπηρία είναι ύποπτο τέλεσης αδικήματος. Ο Ποινικός Κώδικας περιλαμβάνει ένα
τεκμήριο «εχεφροσύνης», δυνάμει του οποίου όλα τα πρόσωπα θεωρείται ότι έχουν «σώας
τα φρένας» μέχρι απόδειξης του αντιθέτου151· εφόσον αποδειχθεί ότι δεν έχει σώας τας
φρένας του, ένα πρόσωπο δεν μπορεί να κριθεί υπαίτιο για πράξεις που διέπραξε λόγω
ασθένειας που επηρεάζει την εχεφροσύνη του ή του στερεί την ικανότητα να αντιληφθεί τι
διαπράττει ή να γνωρίζει ότι όφειλε να απέχει από τη διενέργεια τέτοιας πράξης152.

146 Συζήτηση με τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων.
147 Ο Ποινικός Κώδικας, άρθρο 236, καθιστά ποινικά κολάσιμη την πράξη της παροχής χειρουργικής ή ιατρικής
θεραπείας σε πρόσωπο με αμελή ή αλόγιστο τρόπο, που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του προσώπου ή ενδέχεται να
προκαλέσει σωματική βλάβη σε αυτό: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_154/section-sc6bb33d32-918e-
4269-aeec-aaf30e609333.html Επίσης, το άρθρο 234 του Ποινικού Κώδικα καθιστά ποινικά κολάσιμη την πράξη της
πρόκλησης τραυματισμού ή της χορήγησης δηλητηρίου ή άλλου επιβλαβούς πράγματος παράνομα και με σκοπό
πρόκλησης σωματικής βλάβης σε άλλον: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_154/section-sc22f03b27-3998-
4d46-8dc8-d1601b412a25.html
148 Συζήτηση με τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων.
149 Συζήτηση με τον πρόεδρο της ΚΥΣΟΑ, της συνομοσπονδίας οργανώσεων αναπήρων.
150 Ο περί Αδικοπραγούντων Ανηλίκων Νόμος (ΚΕΦ.157), διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_157/full.html
151 Ποινικός Κώδικας, άρθρο 11, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_154/section-
scd60b6518-255c-4e04-9a30-7f070957d73e.html
152 Ποινικός Κώδικας, άρθρο 12, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_154/section-
sc3b16ad76-8c87-4ce9-973a-a31489840410.html.
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Το νομικό πλαίσιο δεν περιέχει διάταξη για τα παιδιά με αναπηρίες στο σύστημα ποινικής
δικαιοσύνης σε οποιονδήποτε ρόλο. Εντούτοις, υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά του
συστήματος ποινικής δικαιοσύνης που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ευάλωτη
κατάσταση ενός παιδιού με αναπηρίες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η
αναπηρία ενός παιδιού μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανής και, ελλείψει ιατρικής διάγνωσης,
το παιδί μπορεί να περάσει από το δικαστικό σύστημα χωρίς να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη
ευπάθειά του. Στο Υπουργείο Παιδείας τηρείται κεντρική βάση δεδομένων όπου
καταγράφονται τα παιδιά και οι αναπηρίες τους για τους σκοπούς της αξιολόγησης του
είδους της εκπαίδευσης και των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται, αλλά αυτή η βάση
δεδομένων δεν διατίθεται προς χρήση στη δικαστική διαδικασία.

Οι σημαντικές καθυστερήσεις στην περάτωση των δικών153, ένα ενδημικό χαρακτηριστικό
του κυπριακού νομικού συστήματος, η ανεπαρκής προστασία των παιδιών μαρτύρων στο
δικαστήριο, η απουσία υποδομών φιλικών προς τα παιδιά στις δικαστικές αίθουσες, μπορούν
να αποτελέσουν σημαντική πηγή άγχους για ένα ευάλωτο παιδί.

Η διαδικασία που προβλέπεται όποτε η αστυνομία δέχεται καταγγελία ή περιέρχεται σε
γνώση της ότι ένα παιδί έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα (εκτός τροχαίας παράβασης) είναι να
ενημερώνει ο αστυνομικός διευθυντής της σχετικής επαρχίας τις υπηρεσίες κοινωνικής
ευημερίας, ζητώντας τους να συντάξουν έκθεση για την κατάσταση του παιδιού· η κατάρτιση
της έκθεσης λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με τη διερεύνηση της υπόθεσης. Εντούτοις, τούτο
σημαίνει ότι μια σειρά προδικαστικών πράξεων (ανακρίσεις του παιδιού ή και κράτηση)
ενδέχεται να λάβουν χώρα προτού η αστυνομία αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες
σχετικά με μη ορατή αναπηρία του ύποπτου παιδιού και χωρίς να ληφθεί υπόψη η ευπάθεια
αυτή.

Στο επόμενο στάδιο ο Επαρχιακός Λειτουργός Ευημερίας υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή για
τη Αντιμετώπιση Ανήλικων Παραβατών154 εντός δύο μηνών, σημαντικό χρονικό διάστημα
εάν αναλογιστεί κανείς την ευάλωτη ψυχική κατάσταση του παιδιού. Στην Επιτροπή δίδεται
στη συνέχεια άλλος ένας μήνας για να υποβάλει τις συστάσεις της στην αστυνομία. Οι
συστάσεις της Επιτροπής είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα· η απόφαση περί άσκησης ή μη
δίωξης σε βάρος ενός παιδιού λαμβάνεται από τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος μπορεί να
διαθέτει ή να μην διαθέτει όλα τα στοιχεία για να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, και ο οποίος
έχει απεριόριστη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει περί της άσκησης δίωξης. Στους
εισαγγελείς ή την αστυνομία δεν παρέχεται εξειδικευμένη κατάρτιση σχετικά με τα
παιδιά με αναπηρίες, και η κατάρτισή τους περιορίζεται στη γενική κατάρτιση για το χειρισμό
συμβάντων στα οποία εμπλέκονται παιδιά ως θύματα.

Στην πράξη, όταν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας καλούνται να παρέμβουν για να
χειριστούν ένα συμβάν, η απάντησή τους καθυστερεί συχνά σημαντικά και δεν υπάρχουν
ανάδοχες οικογένειες ή κατάλληλα εξοπλισμένοι χώροι ή ιδρύματα για να φιλοξενήσουν
παιδιά με αναπηρίες που διατρέχουν κίνδυνο θυματοποίησης ή κακοποίησης155.

153 Στην έκθεση του 2011 σχετικά με την εφαρμογή της CRC, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του
Παιδιού εξέφρασε ανησυχία για τις σημαντικές καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης που συχνά οδηγούσαν
σε εκ νέου θυματοποίηση των παιδιών χρόνια μετά το συμβάν, όταν αυτά έπρεπε να εμφανιστούν ως μάρτυρες
ενώπιον δικαστηρίου στο πλαίσιο καταγγελιών και να βιώσουν εκ νέου το συμβάν έως και τέσσερα χρόνια μετά
www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/C57F1072B897A970C225791B00343234?OpenDocument.
154 Η Επιτροπή για την Αντιμετώπιση Ανηλίκων Παραβατών αποτελείται από: τον Βοηθό Επαρχιακού Λειτουργού
Ευημερίας για Οικογένειες και Παιδιά· τον Βοηθό Αστυνομικού Διευθυντή Επιχειρήσεων της επαρχίας που διερευνά
την υπόθεση· εμπειρογνώμονα, συνήθως ψυχολόγο ή εγκληματολόγο, από την αστυνομία ή τις υπηρεσίες
κοινωνικής ευημερίας, εφόσον η Επιτροπή κρίνει αναγκαία τη συμμετοχή του.
155 Συζήτηση με τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων.
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Παρόλο που διορίζεται οικογενειακός σύμβουλος από τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας για
να συνοδεύει ένα ευάλωτο παιδί καθόλη τη δικαστική διαδικασία, ένα ευάλωτο παιδί
εξακολουθεί να είναι αναγκασμένο να αντιμετωπίσει έναν ποινικό δικαστή που δεν έχει λάβει
καμιά εκπαίδευση στη μεταχείριση παιδιών με αναπηρίες και ο οποίος μπορεί να μην έχει
την αναγκαία ευαισθησία ή και γνώση της ευάλωτης κατάστασης του παιδιού, ιδίως όταν η
αναπηρία δεν είναι ορατή, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των νοητικών ή πνευματικών
αναπηριών.

Μια αρκετά ασαφής διάταξη περί δικαιώματος των κωφών, είτε παιδιών είτε ενηλίκων, σε
διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, «όπου κρίνεται απαραίτητο», περιλαμβάνεται στον
Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο, χωρίς να διευκρινίζεται εάν η διερμηνεία παρέχεται
δωρεάν, ποιος πρέπει να την παρέχει και ποιες περιστάσεις θεωρούνται «απαραίτητες»156. Το
Σύνταγμα προβλέπει επίσης το δικαίωμα κάθε κατηγορουμένου για αδίκημα να έχει
συμπαράσταση διερμηνέα «εφόσον δεν δύναται να κατανοήση ή να ομιλή την εν τω
δικαστηρίω χρησιμοποιούμενην γλώσσαν»157· αν και δεν υφίσταται νομολογία επ' αυτού, η
εν λόγω διάταξη πρέπει να ερμηνευτεί ως περιλαμβάνουσα τη διερμηνεία στη νοηματική
γλώσσα, όχι μόνο για λόγους δημόσιας πολιτικής αλλά και προκειμένου να συνάδει με την
αρχή της ισότητας. Στην πράξη, ωστόσο, δεν διατίθενται πάντα διερμηνείς νοηματικής
γλώσσας σε κωφούς, είτε ενηλίκους είτε παιδιά, παρά τη χορηγία που καταβάλλεται από το
κράτος στην ένωση κωφών για την παροχή τέτοιας υπηρεσίας, και δεν υπάρχει εγγύηση ότι
θα παρασχεθεί σε ένα κωφό παιδί ενώπιον δικαστηρίου διερμηνεία στη νοηματική
γλώσσα158.

3.2.3. Λοιπά ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρίες στην Κύπρο
Μια απαρχαιωμένη διάταξη του νόμου περί μετανάστευσης, η οποία χρονολογείται στην
αποικιακή περίοδο, αλλά εξακολουθεί ωστόσο να εφαρμόζεται αυστηρά, περιγράφει ως
«απαγορευμένο μετανάστη» στον οποίο απαγορεύεται η είσοδος και ο οποίος απελαύνεται
εάν βρεθεί στη Δημοκρατία,«οποιονδήποτε ηλίθιο, ή παράφρονα, ή διανοητικά ασθενή ή
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο για οποιαδήποτε άλλη αιτία είναι ανίκανο να φροντίζει
κατάλληλα τον εαυτό του».159 Καμιά διαφοροποίηση ή εξαίρεση δεν γίνεται για τα παιδιά και
είναι άγνωστη η πρακτική των μεταναστευτικών αρχών στο πεδίο αυτό, λόγω μιας
κυρίαρχης κουλτούρας μη διαφάνειας εντός της αστυνομίας.

Η υποτιμητική προσέγγιση των αρχών προς τα παιδιά με αναπηρίες έχει αποτελέσει
αντικείμενο συζητήσεων και επικρίσεων σε διάφορα επίπεδα. 160 Το 2009, ο Επίτροπος
Διοικήσεως δημοσίευσε έκθεση στην οποία επέκρινε το περιεχόμενο τηλεοπτικού μηνύματος
που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της ετήσιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης
«Ραδιομαραθώνιος» του 2007 σε απάντηση καταγγελίας που υποβλήθηκε από οργάνωση
αναπήρων, η οποία ισχυριζόταν ότι το μεταφερόμενο μήνυμα ήταν υποτιμητικό για τα άτομα
με αναπηρία και δεν προωθούσε τον στόχο του σεβασμού της διαφορετικότητας και της
ισότητας. Ο Επίτροπος Διοικήσεως κατέληξε ότι το τηλεοπτικό μήνυμα απέτυχε από πολλές
απόψεις διότι ενίσχυσε αισθήματα οίκτου παρά σεβασμού και συνέστησε στους οργανωτές να
ζητούν τις απόψεις ατόμων που ανήκουν στον οργανωμένο αναπηρικό χώρο σχετικά με το

156 Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2000, όπως τροποποιήθηκε, άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β),
διαθέσιμος στη διεύθυνση http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2000_1_127/full.html.
157 Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κύπρου, άρθρο 12 παράγραφος 5 στοιχείο ε), διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/syntagma/section-sc7b47d0ed-6901-312a-3034-3b2c88b69caa.html.
158 Συζήτηση με την ΚΥΣΟΑ.
159 Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος (ΚΕΦ. 105), άρθρο 6 παράγραφος 1, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_105/index.html.
160 Mavrou K & Liasidou A (2013), Country reports on citizenship and political participation, ANED 2013 Task 3 and
4, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/.
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περιεχόμενο μελλοντικών εκδηλώσεών τους161.

161 Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων σχετικά με το περιεχόμενο τηλεοπτικού μηνύματος που
χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον ραδιομαραθώνιο 2007, Αρ. Φακ. 130/2007, 11
Φεβρουαρίου 2009.
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 Μηχανισμοί επιβολής και μηχανισμοί καταγγελιών: τα παιδιά μπορούν, μέσω των
κηδεμόνων τους, να προσφύγουν στα δικαστήρια ζητώντας την επιβολή των εθνικών
νόμων ή των διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία,
αλλά η παροχή νομικής αρωγής περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς και θέτει ως
προϋπόθεση να μην διαθέτει ο αιτών επαρκή χρηματοδοτικά μέσα. Τόσο η Επίτροπος
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού όσο και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως,
υπό τις πολλαπλές ιδιότητές του, μπορούν να διερευνούν καταγγελίες και να
διενεργούν με ίδια πρωτοβουλία έρευνες και παρεμβάσεις.

 Τα βασικά κενά που έχουν εντοπιστεί σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή
συνδέονται με την «ιατρική» προσέγγιση στην αναπηρία που υιοθετείται συχνά από
τους νομοθέτες και τους φορείς χάραξης πολιτικών, καθώς και με τις
κατακερματισμένες και ανεπαρκείς υπηρεσίες στο πεδίο της ενιαίας εκπαίδευσης και
της υγειονομικής περίθαλψης που επιβαρύνουν με παράλογο και δυσανάλογο τρόπο
τους γονείς των παιδιών με αναπηρίες. Ένα νέο σύστημα ταξινόμησης της αναπηρίας,
το οποίο θα οριστεί ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε παροχές πρόνοιας,
θεωρείται ότι υπονομεύει το δικαίωμα στην πρόνοια.

 Υπάρχουν λίγες πολιτικές και νομικές διατάξεις που μπορούν να οριστούν ως καλές
πρακτικές που στοχεύουν στην ενδυνάμωση του κινήματος για τα άτομα με
αναπηρία, παρέχοντας βοηθητικό εξοπλισμό για τη διευκόλυνση της
προσβασιμότητας, της ένταξης και της ευαισθητοποίησης του σχολικού πληθυσμού.

 Το μοναδικό στατιστικό αρχείο καταγγελιών τηρείται από το Γραφείο Επιτρόπου
Διοικήσεως. Οι καταγγελίες αναλύονται ανά λόγο υποβολής τους (αναπηρία) αλλά
δεν κάνουν διάκριση μεταξύ παιδιών ή ενηλίκων, αν και αυτό είναι δυνατό να
διαπιστωθεί με δεδομένο τον μικρό αριθμό καταγγελιών που καταγράφονται σε
ετήσια βάση και το γεγονός ότι οι απαντήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως είναι
διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

 Οι συστάσεις που λαμβάνονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη εστιάζουν στην ανάγκη
ανάπτυξης ταχύτερων και αποδοτικότερων διαδικασιών στην εκπαίδευση και
επανεκτίμησης της προσβασιμότητας των σχολικών κτιρίων· στην ανάγκη ανάπτυξης
καλύτερων μηχανισμών καταγραφής· στην επιδότηση των ΜΚΟ ώστε να παρέχουν
υπηρεσίες υποστήριξης· και στην αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των κωφών
παιδιών.

4.1. Μηχανισμοί επιβολής και υποβολής αναφορών
Μηχανισμοί επιβολής
Τα παιδιά με αναπηρίες μπορούν, μέσω των γονέων ή των κηδεμόνων τους, να
προσφεύγουν στα δικαστήρια για να καταγγείλουν παραβίαση της CRC, της CRPD ή
οποιασδήποτε άλλης από τις συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ωστόσο, στα κυπριακά δικαστήρια δεν έχει υποβληθεί ποτέ τέτοιου είδους προσφυγή, παρά
το γεγονός ότι μπορεί να γίνει απευθείας επίκληση των εν λόγω νομικών πράξεων, οι οποίες
ευσταθούν στο δικαστήριο. Επιπλέον, τα παιδιά με αναπηρίες μπορούν, μέσω των γονέων ή
των κηδεμόνων τους, να προσφεύγουν στα περιφερειακά δικαστήρια κατ' εφαρμογή των
νόμων που μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο το κεκτημένο της ΕΕ περί ισότητας, των νόμων και
των κανονισμών για την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγεία και την πρόνοια, για την
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οικογενειακή βία, τη σεξουαλική κακοποίηση, την εμπορία παιδιών, την παιδική
πορνογραφία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Γενικότερα, ο πλέον κοινός τύπος νομικής
διαδικασίας που εφαρμόζεται στην Κύπρο είναι ο έλεγχος νομιμότητας των διοικητικών
πράξεων162. Επιπλέον, ένας αιτών μπορεί να αξιώσει να χαρακτηριστεί ένας συγκεκριμένος
νόμος αντισυνταγματικός, και επομένως να ακυρωθεί, εάν μπορέσει να πείσει το Ανώτατο
Δικαστήριο ότι ο εν λόγω νόμος παραβιάζει κάποια συνταγματική διάταξη163. Τα παιδιά δεν
μπορούν να κινήσουν μόνα τους διαδικασίες αλλά πρέπει να το κάνουν μέσω των γονέων ή
των κηδεμόνων τους. Για τις διαδικασίες του διοικητικού δικαίου δεν παρέχεται νομική
αρωγή (έλεγχος νομιμότητας και αίτηση κήρυξης ενός νόμου αντισυνταγματικού) αλλά
μπορεί να διατεθεί:
 σε διαδικασίες του οικογενειακού δικαίου·
 σε περιπτώσεις παραβιάσεων της CRC ή/και ορισμένων άλλων συμβάσεων για τα

ανθρώπινα δικαιώματα (αλλά όχι της CRPD)·
 σε υποθέσεις εμπορίας παιδιών, σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής

εκμετάλλευσης και παιδικής πορνογραφίας.

Η χορήγηση νομικής αρωγής εξαρτάται από τον δικαστή και τα οικονομικά μέσα του
αιτούντος και της οικογένειάς του164.

Μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών
Δεν υπάρχει μηχανισμός που να ασχολείται ιδίως ή αποκλειστικά με τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρίες, αλλά τόσο το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
(υπό τις διάφορες ιδιότητές του)165 όσο και η ΕΠ διαθέτουν εντολή να διερευνούν
καταγγελίες ή/και να προβαίνουν αυτεπάγγελτα σε παρεμβάσεις ή/και να υποβάλλουν
συστάσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών. Η Επίτροπος Διοικήσεως είναι
επιφορτισμένη με το καθήκον της παρακολούθησης της εφαρμογής της CRPD και η ΕΠ με
εκείνο της παρακολούθησης της CRC. Τα τελευταία έτη, αμφότεροι οι φορείς χειρίστηκαν
καταγγελίες και διενήργησαν έρευνες ιδία πρωτοβουλία για θέματα που επηρεάζουν τα
παιδιά με αναπηρίες σε διάφορους τομείς.

Υπό την ιδιότητά του ως φορέα ισότητας, υπεύθυνου για την παρακολούθηση της
εφαρμογής των δύο οδηγιών για την ισότητα, ο Επίτροπος Διοικήσεως μπορεί να εκδώσει
δεσμευτικές εντολές και να επιβάλλει μικρά πρόστιμα, διαθέτοντας επιπλέον εξουσία
παρακολούθησης της εφαρμογής των εντολών που εκδίδει166 και επιβολής προστίμων σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις συστάσεις του167. Ωστόσο, τα πρόστιμα είναι τόσο

162 Βάσει του άρθρου 146 του Συντάγματος, που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/syntagma/section-sc26b4a5c6-5493-b01e-9d76-560d2e45d284.html
163 Βάσει του άρθρου 146 του Συντάγματος, που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/syntagma/section-sc26b4a5c6-5493-b01e-9d76-560d2e45d284.html
164 Περί Νομικής Αρωγής Νόμος 165(Ι)/2002, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-
ind/2002_1_165/full.html.
165 Το 2004, η εντολή του Επιτρόπου Διοικήσεως επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει και τις λειτουργίες ενός φορέα
προάσπισης της ισότητας, βάσει της οδηγίας 2000/43 του Συμβουλίου. Το 2008, η εντολή αυτή επεκτάθηκε από
έναν νέο νόμο για τις διακρίσεις λόγω φύλου, ενώ το 2009, ο Επίτροπος Διοικήσεως ορίστηκε εθνικός μηχανισμός
για την πρόληψη των βασανιστηρίων, βάσει της σχετικής σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Το 2011, ο Επίτροπος
Διοικήσεως ορίστηκε ότι θα ασκεί τον ρόλο Εθνικού Ινστιτούτου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και Ανεξάρτητου Μηχανισμού για την Εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία. Το 2013, ο Επίτροπος Διοικήσεως ορίστηκε επίσης φορέας παρακολούθησης της επιστροφής
παράτυπων μεταναστών σύμφωνα με την οδηγία για τον επαναπατρισμό.
166 Περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος 42(I)/2004, άρθρο
24 παράγραφος 1, διαθέσιμος στη διεύθυνση http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2004_1_42/full.html.
167 Περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος 42(I)/2004, άρθρο
24 παράγραφος 1, διαθέσιμος στη διεύθυνση http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2004_1_42/full.html,
άρθρο 26 παράγραφος 1. Τα πρόστιμα ανέρχονται σε 350 κυπριακές λίρες (600 ευρώ) για την έλλειψη
συμμόρφωσης με τις συστάσεις και σε 50 κυπριακές λίρες (περίπου 85 ευρώ) ημερησίως για τη συνεχιζόμενη
έλλειψη συμμόρφωσης μετά την εκπνοή της προθεσμίας που έχει οριστεί για τη συμμόρφωση με τη σύσταση.
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χαμηλά ώστε μετά βίας μπορούν να θεωρηθούν αποτρεπτικά· ως εκ τούτου, ο φορέας
ισότητας επιλέγει πάντα να μεσολαβεί ή να εκδίδει μη δεσμευτικές συστάσεις και δεν έχει
ποτέ έως σήμερα επιβάλει πρόστιμο. Κάθε φορά που από την έρευνα του φορέα ισότητας
αποκαλύπτεται ότι ένας συγκεκριμένος νόμος, κανονισμός ή διάταξη καταστρατηγεί τους
νόμους για την απαγόρευση των διακρίσεων, ο φορέας ισότητας παραπέμπει τη διάταξη που
εισάγει διακρίσεις στον Γενικό Εισαγγελέα με σκοπό την τροποποίησή του. Ωστόσο, η εν
λόγω διαδικασία δεν αποφέρει πάντα καρπούς, δεδομένου ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δεν
ενεργεί πάντα κατόπιν σύστασης του φορέα ισότητας για επανεξέταση και αναθεώρηση των
επίμαχων διατάξεων.

Μέσω της μακράς εμπειρίας του κατά τον χειρισμό πολλαπλών αρχών, το Γραφείο Επιτρόπου
Διοικήσεως έχει αναπτύξει έναν αρκετά προηγμένο μηχανισμό και εμπειρογνωμοσύνη όσον
αφορά τη διερεύνηση καταγγελιών και την εκτέλεση αποτελεσματικής διαμεσολάβησης και
διαβούλευσης. Αν και σε γενικές γραμμές είναι ιδιαίτερα αποδοτικό, το Γραφείο Επιτρόπου
Διοικήσεως πάσχει σήμερα από έλλειψη προσωπικού και υπερβολική επιβάρυνση με
εργασίες, καθώς οι διάφορες επεκτάσεις της εντολής του τα τελευταία έτη δεν συνοδεύτηκαν
από αύξηση του προϋπολογισμού ή των πόρων του. Διάφορες αλλαγές στη θεσμική δομή
του που ζητήθηκαν από την ΚΥΣΟΑ, τη συνομοσπονδία οργανώσεων αναπήρων, δεν
εγκρίθηκαν· εντούτοις, η συνεργασία μεταξύ του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και της
ΚΥΣΟΑ εξελίχτηκε θετικά και εποικοδομητικά και βρίσκεται σήμερα σε αμοιβαία
ικανοποιητικά επίπεδα168. Επιπλέον, συστήθηκε συμβουλευτικός φορέας αποτελούμενος από
πέντε άτομα με αναπηρίες και την ίδια την Επίτροπο Διοικήσεως, με σκοπό την
παρακολούθηση της εφαρμογής της CRPD. Ο φορέας αυτός συνεδριάζει τακτικά και συζητά
τα ζητήματα που προκύπτουν ανά περιόδους όσον αφορά την εφαρμογή της. Επίσης,
καταρτίστηκαν οκτώ θεματικές τεχνικές υποεπιτροπές υπό την αιγίδα του Τμήματος
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των Ατόμων με Αναπηρίες που αποτελεί μέρος του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες ωστόσο δεν διαθέτουν ειδικές
αρμοδιότητες, πολιτικό πλαίσιο ή εξειδίκευση στον τομέα των παιδιών με αναπηρίες169.

4.2. Κενά, προβλήματα και ζητήματα όσον αφορά την εφαρμογή
«Ιατρικό» έναντι «κοινωνικού» μοντέλου
Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν εντοπίσει διάφορα προβλήματα, ορισμένα εξ αυτών
γενικότερης φύσεως και άλλα που είναι ειδικότερου χαρακτήρα και βασίζονται σε
πραγματικές καταγγελίες. Μεγάλο μέρος των απόψεων συγκλίνουν ως προς το ότι χρειάζεται
να αναληφθεί περισσότερη δράση προκειμένου να υπάρξει μετάβαση από το ιατρικό στο
κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας, μέσω νομοθεσίας και πολιτικής που θα επικεντρώνονται
περισσότερο στα δικαιώματα. Οι φιλανθρωπικές τάσεις έναντι της αναπηρίας εξακολουθούν
να κυριαρχούν στην κυπριακή κοινωνία, προκαλώντας οίκτο, πατερναλισμό και απομόνωση
των παιδιών με αναπηρίες και αποτυγχάνοντας να προωθήσουν μια νοοτροπία που θα
βασίζεται στα δικαιώματα, στη χειραφέτηση και στον σεβασμό της πολυμορφίας170. Ένα άλλο
σύμπτωμα του ιατρικού μοντέλου που επικρατεί στην κυπριακή κοινωνία είναι η μειωτική
ορολογία όσον αφορά την πνευματική αναπηρία που χρησιμοποιείται στη νομοθεσία και σε
θεσμικές δομές και οργανώσεις171 και στιγματίζει περαιτέρω αυτή την κατηγορία παιδιών,

168 Διαβούλευση με το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και την ΚΥΣΟΑ.
169 Οι οχτώ θεματικές ενότητες είναι οι εξής: Φύλο, καταπολέμηση των διακρίσεων, ευαισθητοποίηση και στατιστικά
στοιχεία (άρθρα 5,8,31 της CRPD)· Προσβασιμότητα στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον (άρθρα 9,30 της CRPD)·
Προσβασιμότητα στις Μεταφορές (άρθρο 9 της CRPD)· Προσβασιμότητα στην Πληροφόρηση (άρθρα 9, 21 της
CRPD)· Ανεξάρτητη Διαβίωση, Κοινωνική Ενσωμάτωση, Κινητικότητα και Κοινωνική Προστασία (άρθρα 19, 20, 28,
30 της CRPD)· Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση (άρθρα 24, 26 της CRPD)· Υγεία και Αποκατάσταση
(Άρθρα 25, 26 της CRPD)· Απασχόληση (άρθρο 27 της CRPD).
170 Διαβούλευση με υπάλληλο του μηχανισμού εφαρμογής της CRPD (Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως).
171 Ο όρος «καθυστερημένος» που προέρχεται από τον όρο «υστέρηση» χρησιμοποιείται ευρέως στην Κύπρο σε
νομοθετικές πράξεις καθώς και στις ονομασίες οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πνευματικής
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ενώ η ασυνέπεια κατά τη χρήση της εν λόγω ορολογίας υπογραμμίζει τον αυθαίρετο τρόπο
με τον οποίο νομοθέτες και φορείς χάραξης των πολιτικών χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να
δημιουργήσουν συγκεκριμένες απόψεις172.

Ο «Ραδιομαραθώνιος» της Κύπρου173, η μεγαλύτερη διοργάνωση συγκέντρωσης πόρων για
παιδιά με ειδικές ανάγκες, εξακολουθεί να διοργανώνεται σε ετήσια βάση από όμιλο
τραπεζών και μεγάλων μέσων ενημέρωσης, εν τω μέσω διαμαρτυριών και καταγγελιών από
το κίνημα για τα άτομα με αναπηρία που δεν συμμετέχει στη διοργάνωση. Ο
Ραδιομαραθώνιος αποτελεί ετήσια διοργάνωση που διαρκεί αρκετές ημέρες και έχει
φιλανθρωπικό χαρακτήρα, χωρίς να προάγει ιδιαίτερα μια νοοτροπία βασιζόμενη στα
δικαιώματα. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν είναι παρόντα ούτε εκπροσωπούνται, τόσο στις
οργανωτικές όσο και στις διοικητικές δομές ή στις δημόσιες εκδηλώσεις. Η διοργάνωση έχει
προκαλέσει επικριτικά σχόλια από την ΚΥΣΟΑ, που υποστηρίζει ότι οι τράπεζες
εκμεταλλεύονται τις αναπηρίες για δημόσιες σχέσεις και διαφήμιση174.

Κενά στην εκπαίδευση, την υγεία και την πρόνοια
Τα τελευταία χρόνια, η ΕΠ έχει προβεί σε σειρά παρεμβάσεων όσον αφορά το νομικό πλαίσιο
για την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και την υλοποίησή του. Το 2011, σε
συνέχεια καταγγελιών σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, η ΕΠ ανέλαβε
την πρωτοβουλία να διοργανώσει δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών,
επαγγελματιών και ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας συλλογικής
άποψης αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες στην Κύπρο. Κατόπιν
ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαβούλευσης, η ΕΠ εξέδωσε έκθεση με σκοπό την
επισήμανση των κενών και την προώθηση μέτρων για την αντιμετώπισή τους175. Στην
έκθεση επισημάνθηκαν τα ακόλουθα προβλήματα:
 Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των

παιδιών με ειδικές ανάγκες με σκοπό τον καθορισμό του πλέον κατάλληλου για αυτά
είδους εκπαίδευσης. Η διαδικασία πάσχει επίσης από έλλειψη αποδοτικότητας κυρίως
λόγω της γραφειοκρατίας και της σύνθεσης των ομάδων που διενεργούν αυτές τις
αξιολογήσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εν λόγω επιτροπές δεν χρησιμοποιούν τις
νομοθετικές διατάξεις που προωθούν την ενιαία εκπαίδευση και η νομοθετική διάταξη
που προβλέπει μείωση του αριθμού των μαθητών στις τάξεις ειδικής αγωγής δεν
εφαρμόζεται.

 Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι δάσκαλοι των τάξεων ενιαίας εκπαίδευσης δεν
διαθέτουν πληροφόρηση σχετικά με τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα
των μαθητών τους. Ο αριθμός των συνδετικών λειτουργών είναι πολύ χαμηλός σε
σύγκριση με τον αριθμό των παιδιών που καλούνται να υποστηρίξουν και τα
καθήκοντα που τους ανατίθενται. Η ΕΠ είχε λάβει σειρά καταγγελιών σύμφωνα με τις
οποίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι συνδετικοί λειτουργοί φαίνεται ότι δεν
διαθέτουν τις αναγκαίες αρμοδιότητες ώστε να στηρίξουν τη διαδικασία
ένταξης.

αναπηρίας, π.χ. Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων.
172 Mavrou K & Liasidou A (2013), Country reports on citizenship and political participation, ANED 2013 Task 3 and
4, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/
173 http://www.radiomarathonios.com.
174 Διαβούλευση με την ΚΥΣΟΑ, τη συνομοσπονδία οργανώσεων αναπήρων.
175 Θέση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για την Αγωγή και Εκπαίδευση Παιδιών με
Αναπηρίες: Αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης, Λευκωσία, Δεκέμβριος 2011, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLpapers_gr/DMLpapers_gr?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Exp
and=2.
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 Ο νόμος προβλέπει την έναρξη της αξιολόγησης με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν
αναπηριών ενός μαθητή στην ηλικία των τριών ετών. Εξαιτίας αυτού, οι θεραπευτικές
παρεμβάσεις δεν ξεκινούν πριν από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Στις 29 Απριλίου 2014, η ΕΠ εξέδωσε έκθεση176 σε συνέχεια καταγγελίας από μητέρα
παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες, η οποία ασκούσε κριτική στις σχολικές αρχές και τους
δασκάλους διότι απέτυχαν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τις μαθησιακές δυσκολίες
του παιδιού επί δέκα έτη (από την προσχολική εκπαίδευση ως την ηλικία των 15 ετών) και
διότι δεν παρέπεμψαν το παιδί για αξιολόγηση από την Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης που αξιολογεί μεμονωμένες περιπτώσεις παιδιών και αποφασίζει σχετικά με το
είδος εκπαίδευσης που πρέπει να λαμβάνουν. Η ΕΠ επεσήμανε ότι, μολονότι το νομικό
πλαίσιο ήταν επαρκές, η εφαρμογή του ήταν προβληματική. Παρά τις ενδείξεις σχετικά με τις
δυσκολίες που αντιμετώπιζε το παιδί να ανταποκριθεί σε ακαδημαϊκό επίπεδο και τις
συναισθηματικού χαρακτήρα δυσκολίες που φαινόταν να αντιμετωπίζει, κανένα από τα
σχολεία που παρακολούθησε και κανένας από τους δασκάλους που ήρθαν σε επαφή μαζί του
δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν ότι το παιδί είχε ειδικές ανάγκες. Εάν, από την άλλη πλευρά,
οι δάσκαλοι είχαν όντως αναγνωρίσει ότι το παιδί είχε ειδικές ανάγκες, τότε δάσκαλοι,
γιατροί και ψυχολόγοι δεν έδρασαν σύμφωνα με τα δικαιώματα του παιδιού και τον νόμο. Το
γεγονός ότι η μητέρα δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει τις ειδικές ανάγκες του γιου της δεν
απαλλάσσει το σχολείο από την υποχρέωση να χαρακτηρίσει το παιδί μαθητή με ειδικές
ανάγκες. Η ΕΠ επέκρινε ιδίως το γεγονός ότι η μητέρα παραπέμφθηκε από δάσκαλο σε
ιδιωτικό γιατρό, ωθώντας την να καταβάλει μεγάλο χρηματικό ποσό για την αναγκαία
εκτίμηση από ιδιωτικό ψυχολόγο, τη στιγμή που το κράτος προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία
δωρεάν στο σχολείο, στοιχείο που γεννά ερωτήματα ως προς το εάν οι δάσκαλοι έχουν
γνώση του νόμου.

Καταγγελίες που διερευνήθηκαν από το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως αποκάλυψαν
επιπλέον αδυναμίες στο σύστημα εν γένει: η διακριτική ευχέρεια των Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας ασκείται μερικές φορές με αυθαίρετο τρόπο, διακόπτοντας την
παροχή των επιδομάτων πρόνοιας για παιδιά με αναπηρίες177· ανεπάρκεια των
εγκαταστάσεων και των πόρων που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας σε ειδικές
μονάδες που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του ενιαίου σχολικού συστήματος· έλλειψη
αξιόπιστου μηχανισμού για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιστατικών
κακομεταχείρισης από δασκάλους παιδιών με αναπηρία, ιδίως των παιδιών εκείνων που
δυσκολεύονται να εκφραστούν, και κενών ως προς την κατάρτιση των δασκάλων178· και
κατακερματισμός της παροχής υπηρεσιών υγείας που επιβαρύνουν με δυσανάλογο τρόπο
τους γονείς κατά τη λήψη αποφάσεων και την έγκριση μέτρων που έχουν καίρια σημασία για
την υγεία και την ευημερία του παιδιού τους179.

176 Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με τον έγκαιρο εντοπισμό παιδιών
με μαθησιακές δυσκολίες στα πλαίσια του σχολείου: αποτέλεσμα διερεύνησης καταγγελίας, 29 Απριλίου 2014, αριθ.
φακέλου Γ.Ε.Π. 11.17.05.124, που διατίθεται στη διεύθυνση:
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/1AAA226279B6795AC2257CCA0024DF6F?Opendocument.
177 Έκθεση του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας να τερματίσουν την παροχή αναπηρικού επιδόματος σε λήπτες δημοσίου βοηθήματος στους οποίους
παρεχόταν λόγω της αναπηρίας τους, Αρ. Φακέλων Α/Π 234/2013, Α/Π 400/2013, Α/Π 519/2013, Α/Π 1814/2013,
Α/Π 2069/2013, Α/Π 2116/2013, Α/Π 2123/2013, 27 Δεκεμβρίου 2013, διαθέσιμη στη διεύθυνση:
http://www.Ombudsman.gov.cy/Ombudsman/Ombudsman.nsf/presentationsArchive_gr/presentationsArchive_gr?
OpenDocument Έκθεση Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων αναφορικά με ισχυριζόμενη διακριτική
μεταχείριση των ατόμων με νοητική υστέρηση, Αρ. Φακέλου ΑΚΡ 95/2009, 24 Ιουνίου 2011, διαθέσιμη στη
διεύθυνση: http://www.no-discrimination.Ombudsman.gov.cy/ektheseis-akr
178 Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με τη λειτουργία των ειδικών μονάδων αγωγής και εκπαίδευσης, ΑΚΙ
50/2011, 27 Ιουνίου 2012, διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.no-discrimination.Ombudsman.gov.cy/ektheseis-
aki
179 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την παροχή κατʼ οίκον υπηρεσιών ιατρικής και
κοινωνικής φροντίδας σε βρέφος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής, 30 Σεπτεμβρίου 2014, Αρ. Φακέλου ΑΠ
1495/2014. Δεν διατίθεται ηλεκτρονικά κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας.
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Οι απόψεις των ακτιβιστών για θέματα αναπηρίας συγκλίνουν τις περισσότερες φορές με τις
θέσεις των δύο αρχών που περιγράφηκαν ανωτέρω. Επιπλέον, οι ακτιβιστές για θέματα
αναπηρίας έχουν προσθέσει δύο σημαντικά ζητήματα:

Ο κατακερματισμός των υπηρεσιών που παρέχονται σε παιδιά με ειδικές ανάγκες στο
ενιαίο σχολικό περιβάλλον και η έλλειψη παροχής στήριξης προς τους γονείς έχουν
δημιουργήσει την τάση να επιλέγουν οι γονείς να εντάξουν τα παιδιά τους σε σχολεία
ειδικής αγωγής, ενώ θα μπορούσαν να έχουν ενσωματωθεί σε σχολεία γενικής
εκπαίδευσης εάν διέθεταν επαρκή στήριξη180.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης της αναπηρίας και της λειτουργικότητας ως προϋπόθεση
για την επιλεξιμότητα σε καθεστώτα κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο ξεκίνησε
να εφαρμόζεται πρόσφατα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων181 ενδέχεται να αποκλείει μεγάλο αριθμό ατόμων με αναπηρίες από τις
δημόσιες παροχές και να τα ωθεί στο περιθώριο182.

4.3. Βέλτιστες πρακτικές
Αν και, σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχουν επαρκείς δραστηριότητες που να μπορούν να
χαρακτηριστούν βέλτιστες πρακτικές, ιδίως υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης και των
μέτρων λιτότητας που εφαρμόζει η Κύπρος, οι ακόλουθες διατάξεις και πολιτικές έχουν
χαρακτηριστεί ορθές πρακτικές:
 η δωρεάν παροχή από το κράτος τεχνικού βοηθητικού εξοπλισμού που θα βοηθήσει

την ένταξη των παιδιών στον σχολικό βίο. Αυτό περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή
αναπηρικών αμαξιδίων, κοχλιακών εμφυτευμάτων για τα κωφά παιδιά και εξοπλισμού
διερμηνείας.

 Η αναβάθμιση της ΚΥΣΟΑ, της συνομοσπονδίας οργανώσεων αναπήρων, σε επίπεδο
κοινωνικού εταίρου, που θα συμμετέχει δηλαδή σε διαβουλεύσεις με το κράτος για
όλες τις πολιτικές αποφάσεις και τα ζητήματα που άπτονται της αναπηρίας,183 πρέπει
να θεωρείται ορθή πρακτική, μολονότι η διαδικασία διαβούλευσης είναι συχνά
ανεπαρκής και οι απόψεις της ΚΥΣΟΑ δεν λαμβάνονται πάντα υπόψη184.

 Πρόγραμμα για την αγωγή σε θέματα υγείας που υλοποιείται σε σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στοχεύει στην αύξηση της
ευαισθησίας έναντι της πολυμορφίας και των ατόμων με αναπηρίες, την αλλαγή
στάσεων και συμπεριφορών, την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη διαχείριση της
πολυμορφίας. Το πρόγραμμα λαμβάνει υποστήριξη από όλους τους μαθητές με σκοπό
τη διευκόλυνση της ένταξης των μαθητών με αναπηρίες και της ισότιμης συμμετοχής
τους στην εκπαίδευση και την κοινωνική ενσωμάτωση185.

 Στο πλαίσιο προγράμματος του PROGRESS, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του
Υπουργείου Εργασίας έγραψαν ένα παραμύθι με τίτλο «Το Εφταπόδι» που
παρουσιάζει τις περιπέτειες ενός χταποδιού με πολλά επαγγελματικά προσόντα αλλά

180 Διαβούλευση με τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων.
181 Το νέο σύστημα αξιολόγησης βασίζεται σε διεθνές πρότυπο γνωστό ως ΙCF (International Classification of
Functioning, Disability and Health, Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας),
αναλυτικά στοιχεία για το οποίο είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd06_gr/dsipd06_gr?OpenDocument.
182 Διαβούλευση με την ΚΥΣΟΑ, τη συνομοσπονδία οργανώσεων αναπήρων.
183Περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν Άτομα με Αναπηρία
Νόμος 143(I)/2006, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2006_1_143/full.html
184 Διαβούλευση με την ΚΥΣΟΑ.
185 Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (2013), Πρώτη Έκθεση της Κύπρου για τη Σύμβαση ΟΗΕ
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, παράγραφος 38, διαθέσιμη στη διεύθυνση
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/0870C5B651FDF14EC2257BB7003F3B32/$file/Πρώτη%20έκθεση%2
0της%20Κύπρου%20για%20τη%20Σύμβαση%20ΟΗΕ%20για%20τα%20Δικαιώματα%20των%20ΑμεΑ.pdf.
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μόνο εφτά πόδια που προσπαθεί να εξασφαλίσει μια θέση εργασίας. Στο τέλος της
ιστορίας, το εφταπόδι κερδίζει δικαστική διαμάχη έναντι της εταιρείας που αρνήθηκε
να το προσλάβει εξαιτίας της «αναπηρίας» του. Το παραμύθι τυπώθηκε σε περίπου
5 000 αντίτυπα και διανεμήθηκε σε σχολεία και σε παιδικές εκδηλώσεις186.

4.4. Μηχανισμοί συλλογής δεδομένων και παρακολούθησης
Πέραν των αρμοδιοτήτων του για παρακολούθηση της κακοδιαχείρισης, το Γραφείο
Επιτρόπου Διοικήσεως ενεργεί επίσης ως φορέας ισότητας με ευρεία εντολή που
περιλαμβάνει την οδηγία 2000/78/ΕΚ, και ως ανεξάρτητος μηχανισμός παρακολούθησης της
εφαρμογής της CRPD, με αρμοδιότητα διερεύνησης καταγγελιών σε όλα τα πεδία που
καλύπτονται από την παρούσα μελέτη.

Υπό την ιδιότητά του ως φορέας ισότητας το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως χειρίζεται
σύστημα καταγραφής, το οποίο οργανώνει τις καταγγελίες που λαμβάνονται σύμφωνα με
τον λόγο υποβολής τους και τις δημοσιεύει στις ετήσιες εκθέσεις των δύο τμημάτων που
απαρτίζουν τον φορέα ισότητας: της Αρχής Ισότητας (που εξετάζει όλους τους λόγους
υποβολής καταγγελιών στο πεδίο της απασχόλησης) και της Αρχής κατά των διακρίσεων
(που εξετάζει όλους τους λόγους σε όλα τα πεδία πλην της απασχόλησης). Ως εκ τούτου, ο
αριθμός των καταγγελιών που αφορούν θέματα αναπηρίας και εξετάζονται από καθεμία από
τις δύο αρχές του φορέα ισότητας σε ετήσια βάση καταγράφεται, αν και το στατιστικό αρχείο
δεν διακρίνει μεταξύ περιστατικών που αφορούν παιδιά ή ενήλικες. Ωστόσο, ο αριθμός που
αφορά τα παιδιά με αναπηρίες είναι δυνατό να διαπιστωθεί καθώς ο αριθμός των σχετικών
με θέματα αναπηρίας καταγγελιών που υποβάλλονται σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει τις 6
και δημοσιεύονται όλες στον δικτυακό τόπο του φορέα ισότητας187· επίσης, το Γραφείο του
Επιτρόπου Διοικήσεως ακολουθεί συνειδητά μια φιλελεύθερη και διαφανή προσέγγιση κατά
την επικοινωνία του με το κοινό και οι υπάλληλοί του είναι σε κάθε περίπτωση πρόθυμοι να
προσφέρουν τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία χωρίς ειδικές διατυπώσεις.

Ο Επίτροπος Διοικήσεως αποτελεί επίσης τον μηχανισμό παρακολούθησης που ορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 της CRPD. Υπό την ιδιότητα αυτή, ο μηχανισμός
καταγραφής καταγγελιών δεν διαφέρει από τον μηχανισμό υπό την ιδιότητά του ως φορέα
ισότητας. Η θέση του Επιτρόπου Διοικήσεως είναι ότι η CRPD εφαρμόζεται με οριζόντιο
τρόπο και καλύπτει ολόκληρο το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρίες που εκτείνονται από την ισότητα και την κατάργηση των διακρίσεων ως την
προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον, τις μεταφορές, την πληροφόρηση, την
επικοινωνία, την υγεία, την κοινωνική προστασία, την προστασία από τα βασανιστήρια και
την ελευθερία έκφρασης. Συνεπώς, προκειμένου να ανταποκριθεί στη νέα του εντολή ως
φορέας παρακολούθησης στο πλαίσιο της CRPD, υιοθετείται επίσης μια οριζόντια
προσέγγιση στη διερεύνηση των καταγγελιών, ούτως ώστε τυχόν καταγγελία σχετικά με
θέμα που άπτεται της αναπηρίας να εξετάζεται στο πλαίσιο των πολλαπλών εντολών του188.

Για το έτος 2013, η Επίτροπος Διοικήσεως έλαβε συνολικά 16 καταγγελίες, 14 εκ των
οποίων αφορούσαν θέματα απασχόλησης και ενήλικες, μία αφορούσε τη διοίκηση της
ακίνητης περιουσίας ενός ατόμου με πνευματική αναπηρία και μία άλλη αφορούσε την
πρόσβαση σε παροχές πρόνοιας. Στο πλαίσιο της τελευταίας έρευνας, η Επίτροπος
Διοικήσεως εξέτασε επτά καταγγελίες με θέμα τη διακοπή της παροχής επιδόματος

186 Το βιβλίο μπορεί να ληφθεί από τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας στη διεύθυνση
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/All/08653C382A93E712C22575E0004A66E6/$file/Project4_Layout.pdf?O
penElement.
187 Δικτυακός τόπος του Επιτρόπου Διοικήσεως, διαθέσιμος στη διεύθυνση http://www.no-
discrimination.Ombudsman.gov.cy.
188 Διαβούλευση με υπάλληλο του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως.
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αναπηρίας που καταβαλλόταν στους καταγγέλλοντες μέχρι πρόσφατα (2012-2013), με το
αιτιολογικό ότι κατά την επαναξιολόγηση βρέθηκε ότι οι καταγγέλλοντες δεν πληρούσαν τις
προϋποθέσεις του ορισμού της αναπηρίας, όπως περιλαμβάνονται στον σχετικό νόμο189. Δύο
από τους καταγγέλλοντες αυτούς ήταν παιδιά (ηλικίας κάτω των 18 ετών). Η έρευνα
αποκάλυψε ότι οι επαναξιολογήσεις που διενεργήθηκαν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας και οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η αναπηρία των αιτούντων δεν περιόριζε τη
λειτουργικότητά τους ήταν αυθαίρετες και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κλήθηκαν να
επανεξετάσουν τη θέση τους και να καταβάλουν αναδρομικά τα επιδόματα που είχαν
διακοπεί190.

Για το έτος 2012, η Επίτροπος Διοικήσεως έλαβε 26 καταγγελίες σχετικές με θέματα
αναπηρίας στο πεδίο της απασχόλησης και τρεις καταγγελίες που αφορούσαν πεδία άλλα από
εκείνο της απασχόλησης, μία εκ των οποίων αφορούσε τη λειτουργία μιας ειδικής μονάδας
για αυτιστικά παιδιά. Η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως επεσήμανε τα κενά στην κατάρτιση
των δασκάλων, την έλλειψη αξιόπιστου μηχανισμού για τον εντοπισμό περιπτώσεων
κακομεταχείρισης, ιδίως σε περιπτώσεις όπου τα παιδιά δεν διαθέτουν τις διανοητικές,
συναισθηματικές ή λεκτικές ικανότητες ώστε να εντοπίσουν, να περιγράψουν και να
αναφέρουν λανθασμένες και επιβλαβείς συμπεριφορές που βίωσαν, καθώς και την έλλειψη
κεντρικού συντονισμού των κυβερνητικών ενεργειών191.

4.5. Συστάσεις
Εκπαίδευση
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις και τα κενά ως προς την αποδοτικότητα
των περιφερειακών επιτροπών που αξιολογούν την τοποθέτηση των παιδιών στην ειδική
αγωγή ή την ενιαία εκπαίδευση, κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η ΕΠ
αποφάσισε ότι:
 οι περιφερειακές επιτροπές αξιολόγησης θα πρέπει να απαρτίζονται αποκλειστικά από

εμπειρογνώμονες με κατάλληλη κατάρτιση αντί για αυτεπάγγελτους τεχνοκράτες που
δεν συμβάλλουν στη βελτίωση της ταχύτητας και της αποδοτικότητας των εν λόγω
επιτροπών·

 θα πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος ελάχιστων προϋποθέσεων ως προς τα
επαγγελματικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν τα μέλη των εν λόγω επιτροπών
και να τους παρασχεθεί πρόσθετη διοικητική υποστήριξη·

 πρέπει να καταρτιστούν περιφερειακά διαγνωστικά κέντρα και να στελεχωθούν από
ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης, λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς ψυχολόγους,
κλινικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, που θα μπορούν να λαμβάνουν
υπηρεσίες από γιατρούς ή άλλους επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα αν και όποτε
χρειάζεται·

 πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι σε προσχολικό επίπεδο ώστε να εντοπίζονται οι μαθητές
υψηλού κινδύνου και να αποτρέπεται ο πολλαπλασιασμός των αναγκών σε
μεταγενέστερο στάδιο·

189 Περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος 95/2006, όπως τροποποιήθηκε, διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2006_1_95/full.html
190 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας να τερματίσουν την παροχή αναπηρικού επιδόματος σε λήπτες δημοσίου βοηθήματος στους οποίους
παρεχόταν λόγω της αναπηρίας τους, Αρ. Φακέλων Α/Π 234/2013, Α/Π 400/2013, Α/Π 519/2013, Α/Π 1814/2013,
Α/Π 2069/2013, Α/Π 2116/2013, Α/Π 2123/2013, 27 Δεκεμβρίου 2013, διαθέσιμη στη διεύθυνση
http://www.Ombudsman.gov.cy/Ombudsman/Ombudsman.nsf/presentationsArchive_gr/presentationsArchive_gr?
OpenDocument
191 Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με τη λειτουργία των ειδικών μονάδων αγωγής και εκπαίδευσης, ΑΚΙ
50/2011, 27 Ιουνίου 2012, διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.no-discrimination.Ombudsman.gov.cy/ektheseis-
aki



Θεματικό Τμήμα Γ: Δικαιώματα των Πολιτών και Συνταγματικές Υποθέσεις
___________________________________________________________________________________________

55

 πρέπει να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και να επιβληθούν συγκεκριμένες νομικές
υποχρεώσεις στους δασκάλους να ακολουθούν το ατομικό πρόγραμμα των μαθητών για
τους οποίους έχει κριθεί ότι απαιτείται υποστηρικτική εκπαίδευση στο πλαίσιο της ενιαίας
τάξης·

 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι δάσκαλοι πρέπει να διαθέτουν αρκετό χρόνο για
συντονισμό με τον δάσκαλο ειδικής αγωγής της τάξης, ούτως ώστε το ατομικό
πρόγραμμα του κάθε παιδιού να τηρείται μεθοδικά και να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών
στην τάξη, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των παιδιών με αναπηρίες στην τάξη·

 πρέπει να διενεργείται εις βάθος αξιολόγηση των αναγκών και να αναπτύσσεται
στρατηγικός σχεδιασμός της κατάρτισης για όλους τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης
σε τακτική βάση. Η κατάρτιση όσον αφορά την ευαισθητοποίηση έχει καίρια σημασία στο
πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας·

 το κράτος ενημερώνει, καθοδηγεί και ενισχύει τους γονείς των παιδιών με αναπηρίες,
επιτρέποντάς τους να κατανοούν και να απαιτούν την προάσπιση του βέλτιστου
συμφέροντος του παιδιού τους192.

Προσβασιμότητα
Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως αναφέρθηκε επίσης στο πρόβλημα της προσβασιμότητας
στα σχολικά κτίρια, ιδίως όσον αφορά τα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 1999 (το
έτος κατά το οποίο τέθηκαν σε ισχύ οι σχετικοί κανονισμοί περί προσβασιμότητας)193

επισημαίνοντας ότι το ζήτημα πρέπει να διερευνηθεί και να υποβληθεί σε εκ νέου
εκτίμηση194.

Μηχανισμοί καταγραφής και συντονισμός των υπηρεσιών
Η συνομοσπονδία οργανώσεων που ασχολούνται με τα παιδιά με αναπηρία ΠΑ.ΣΥ.ΓΟ.ΚΑ
υπέβαλε αρκετές συστάσεις για τη βελτίωση του μηχανισμού καταγραφής δεδομένων που
αναλύονται με βάση την αναπηρία και τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών που
παρέχονται σε παιδιά με αναπηρίες:

 το κράτος αναπτύσσει ολοκληρωμένο μηχανισμό καταγραφής με σκοπό την
τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών κάθε είδους αναπηρίας και των αναγκών των
παιδιών με αναπηρίες, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο προγραμματισμός των
αναγκαίων υπηρεσιών·

 το χάσμα όσον αφορά τις υπηρεσίες για παιδιά με αναπηρίες ηλικίας 0-3 ετών πρέπει
να καλυφθεί μέσω πολυθεματικής αξιολόγησης και εκτίμησης των αναγκών με
στρατηγική κατανομή των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων·

 οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν θεραπευτικές υπηρεσίες πρέπει να
αναβαθμιστούν και να λαμβάνουν οικονομική χορηγία ώστε να μπορέσουν να
παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες υπό επίβλεψη·

 πρέπει να εξασφαλισθεί η άμεση και ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες για όλα τα
παιδιά, ανεξαρτήτως της θρησκείας, της εθνικότητας, της εθνότητας ή του
οικονομικού επιπέδου τους.

Πρόσβαση στην υγεία, στα μέσα ενημέρωσης, στη δικαιοσύνη και την αναψυχή

192 Θέση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για την Αγωγή και Εκπαίδευση Παιδιών με
Αναπηρίες: Αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης, Λευκωσία, Δεκέμβριος 2011, διαθέσιμη στη διεύθυνση
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLpapers_gr/DMLpapers_gr?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Exp
and=2
193 Κανονισμός 61 Η εκ των Κανονισμών περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών του 1999, που εκδόθηκαν δυνάμει
του άρθρου 19 του νόμου περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών, διαθέσιμος στη διεύθυνση
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_96/full.html.
194 Διαβούλευση με υπάλληλο του μηχανισμού εφαρμογής της CRPD (Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως).
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Τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των παιδιών με προβλήματα ακοής πρέπει να
αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν μέσω της πλήρους προσβασιμότητας σε όλες τις
δημόσιες υπηρεσίες, τα μέσα ενημέρωσης, το σύστημα δικαιοσύνης και τις δραστηριότητες
αναψυχής, όπως το θέατρο με υπότιτλους, τα κλειστά κυκλώματα για βαρήκοους και η
διερμηνεία από διερμηνείς ειδικευμένους στα αντίστοιχα πεδία195.

Πρέπει να δημιουργηθούν ειδικές μονάδες νοσηλείας για παιδιά με πνευματική και
διανοητική αναπηρία, με σκοπό να καλυφθεί αυτή η κατηγορία παιδιών και να
αποφεύγεται η νοσηλεία τους μαζί με ενήλικες με αναπηρίες.

195 Διαβούλευση με καθηγητή στο Υπουργείο Παιδείας, ειδικευμένο σε θέματα σχετικά με κωφά παιδιά.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Κύπρος έχει επικυρώσει τόσο τη CRC όσο και τη CRPD. Αρκετοί εθνικοί νόμοι αποσκοπούν
στην προστασία των παιδιών με αναπηρία από διακρίσεις και βία και στη διασφάλιση της
πρόσβασής τους στην ενιαία εκπαίδευση. Οι νόμοι αυτοί συμμορφώνονται, σε μεγάλο βαθμό,
με την υποχρέωση εφαρμογής των προτύπων των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, η εφαρμογή
στην πράξη είναι κατακερματισμένη και ανεπαρκής: μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει άμεση
επίκληση των συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών στα δικαστήρια, ενώ οι επαγγελματίες στα
διάφορα πεδία (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και
των υπηρεσιών πρόνοιας) δεν φαίνεται να έχουν γνώση ή να κατανοούν τις υποχρεώσεις
που γεννούν οι συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών ή οι εθνικοί νόμοι.

Η υποχρέωση εύλογης προσαρμογής, που μόλις πρόσφατα επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει
πεδία εκτός της απασχόλησης, περιορίζεται από εξαιρέσεις που την καθιστούν εν τέλει μη
δεσμευτική.

Παρότι το δικαίωμα στην προστασία από διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή/και ηλικίας
διασφαλίζεται στο πεδίο της απασχόλησης, για πεδία πέραν της απασχόλησης
περιλαμβάνεται στην εντολή του φορέα ισότητας αλλά δεν αποτελεί νομικό δικαίωμα, του
οποίου να μπορεί να γίνει επίκληση στο δικαστήριο. Η απαγόρευση που προβλέπεται από το
εθνικό δίκαιο ακολουθεί σχεδόν επί λέξει τη διατύπωση της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του
Συμβουλίου που απαγορεύει τις διακρίσεις αποκλειστικά στην απασχόληση και την
εργασία. Εντούτοις, η ευρεία εντολή του φορέα ισότητας περιλαμβάνει όλων των ειδών τις
διακρίσεις και σε όλα τα πεδία αλλά αυτό δεν δημιουργεί έννομο δικαίωμα στην απαγόρευση
των διακρίσεων σε πεδία πέραν της απασχόλησης που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
δικαστικής προσφυγής με σκοπό την αίτηση αποζημίωσης.

Ολοκληρωμένη νέα νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ το 2014 αποσκοπεί στην προστασία των
ατόμων με αναπηρίες από ορισμένες μορφές βίας, όπως η σεξουαλική κακοποίηση, η
εμπορία παιδιών και η παιδική πορνογραφία, δεν έχει αρχίσει ακόμα να εφαρμόζεται, αλλά η
εφαρμογή της ενδέχεται να παρεμποδιστεί από την ελλιπή υποβολή αναφορών και τις
ανεπαρκείς δομές υποστήριξης των παιδιών που πέφτουν θύματα διπλών διακρίσεων.

Αν και η ενιαία εκπαίδευση απαιτείται διά του νόμου για όλα τα παιδιά που κρίνεται ότι
είναι επιλέξιμα για αυτήν, τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης φαίνεται ότι δεν είναι κατάλληλα
εξοπλισμένα για να δεχτούν παιδιά με αναπηρίες, ενώ τα κενά στην κατάρτιση των
καθηγητών και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού συχνά
έχουν ως αποτέλεσμα να μην ακολουθούνται τα ατομικά προγράμματα που καταρτίζονται για
κάθε παιδί με αναπηρία. Σημαντικές καθυστερήσεις κατά την αξιολόγηση των παιδιών που
απορρέουν από τις χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούν οι
περιφερειακές επιτροπές αξιολόγησης έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις ως προς την
τοποθέτηση των μαθητών στο πλέον κατάλληλο για τις ανάγκες τους σχολείο. Με δεδομένες
τις ελλείψεις προσωπικού και τον μεγάλο αριθμό των μαθητών στις σχολικές τάξεις, η
επιλογή της τοποθέτησης ενός παιδιού με αναπηρία σε σχολείο γενικής εκπαίδευσης δεν
εξετάζεται δεόντως, καθώς τα παιδιά τοποθετούνται στις ειδικές μονάδες που λειτουργούν
εντός του σχολείου και, πολύ συχνά, σε ειδικά σχολεία, όπου παρέχονται περισσότερο
ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες και είναι ευκολότερο να αντεπεξέλθουν οι γονείς.

Από άποψη παροχών, αν και ο βοηθητικός εξοπλισμός παρέχεται δωρεάν, το κράτος
φαίνεται απρόθυμο ή αδύναμο να παράσχει υπηρεσίες που θα καταστήσουν τη χρήση του
εξοπλισμού αυτού ουσιαστική, όπως διερμηνεία ή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού.
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Επιπλέον, η έλλειψη μιας εξειδικευμένης μονάδας παίδων στα δημόσια νοσοκομεία σημαίνει
ότι τα παιδιά νοσηλεύονται μαζί με ενήλικες με πνευματική αναπηρία. Ταυτόχρονα, με την
όξυνση της οικονομικής κρίσης και την έγκριση περισσότερων μέτρων λιτότητας, οι
περιπτώσεις αυθαίρετης άσκησης διακριτικής ευχέρειας από τις δημόσιες αρχές που
εξετάζουν αιτήσεις για επιδόματα πρόνοιας καθίστανται ολοένα συχνότερες, ενώ ένα νέο
σύστημα ταξινόμησης της αναπηρίας και της λειτουργικότητας αναμένεται να υποβαθμίσει
περαιτέρω την πρόσβαση στην πρόνοια. Η απουσία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δομών και
ο κατακερματισμός κατά την παροχή υπηρεσιών στήριξης τόσο για τα παιδιά όσο και για
τους γονείς επιβαρύνουν σε δυσανάλογο βαθμό τους γονείς, οι οποίοι δεν είναι
απαραίτητα σε θέση να λαμβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις ή τα πλέον κατάλληλα μέτρα
για το παιδί τους.

Προκειμένου να παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο επαρκή προστασία σε παιδιά με αναπηρίες,
πρέπει να αναπτυχθεί αξιόπιστος μηχανισμός καταγραφής που θα τεκμηριώνει τη φύση
και την έκταση των διαφόρων αναγκών που δημιουργούνται από τα διάφορα είδη αναπηρίας
και τα κενά στο ισχύον σύστημα.

Επιπλέον, το κράτος πρέπει να αναπτύξει μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων, να διαχειρίζεται κεντρικά όλες τις κυβερνητικές δράσεις,
παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, να προσφέρει υποχρεωτική κατάρτιση των δασκάλων
και να τους εξοπλίσει με τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να στηρίζουν αποτελεσματικά
και να ενισχύουν τα παιδιά κατά την παρακολούθηση και την επιτυχημένη ολοκλήρωση του
ενιαίου σχολείου, κατά περίπτωση, ή του σχολείου ειδικής αγωγής, όταν οι συνθήκες
απαιτούν μια τέτοια επιλογή. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο καθεστώς
στήριξης και ενημέρωσης των γονέων παιδιών με αναπηρίες κατόπιν διαβούλευσης με
τους γονείς, ώστε να τους επιτρέψει να παρέχουν την αναγκαία φροντίδα και υποστήριξη
στα παιδιά τους στο σπίτι και να αποφύγουν την εισαγωγή του παιδιού σε ίδρυμα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ανάλυση της νομικής εφαρμογής των δικαιωμάτων και των αρχών των συμβάσεων CRPD και CRC

Εθνική νομοθεσία Σχόλια/αξιολόγηση της εφαρμογής

Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού

Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 (216/1990), όπως τροποποιήθηκε
Άσκηση γονικής μέριμνας
6 (1) Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει
στο συμφέρον του τέκνου.
(2) (α) Στο συμφέρον του τέκνου πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του Δικαστηρίου όταν, κατά
τις διατάξεις του νόμου, το Δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή
με τον τρόπο της άσκησης της.
(β) Η απόφαση του Δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να
μην κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, την ιθαγένεια, την
εθνική ή κοινωνική προέλευση ή την περιουσία.
(3) Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου και στο βαθμό που μπορεί να αντιληφθεί, πρέπει να
ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του πριν από κάθε απόφαση σχετικά με τη γονική μέριμνα,
εφόσον η απόφαση αφορά τα συμφέροντα του.

Ο περί Υιοθεσίας Νόμος του 1995 (19(Ι)/1995)
5(1) Το Δικαστήριο εκδίδει το διάταγμα υιοθεσίας, αφού ικανοποιηθεί ότι
….
(β) η έκδοση του διατάγματος υιοθεσίας θα είναι προς το συμφέρον του υιοθετουμένου,
λαμβανομένων υπόψη και των επιθυμιών του, αν το επιτρέπει η ηλικία και η πνευματική του
ικανότητα

Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος του 2000 2002 (165(I)/2002)
6C. (2) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε παρανόμως παραμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας, ο
οποίος ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, δυνάμει του Άρθρου 146 του
Συντάγματος κατά:
(α) απόφασης επιστροφής που εκδίδεται από το Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 18ΟΗ του περί
Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου και αφορά τον εν λόγω υπήκοο, ή
(β) απόφασης περί απομάκρυνσης που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών σύμφωνα με το

Ανεπαρκής εφαρμογή

Εκτός του πεδίου των συμβάσεων CRC
και CRPD, το νομικό πλαίσιο δεν απαιτεί
να συνεκτιμάται το βέλτιστο συμφέρον
του παιδιού σε όλες τις αποφάσεις που
το επηρεάζουν. Συγκεκριμένα, η
απαίτηση αυτή ενυπάρχει στη
νομοθεσία που αφορά ειδικότερα
θέματα (γονική μέριμνα, υιοθεσία,
νομική αρωγή στη διαδικασία αγωγής
επιστροφής κ.λπ.), αλλά απουσιάζει από
άλλους νόμους όπως ο νόμος σχετικά
με την εκπαίδευση για παιδιά με
αναπηρίες ή ο νόμος που ρυθμίζει την
παροχή εύλογης προσαρμογής κατά τη
συμμετοχή τους σε εξετάσεις. Η
εξήγηση για αυτήν την επιλεκτική
μεταχείριση έγκειται πιθανόν στο
γεγονός ότι η εν λόγω απαίτηση
συμπεριελήφθη μόνο στη νομοθεσία
που υιοθετεί πρότυπα των Ηνωμένων
Εθνών ή μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο το
κεκτημένο της ΕΕ, αλλά όχι και στην
υπόλοιπη νομοθεσία. Κατά συνέπεια, η
εφαρμογή αξιολογείται ως ανεπαρκής.
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Ανάλυση της νομικής εφαρμογής των δικαιωμάτων και των αρχών των συμβάσεων CRPD και CRC

Εθνική νομοθεσία Σχόλια/αξιολόγηση της εφαρμογής

άρθρο 18Π του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου και αφορά τον εν λόγω υπήκοο, ή
(γ) απαγόρευσης εισόδου που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 18ΠΓ
του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου και αφορά τον εν λόγω υπήκοο, υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(αα) η δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την πρωτοβάθμια εκδίκαση της προσφυγής ενώπιον του
Διοικητικού Δικαστηρίου, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, και όχι την εκδίκαση έφεσης
ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά της δικαστικής απόφασης η οποία εκδίδεται στα πλαίσια
της εν λόγω πρωτοβάθμιας εκδίκασης, ούτε άλλο ένδικο μέσο· και
(ββ) είναι πιθανόν να εκδοθεί θετική δικαστική απόφαση στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβάθμιας
εκδίκασης της προσφυγής.

(3) Η παράγραφος (ββ) του εδαφίου (2) εφαρμόζεται χωρίς να περιορίζει αυθαίρετα την παροχή της
δωρεάν νομικής αρωγής.
(4) Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το Δικαστήριο τηρεί την αρχή της μη
επαναπροώθησης και λαμβάνει δεόντως υπόψη
(α) τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού [.]

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος (ΚΕΦ.105)
Άρθρο 18ΠΗ (1). Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι οικογένειες με ανηλίκους κρατούνται μόνο ως
έσχατη λύση και για το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα.
(2) Στις οικογένειες που κρατούνται εν αναμονή απομάκρυνσης παρέχεται χωριστό κατάλυμα το
οποίο εξασφαλίζει επαρκή ιδιωτική ζωή.
(3) Οι υπό κράτηση ανήλικοι έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με δραστηριότητες ελεύθερου
χρόνου, όπως δραστηριότητες παιχνιδιού και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που αρμόζουν στην
ηλικία τους και, ανάλογα με τη διάρκεια της παραμονής τους, έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.
(4) Στους ασυνόδευτους ανηλίκους παρέχεται κατά το δυνατόν κατάλυμα σε ιδρύματα τα οποία
διαθέτουν προσωπικό και εγκαταστάσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες προσώπων της ηλικίας
τους.
(5) Τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού λαμβάνονται πρωτίστως υπόψη κατά την κράτηση
ανηλίκων εν αναμονή απομάκρυνσης.
Ο περί Προσφύγων Νόμος του 2000 (6(I)/2000)
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Ανάλυση της νομικής εφαρμογής των δικαιωμάτων και των αρχών των συμβάσεων CRPD και CRC

Εθνική νομοθεσία Σχόλια/αξιολόγηση της εφαρμογής

Ο περί Προσφύγων Νόμος του 2000 (6(I)/2000)
10(1A) Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα κατά την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος Νόμου οι οποίες αφορούν τη διεθνή προστασία και τους ανηλίκους.

Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της
Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014
(91(I)/2014)
ΜΕΡΟΣ ΙV ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
Στήριξη των θυμάτων
45 (1) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, για να συνδράμουν και στηρίξουν τα παιδιά που είναι θύματα, βραχυπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα, στο πλαίσιο της σωματικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασής τους, μετά από
ατομική εκτίμηση της προσωπικής κατάστασης του παιδιού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την
άποψή του, ανάλογα με την ηλικία την ψυχική και νοητική του κατάσταση, τις ανάγκες του και τις
ανησυχίες του με σκοπό την εξεύρεση μόνιμων λύσεων για το παιδί.
(2) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες διασφαλίζουν, η κάθε μια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, την
άμεση πρόσβαση κάθε θύματος στα δικαιώματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.
(3) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στηρίζουν το παιδί και την οικογένεια ασκώντας, μεταξύ
άλλων, διασυνδετικό ρόλο με άλλες υπηρεσίες, με στόχο τη διασφάλιση του συμφέροντος του
παιδιού. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διαπιστώσουν ότι οι δικαιούχοι της
γονικής μέριμνας θύματος δεν διασφαλίζουν το συμφέρον του παιδιού και, ως εκ τούτου, δεν
μπορούν να το εκπροσωπούν λόγω σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ αυτών και του θύματος,
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να
διοριστεί επίτροπος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου.

Απαγόρευση διακρίσεων

Ο Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(I)/2000, όπως τροποποιήθηκε
Αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης
3 (1) Κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των
ατόμων με αναπηρία, η οποία συνίσταται στην απουσία οποιασδήποτε διάκρισης σε βάρος
οποιουδήποτε προσώπου λόγω αναπηρίας.

Ανεπαρκής εφαρμογή

Το νομικό πλαίσιο δεν αναγνωρίζει την
ιδιαίτερη ευπάθεια των κοριτσιών με
αναπηρίες ή των παιδιών με αναπηρίες.
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(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), πρόσωπο προβαίνει σε
διάκριση εναντίον άλλου προσώπου αν μεταχειρίζεται ένα τέτοιο άτομο:

(α) Με δυσμενέστερο τρόπο από ότι μεταχειρίζεται ή θα μεταχειριζόταν άτομα χωρίς
αναπηρία τα οποία βρίσκονται στην ίδια ή παρόμοια κατάσταση·
(β) με βάση χαρακτηριστικά τα οποία γενικά ανήκουν σε άτομο με τέτοια αναπηρία ή με
βάση ένα υποτιθέμενο χαρακτηριστικό το οποίο γενικά ανήκει σε άτομο με τέτοια αναπηρία ή
με βάση ένα υποτιθέμενο χαρακτηριστικό το οποίο γενικά αποδίδεται σε άτομο με τέτοια
αναπηρία· ή
(γ) βασιζόμενο στο γεγονός ότι το άτομο αυτό δεν ικανοποιεί ή δεν είναι σε θέση να
ικανοποιήσει όρο, η φύση του οποίου είναι τέτοια ώστε ένα υψηλό ποσοστό προσώπων που
δεν έχουν τέτοια αναπηρία ικανοποιούν ή είναι σε θέση να ικανοποιήσουν από ότι άτομα τα
οποία έχουν τέτοια αναπηρία και η ύπαρξη όρου δεν δικαιολογείται από τις περιστάσεις της
υπόθεσης·
(δ) κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης περιεχόμενης σε κώδικα πρακτικής εκδιδόμενο
δυνάμει του παρόντος Νόμου·
(ε) με τρόπο που συνιστά παρενόχληση κατά την έννοια του παρόντος Νόμου.

Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
28(1). Πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της δικαιοσύνης και
δικαιούνται να τύχωσι ίσης προστασίας και μεταχειρίσεως.
(2). Έκαστος απολαύει πάντων των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προβλεπομένων
υπό του Συντάγματος άνευ ουδεμιάς δυσμενούς διακρίσεως αμέσου ή εμμέσου εις βάρος
οιουδήποτε ατόμου ένεκα της κοινότητος, της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, της
γλώσσης, του φύλου, των πολιτικών
ή άλλων πεποιθήσεων, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, της γεννήσεως, του πλούτου,
της κοινωνικής τάξεως αυτού ή ένεκα οιουδήποτε άλλου λόγου, εκτός εάν διά ρητής
διατάξεως του Συντάγματος ορίζηται το αντίθετον.
3. Ουδείς πολίτης δικαιούται να χρησιμοποιή τίτλον ευγενείας ή κοινωνικής διακρίσεως ή να
απολαύη οιουδήποτε προνομίου εκ ταύτης εντός των εδαφικών ορίων της Δημοκρατίας.
4. Ουδείς τίτλος ευγενείας ή άλλης κοινωνικής διακρίσεως απονέμεται ή αναγνωρίζεται εν τη
Δημοκρατία.

Το πλαίσιο είναι το ίδιο που ισχύει για
τους ενηλίκους με αναπηρίες, χωρίς
ειδικές διατάξεις λόγω φύλου ή
μειονοτικής καταγωγής. Η νομοθεσία
που ποινικοποιεί την εκμετάλλευση, τη
βία και την κακομεταχείριση προβλέπει
βαριές ποινές σε περίπτωση που το
θύμα είναι άτομο με αναπηρίες χωρίς,
ωστόσο, να υπάρχει καμία ειδική
πρόβλεψη για τα κορίτσια με αναπηρίες.

Ο Νόμος 127(I)/2000 απαγορεύει τις
διακρίσεις λόγω αναπηρίας μόνο στο
πεδίο της απασχόλησης, σύμφωνα με
την Οδηγία 2000/78. Για τον λόγο
αυτό, η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
είναι ανεπαρκής. Η εντολή του φορέα
ισότητας, ωστόσο, που ρυθμίζεται με
τον Νόμο 42(I)/2004, καλύπτει τις
διακρίσεις για κάθε λόγο και σε κάθε
πεδίο, συμπεριλαμβανομένων των
διακρίσεων στην υγειονομική
περίθαλψη. Επίσης, και το άρθρο 28
του Συντάγματος απαγορεύει τις
διακρίσεις λόγω αναπηρίας.



Έκθεση χώρας για την Κύπρο σχετικά με τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες
____________________________________________________________________________________________________

68

Ανάλυση της νομικής εφαρμογής των δικαιωμάτων και των αρχών των συμβάσεων CRPD και CRC

Εθνική νομοθεσία Σχόλια/αξιολόγηση της εφαρμογής

Ο Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της
Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014
(91(I)/2014)
ΜΕΡΟΣ VΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Προληπτικά μέτρα και μέτρα παρέμβασης
52(1) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας συντονίζουν, σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες, τη λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων και μέτρων παρέμβασης
προκειμένου να μειωθεί η διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 6 μέχρι 10 και
15.
(2) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα στήριξης του παιδιού και της
οικογένειας ασκώντας, μεταξύ άλλων, διασυνδετικό ρόλο με άλλες υπηρεσίες, με στόχο τη μείωση
των παραγόντων που θέτουν το παιδί και την οικογένεια σε ευάλωτη θέση.
(3) Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, εξασφαλίζουν
τη διαθεσιμότητα διαγνωστικής αξιολόγησης, κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων και
αποτελεσματικών προγραμμάτων με σκοπό την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων
επανάληψης αδικημάτων σεξουαλικού χαρακτήρα σε βάρος παιδιών.
(4) Οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν το προσωπικό
τους που ενδέχεται να έχει ή έχει επαφή με παιδιά σε όλα τα επίπεδα πρόληψης με σκοπό, μεταξύ
άλλων, την μείωση των κινδύνων διάπραξης του αδικήματος, τον εντοπισμό των θυμάτων και των
δυνητικών θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης και την ελαχιστοποίηση υποτροπής
των θυτών.
Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, οι εμπλεκόμενοι φορείς εμπίπτουν στους
τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής προστασίας, της δικαιοσύνης και της επιβολής
του νόμου και σε χώρους που σχετίζονται με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τις ψυχαγωγικές
δραστηριότητες.

Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2000, όπως τροποποιήθηκε
Παροχή αγαθών, υπηρεσιών και διευκολύνσεων
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:
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(α) Σχετίζεται με λόγο που αναφέρεται στην αναπηρία του ατόμου και ο λόγος αυτός δεν έχει
εφαρμογή σε άλλο άτομο· και
(β) αυτή δεν είναι δικαιολογημένη.

(2) Για σκοπούς του άρθρου αυτού δεν αποτελεί ίση μεταχείριση ατόμων με αναπηρίες:
(α) Η άρνηση παροχής υπηρεσιών·
(β) η προσφορά υπηρεσιών κατώτερου επιπέδου·
(γ) η 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:
(i) δημιουργία κατάλληλων μέσων προσπέλασης και διευκολύνσεων για άνετη και ασφαλή
χρήση των υπηρεσιών και διευκολύνσεων
(ii) χρήση ειδικών μέσων, οργάνων ή ατόμων επικοινωνίας και ενημέρωσης για ορισμένες
κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες·
(iii) χρήση εξειδικευμένων μέσων, οργάνων και διευκολύνσεων σε ειδικούς χώρους παροχής
υπηρεσιών όπως τα σχολεία, νοσοκομεία, κλινικές και άλλοι παρόμοιοι χώροι.

Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2000
Βασικά δικαιώματα
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.
(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1) άτομα με αναπηρίες έχουν τα πιο κάτω
δικαιώματα:
(α) Έγκαιρη επισήμανση και διάγνωση της αναπηρίας, παρέμβαση και πρόληψη των περαιτέρω
συνεπειών της, παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, αποκατάσταση των λειτουργιών
περιλαμβανομένης της παροχής και εκπαίδευσης στη χρήση προσθετικών και ορθοτικών μελών,
καθώς και ψυχολογική και άλλη στήριξη του ίδιου του ατόμου και της οικογένειάς του[.]
Ο περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του
2004 (1(I)/2005)
«Δυσμενής διάκριση» σημαίνει παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στη βάση, μεταξύ άλλων,
του φύλου, του γενετήσιου προσανατολισμού, της θρησκείας, της φυλετικής ή εθνοτικής
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καταγωγής, του χρώματος, των φιλοσοφικών, πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, της
ηλικίας, της κατάστασης της υγείας, των ειδικών αναγκών και της κοινωνικο-οικονομικής
κατάστασης.

Απαγόρευση δυσμενούς διάκρισης.
7(1). Η φροντίδα υγείας προσφέρεται σε όλους ισότιμα χωρίς δυσμενή διάκριση.
(2) Όποτε επιβάλλεται εκ των πραγμάτων επιλογή μεταξύ ασθενών για την παροχή συγκεκριμένης
υπηρεσίας υγείας, αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς διάκριση, κατά τρόπο δίκαιο και να βασίζεται σε
αντικειμενικά επιστημονικά/επαγγελματικά κριτήρια.

Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2000
Θετικές δράσεις
3B.-(1) Για να πραγματωθεί η πλήρης ισότητα, η αρχή της ίσης μεταχείρισης που
προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος Νόμου, δεν εμποδίζει, οποιαδήποτε ευνοϊκότερη
μεταχείριση στην απασχόληση, η οποία παρόλο που έμμεσα φαίνεται ως διάκριση,
αποσκοπεί στην πρόληψη ή την αντιστάθμιση μειονεκτημάτων για λόγους αναπηρίας.

(2) Ειδικότερα, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν εμποδίζει τη διατήρηση ή εισαγωγή
διατάξεων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, ούτε μέτρα που
στοχεύουν στη δημιουργία ή τη διατήρηση προϋποθέσεων ή διευκολύνσεων με σκοπό τη
διαφύλαξη ή την ενθάρρυνση της ένταξης ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας.
Προσβασιμότητα
Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2000
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.
(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου
(1) άτομα με αναπηρίες έχουν τα πιο κάτω δικαιώματα:
(γ) προσβασιμότητα στη στέγαση, κτίρια, δρόμους και γενικά στο φυσικό περιβάλλον και στα
δημόσια μέσα συγκοινωνίας και άλλα μέσα διακίνησης·
(ε) πρόσβαση στην πληροφόρηση και επικοινωνία με ειδικά μέσα όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο,
ιδιαίτερα για ορισμένες ομάδες ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες·
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(i) συμμετοχή στις πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές, θρησκευτικές και δραστηριότητες
αναψυχής.

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος: Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 19 του
νόμου
Κανονισμός 61.H: Χρήση οικοδομών από ανάπηρα πρόσωπα
61.I(1) Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται στις πιο κάτω οικοδομές:
α) Σε όλες τις δημόσιες οικοδομές ή / και οικοδομές που επιτρέπεται η είσοδος του κοινού.
β) Σε εμπορικά κέντρα.
γ) Σε οικοδομές που περιλαμβάνουν καταστήματα ή / και γραφεία.
δ) Σε πολυκατοικίες με πέντε ή περισσότερες οικιστικές μονάδες και / ή σε οικοδομές με
απαιτούμενους χώρους στάθμευσης πέραν των πέντε.
ε) Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα περιλαμβανομένων και των χώρων διαμονής των φοιτητών, σε
γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και κολυμβητικές δεξαμενές.
στ) Σε κλινικές, ιατρεία και θεραπευτικά ή άλλα διαγνωστικά κέντρα.
ζ) Σε βιομηχανικές οικοδομές με έκταση μεγαλύτερη των 600μ² ή με αριθμό εργαζομένων
μεγαλύτερο των 10 ατόμων καθώς και σε συγκρότημα εργαστηρίων των οποίων η συνολική έκταση
υπερβαίνει τα 600μ².
η) Σε οποιαδήποτε οικοδομή όπου η αρμόδια αρχή εύλογα κρίνει ότι επιβάλλεται η εφαρμογή του
Κανονισμού αυτού:
…
Νοείται περαιτέρω ότι για τους σκοπούς της πιο πάνω επιφύλαξης “αρμόδια αρχή” σημαίνει την αρχή
που αποτελείται από εκπροσώπους του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, της αρμόδιας τοπικής
αρχής και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.
(2) Ουδεμία οικοδομή επί της οποίας εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός ανεγείρεται, εκτός αν -
α) Όλα τα επίπεδα της οικοδομής είναι προσβάσιμα σε ανάπηρα πρόσωπα.
β) H κύρια είσοδος της οικοδομής έχει ελάχιστο καθαρό πλάτος 0,90μ., μετρουμένου μεταξύ των
πλαισίων ή των παραστατών και στη μια άκρη της θύρας από την πλευρά της χειρολαβής υπάρχει
ανεμπόδιστη απόσταση ελάχιστου πλάτους 0,30μ.
γ) Όπου υπάρχουν κλιμακοστάσια ή πέραν των δύο σκαλιών, τοποθετούνται διπλοί χειρολισθήρες,
σε απόσταση ενός μέτρου μεταξύ τους, με ύψος 0,70μ. και 0,90μ. αντίστοιχα, με διάμετρο
χειρολισθήρα 0,05μ. και στη μια πλευρά ο χειρολισθήρας προεξέχει 0,40μ. του πρώτου και του
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τελευταίου σκαλιού.
δ) Οι κοινόχρηστοι διάδρομοι έχουν ελάχιστο πλάτος 1,25μ.
ε) Οι προθάλαμοι κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων έχουν ελάχιστη διάσταση 1,50μ.
Νοείται ότι στις περιπτώσεις κλινικών και ιατρείων η ελάχιστη διάσταση είναι 2,10μ.
στ) Υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένο κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) σύνδεσης της κύριας εισόδου με
δημόσιο δρόμο και / ή πεζοδρόμιο, κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό και το οποίο διαθέτει
τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

(i) ελάχιστο ανεμπόδιστο πλάτος 1,20μ.
(ii) κλίση από 1:15 για μήκος ράμπας μέχρι 5μ., και από 1:20 για μήκος
ράμπας μεγαλύτερο από 5μ.
(iii) περίζωμα εκατέρωθεν του κεκλιμένου επιπέδου με ελάχιστο ύψος 0,15μ.
και χειρολισθήρα σε ύψος μεταξύ των 0,80μ. και 0,90μ. και στις δύο
πλευρές και η διάμετρος του χειρολισθήρα πρέπει να είναι 0,05μ.
…

Νοείται ότι, όταν το συνολικό μήκος του κεκλιμένου επιπέδου υπερβαίνει τα 10 μ. απαιτείται η
κατασκευή ενδιάμεσου πλατύσκαλου ελάχιστου μήκους 1,50μ.
Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης του κεκλιμένου επιπέδου υπάρχει
πλατύσκαλο με ελάχιστο πλάτος 1,40μ. και μήκος 1,60μ.
ζ) Όπου απαιτείται η κατασκευή πεζοδρομίων, αυτά διαμορφώνονται και συνδέονται κατάλληλα με
το οδόστρωμα, έχουν αντιολισθητικό δάπεδο και κατάλληλη σήμανση για ανάπηρα άτομα, σύμφωνα
με τις υποδείξεις και προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής.
η) Στις περιπτώσεις ύπαρξης ανελκυστήρων:

(i) η είσοδος / έξοδος στο θάλαμο ανελκυστήρα είναι προσβάσιμη σε ανάπηρα πρόσωπα,
(ii) η θύρα εισόδου του ανελκυστήρα έχει τουλάχιστον καθαρό άνοιγμα 0,80μ.,
(iii) ο ανελκυστήρας έχει καθαρές εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου τουλάχιστον 1,40μ. μήκος
και 1,10μ. πλάτος:
Νοείται ότι, όταν η οικοδομή αφορά χώρο νοσηλείας (κλινική), οι καθαρές εσωτερικές
διαστάσεις του θαλάμου του ανελκυστήρα είναι τουλάχιστον 2,20μ. μήκος και 1,10μ.
πλάτος.
(iv) τα κομβία ελέγχου είναι τοποθετημένα σε ύψος 0,90μ. έως 1,30μ. και 0,40μ. από τη
θύρα:
Νοείται ότι τα κομβία ελέγχου έχουν ηχητική, ανάγλυφη και οπτική σήμανση.
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(v) σε κάθε ανελκυστήρα τοποθετείται τηλεφωνική συσκευή σε ύψος 1,05μ. έως 1,30μ. και
0,40μ. από τη θύρα, η οποία είναι συνδεδεμένη με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και
προγραμματισμένη να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο συντήρησης του ανελκυστήρα και / ή
την αστυνομία και / ή την πυροσβεστική υπηρεσία.

(i) Υφίσταται κοινόχρηστο αποχωρητήριο και νιπτήρας για χρήση από τα δύο φύλα, διαμορφωμένο
κατάλληλα, με τα εξής χαρακτηριστικά:

- οι διαστάσεις του αποχωρητηρίου είναι 2μ. x 2μ. και ο άξονας της λεκάνης είναι
τοποθετημένος σε απόσταση 0,50μ. από τον πλαϊνό τοίχο και με τέτοια διαμόρφωση, ώστε
να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του·

- η θύρα του αποχωρητηρίου ανοίγει προς τα έξω.
Νοείται ότι σε βιομηχανικές οικοδομές και συγκροτήματα εργαστηρίων οι χώροι αποχωρητηρίων
διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δύνανται να χρησιμοποιούνται και από ανάπηρα
πρόσωπα.
Νοείται περαιτέρω ότι οι απαιτούμενοι πρόσθετοι χώροι για σκοπούς υγιεινής για ανάπηρα πρόσωπα
δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης της οικοδομής.
Αναφορικά με οικοδομές ή άλλους χώρους που δέχονται κοινό, θεατές ή ακροατές (π.χ.
κολυμβητήρια, θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες αθλοπαιδιών κ.λ.π.) αυτοί είναι διαμορφωμένοι
κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση σε ανάπηρα πρόσωπα και λαμβάνεται
πρόνοια, ώστε ποσοστό 1% του συνολικού αριθμού των θέσεων, με ελάχιστο αριθμό τέσσερις
θέσεις, είναι κατάλληλα διαμορφωμένες για χρήση από ανάπηρα πρόσωπα και αυτές έχουν εύκολη
πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου.

Εκπαίδευση
Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999
(113(I)/1999), όπως τροποποιήθηκε
17(1) Κάθε παιδί δικαιούται δωρεάν φοίτηση σε δημόσιο σχολείο για την παροχή της ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν
Παιδείας) Νόμος του 1993 (24(I)/1993)
Υπoχρεωτική φoίτηση
3(1) Η φoίτηση στην προδημοτική τάξη, στo δημoτικό σχoλείo και στo γυμvάσιo είvαι υπoχρεωτική,
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μέχρις ότoυ o μαθητής συμπληρώσει τo γυμvασιακό κύκλo ή τo δέκατo πέμπτo έτoς της ηλικίας τoυ,
oπoιoδήπoτε από τα δύo επισυμβεί πρώτo.
(2) Ο Υπoυργός Παιδείας έχει εξoυσία vα επιτρέπει εξαίρεση από τις διατάξεις τoυ πρoηγoύμεvoυ
εδαφίoυ, εφόσov ικαvoπoιηθεί ότι συvτρέχoυv ειδικoί πρoς τoύτo λόγoι.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Εφαρμόζονται διάφορα προγράμματα αναφορικά με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητικών επιδομάτων και της κατά
προτεραιότητα προσφοράς θέσεων στα πανεπιστήμια. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

- Δέσμη στοχευμένων μέτρων φοιτητικής πρόνοιας
- Κανονισμοί για επιπλέον θέσεις σε ειδικές κατηγορίες στα δημόσια πανεπιστήμια

Ωστόσο, τα προγράμματα αυτά αφορούν κυρίως φοιτητές πανεπιστημιακής ηλικίας (κατά κύριο
λόγο, ηλικίας 18+) και όχι παιδιά

Στέρηση ελευθερίας
Ο περί Αδικοπραγούντων Ανηλίκων Νόμος (ΚΕΦ.157)
Αποφυλάκιση συλληφθέντων παιδιών και νεαρών ατόμων με καταβολή εγγύησης από αστυνομικό
6.-(1) Σε περίπτωση που ένα άτομο, κατά τα φαινόμενα, κάτω των δεκαέξι ετών συλλαμβάνεται με
ή χωρίς ένταλμα και δεν μπορεί να οδηγηθεί πάραυτα ενώπιον δικαστηρίου, οποιοσδήποτε
αστυνομικός με βαθμό λοχία ή ανώτερο ή ο αστυνομικός που διευθύνει το αστυνομικό τμήμα όπου
προσήχθη το εν λόγω άτομο θα εξετάζει την υπόθεση και μπορεί να τον/την αποφυλακίσει, με ή
χωρίς τριτεγγύηση, υπό όρους τους οποίους θα υπογράφει ο συλληφθείς/η συλληφθείσα ή ο γονέας
ή κηδεμόνας του/της ή άλλο πρόσωπο που θεωρεί αποδεκτό ο εν λόγω αστυνομικός έναντι ποσού
που, κατά τη γνώμη του αστυνομικού, θα διασφαλίζει την προσέλευση του ατόμου αυτού στη δίκη
για την κατηγορία που έχει απαγγελθεί εναντίον του και θα τον/την αφήνει ελεύθερο/η εκτός εάν-
(α) κατηγορείται για ανθρωποκτονία ή άλλο σοβαρό έγκλημα·

(β) είναι απαραίτητο, για το συμφέρον του ατόμου αυτού, να διατηρηθεί μακριά από κάθε
επαφή με μη επιθυμητά πρόσωπα· ή
(γ) ο αστυνομικός έχει λόγο να πιστεύει ότι η αποφυλάκιση του εν λόγω ατόμου θα
συνιστούσε παραπλάνηση της δικαιοσύνης.

(2) Σε περίπτωση που το εν λόγω άτομο δεν αφήνεται ελεύθερο υπό όρους σύμφωνα με τις
διατάξεις του εδαφίου (1), ο αστυνομικός στον οποίο προσάγεται θα προβαίνει σε προσωρινή



Θεματικό Τμήμα Γ: Δικαιώματα των Πολιτών και Συνταγματικές Υποθέσεις
____________________________________________________________________________________________________

75

Ανάλυση της νομικής εφαρμογής των δικαιωμάτων και των αρχών των συμβάσεων CRPD και CRC

Εθνική νομοθεσία Σχόλια/αξιολόγηση της εφαρμογής

κράτηση αυτού σε αστυνομικό τμήμα μέχρις ότου το εν λόγω άτομο προσαχθεί ενώπιον
δικαστηρίου.
Προσωρινή κράτηση με δικαστική εντολή
7.-(1) Όταν το δικαστήριο αποφασίζει εάν ένα παιδί ή νεαρό άτομο που δεν έχει αφεθεί ελεύθερο με
εγγύηση πρόκειται να κρατηθεί προσωρινά ή να παραπεμφθεί σε δίκη, θα διατάσσει, εφόσον είναι
εφικτό, όχι την προφυλάκισή του αλλά την κράτησή του σε αστυνομικό τμήμα για την περίοδο για
την οποία έχει διαταχθεί η προσωρινή κράτηση αυτού ή μέχρις ότου δικαστεί νομίμως.
(2) Η κράτηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο μπορεί να διαφοροποιείται ή, σε περίπτωση που ένα
νεαρό άτομο αποδειχθεί τόσο απείθαρχο ώστε να μην είναι δυνατή η κράτησή του υπό αυτές τις
συνθήκες ή τόσο διεφθαρμένο ώστε να μην πληροί τις προϋποθέσεις προσωρινής κράτησης στο
αστυνομικό τμήμα, θα ανακαλείται από οποιοδήποτε δικαστήριο το οποίο ενεργεί στη θέση ή για
λογαριασμό του οποίου ενήργησε το δικαστήριο που εξέδωσε τη σχετική εντολή και, εάν αυτή
ανακληθεί, το νεαρό άτομο μπορεί να οδηγηθεί στη φυλακή.
Επαφή με ενηλίκους κατά την προσωρινή κράτηση
8. Θα είναι καθήκον του γενικού διευθυντή της αστυνομίας να προβαίνει σε ρυθμίσεις ώστε να
αποτρέπει, στον βαθμό που είναι εφικτό, την επαφή ενός παιδιού ή νεαρού ατόμου που κρατείται
προσωρινά σε αστυνομικό τμήμα με ενηλίκους, εξαιρουμένων των συγγενών του, οι οποίοι
κατηγορούνται για τέλεση αδικήματος.
Ειδοποίηση του επιμελητή ανηλίκων από τον αστυνομικό ή το άτομο που προσάγει το παιδί ή το
νεαρό άτομο ενώπιον δικαστηρίου
9. Σε περίπτωση που ένα παιδί ή νεαρό άτομο πρόκειται να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου, ο
αστυνομικός ή το άτομο που προσάγει το παιδί ή το νεαρό άτομο ενώπιον δικαστηρίου θα ειδοποιεί
άμεσα για την ημέρα, την ώρα και τη φύση της κατηγορίας ή τους άλλους λόγους για τους οποίους
το παιδί ή το νεαρό άτομο θα προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου, τον επιμελητή ανηλίκων ή έναν από
τους επιμελητές ανηλίκων της περιφέρειας όπου θα συνεδριάσει το δικαστήριο.
Ο Περί Νομικής Αρωγής Νόμος 165(I)/2002

Παροχή δωρεάν νομικής αρωγής
3. Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή στις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 6, 6Α, 6Β,
6Γ, 6Δ και 6Ε, στην έκταση και υπό τους όρους που διαλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο.

Ποινικές διαδικασίες
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4(1) Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται-
(α) Σε ποινικές διαδικασίες οι οποίες εγείρονται ενώπιον Δικαστηρίου εναντίον οποιουδήποτε
προσώπου για αδίκημα που είναι δυνατό να έχει διαπράξει, κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου, για
το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης πέραν του ενός χρόνου και περιλαμβάνει κάθε στάδιο
ανακριτικών ή άλλων διαδικασιών που λαμβάνουν χώραν πριν από την έναρξη της ποινικής
διαδικασίας και που σχετίζονται με αυτή[.]

Εξελισσόμενες δυνατότητες του παιδιού

Ο Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της
Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014
(91(I)/2014)
ΜΕΡΟΣ ΙV ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
Στήριξη των θυμάτων
45 (1) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, για να συνδράμουν και στηρίξουν τα παιδιά που είναι θύματα, βραχυπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα, στο πλαίσιο της σωματικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασής τους, μετά από
ατομική εκτίμηση της προσωπικής κατάστασης του παιδιού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την
άποψή του, ανάλογα με την ηλικία την ψυχική και νοητική του κατάσταση, τις ανάγκες του και τις
ανησυχίες του με σκοπό την εξεύρεση μόνιμων λύσεων για το παιδί.
(2) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες διασφαλίζουν, η κάθε μια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, την
άμεση πρόσβαση κάθε θύματος στα δικαιώματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.
(3) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στηρίζουν το παιδί και την οικογένεια ασκώντας, μεταξύ
άλλων, διασυνδετικό ρόλο με άλλες υπηρεσίες, με στόχο τη διασφάλιση του συμφέροντος του
παιδιού. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διαπιστώσουν ότι οι δικαιούχοι της
γονικής μέριμνας θύματος δεν διασφαλίζουν το συμφέρον του παιδιού και, ως εκ τούτου, δεν
μπορούν να το εκπροσωπούν λόγω σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ αυτών και του θύματος,
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να
διοριστεί επίτροπος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου.

Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 (216/1990), όπως τροποποιήθηκε
Άσκηση γονικής μέριμνας

Ανεπαρκής εφαρμογή

Εξαιρουμένων μερικών ειδικότερων
νόμων (όπως ο νόμος για την
καταπολέμηση της σεξουαλικής
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής
πορνογραφίας), η αρχή των
εξελισσόμενων δυνατοτήτων δεν έχει
ενσωματωθεί στο συνολικό νομικό
πλαίσιο. Η ευρέως ακολουθούμενη
προσέγγιση αναφέρεται στην ηλικία και
όχι στις εξελισσόμενες δυνατότητες.
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6 (3) Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου και στον βαθμό που μπορεί να αντιληφθεί [προσθήκη
έμφασης], πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του πριν από κάθε απόφαση σχετικά με
τη γονική μέριμνα, εφόσον η απόφαση αφορά τα συμφέροντα του.

Ο περί Παιδίων Νόμος (ΚΕΦ. 352)
Το δικαίωμα του Διευθυντή να ασκεί μέριμνα για ορφανά, εγκαταλελειμμένα παιδιά κ.λπ.
3.-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής σχηματίζει την εντύπωση αναφορικά με ένα παιδί, κατά τα
φαινόμενα,
κάτω της ηλικίας των δεκαέξι ετών-

(α) ότι δεν έχει γονέα ή κηδεμόνα ή ότι εγκαταλείφθηκε και παραμένει εγκαταλελειμμένο από
τους γονείς ή τον κηδεμόνα του ή έχει χαθεί· ή
(β) ότι οι γονείς ή οι κηδεμόνες του, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, αδυνατούν λόγω ψυχικής ή
σωματικής νόσου ή αναπηρίας ή άλλης ανικανότητας ή οποιωνδήποτε άλλων περιστάσεων να
του παρέχουν τη δέουσα στέγαση, συντήρηση ή ανατροφή και δεν υπάρχει κανένα άτομο ή
άτομα διαθέσιμα ή ικανά, κατάλληλα ή πρόθυμα να αναλάβουν τη μέριμνα του παιδιού αυτού·
και
(γ) σε κάθε περίπτωση, ότι η παρέμβαση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας κατά τα
αναφερόμενα στο παρόν άρθρο είναι απαραίτητη προς το συμφέρον και με γνώμονα την
ευημερία του παιδιού,

ο Διευθυντής νομιμοποιείται να αναλάβει τη μέριμνα του παιδιού σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
(2) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει αναλάβει τη μέριμνα ενός παιδιού σύμφωνα με το παρόν
άρθρο, έχει το καθήκον, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Μέρους, να συνεχίσει να
ασκεί τη μέριμνα του παιδιού καθόσον αυτό φαίνεται να απαιτεί η ευημερία του παιδιού, και το παιδί
δεν έχει συμπληρώσει τα δεκαοκτώ του χρόνια.

Ο περί Προσφύγων Νόμος του 2000 (6(I)/2000)
Ασυνόδευτοι ανήλικοι
20Ι. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10 και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη
οποιουδήποτε άλλου νόμου, κατά τη διάρκεια της προσωρινής προστασίας, ο Διευθυντής των
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας δύναται, εξασφαλίζοντας όπου αυτό είναι αναγκαίο τη
συγκατάθεση ενήλικου προσώπου και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του παιδιού ανάλογα με την
ηλικία του, να αναθέτει τη φροντίδα του ασυνόδευτου ανηλίκου:
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(α) σε ενήλικους συγγενείς·
(β) σε οικογένεια υποδοχής·
(γ) σε κέντρα υποδοχής με ειδική πρόβλεψη για ανηλίκους ή σε άλλα καταλύματα κατάλληλα

για ανηλίκους·
(δ) στο άτομο που ανέλαβε τη φροντίδα του τέκνου κατά τη φυγή.

Το δικαίωμα ακρόασης/συμμετοχής του παιδιού

Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 (216/1990), όπως τροποποιήθηκε
Άσκηση γονικής μέριμνας
6 (3) Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου και στο βαθμό που μπορεί να αντιληφθεί, πρέπει να
ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του πριν από κάθε απόφαση σχετικά με τη γονική μέριμνα,
εφόσον η απόφαση αφορά τα συμφέροντα του.

Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2010, όπως τροποποιήθηκε
ΜΕΡΟΣ II Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες: Βασικά δικαιώματα
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.
(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1) άτομα με αναπηρίες έχουν τα πιο κάτω
δικαιώματα:
………
(i) συμμετοχή στις πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές, θρησκευτικές και δραστηριότητες αναψυχής.

Ο περί Προσφύγων Νόμος του 2000 (6(I)/2000)
Ασυνόδευτοι ανήλικοι
20Ι. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10 και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη
οποιουδήποτε άλλου νόμου, κατά τη διάρκεια της προσωρινής προστασίας, ο Διευθυντής των
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας δύναται, εξασφαλίζοντας όπου αυτό είναι αναγκαίο τη
συγκατάθεση ενήλικου προσώπου και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του παιδιού ανάλογα με την
ηλικία του, να αναθέτει τη φροντίδα του ασυνόδευτου ανηλίκου:
(α) σε ενήλικους συγγενείς·
(β) σε οικογένεια υποδοχής·
(γ) σε κέντρα υποδοχής με ειδική πρόβλεψη για ανηλίκους ή σε άλλα καταλύματα κατάλληλα για

Ανεπαρκής εφαρμογή

Το δικαίωμα ακρόασης απαντά κυρίως
στη νομοθεσία του οικογενειακού
δικαίου που διέπει τη γονική μέριμνα,
την υιοθεσία κ.λπ., αλλά δεν έχει
ενσωματωθεί στο συνολικό νομικό
πλαίσιο που διασφαλίζει ότι το παιδί θα
ακούγεται σε όλες τις αποφάσεις που
έχουν συνέπειες για εκείνον/εκείνη,
ενώ δεν υφίσταται στον τομέα της
εκπαίδευσης. Δεν εφαρμόζεται καμία
ειδική διαδικασία για το δικαίωμα
ακρόασης των παιδιών με αναπηρίες.
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ανηλίκους·
(δ) στο άτομο που ανέλαβε τη φροντίδα του τέκνου κατά τη φυγή.

Ο περί Υιοθεσίας Νόμος του 1995 (19(I)/1995)

Κριτήρια για την έκδοση διατάγματος υιοθεσίας

5 (1) Το Δικαστήριο εκδίδει το διάταγμα υιοθεσίας, αφού ικανοποιηθεί ότι-
(α) Η συναίνεση που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 4 έχει δοθεί με πλήρη επίγνωση της φύσεως
των αποτελεσμάτων της υιοθεσίας·
(β) η έκδοση του διατάγματος υιοθεσίας θα είναι προς το συμφέρον του υιοθετουμένου,
λαμβανομένων υπόψη και των επιθυμιών του, αν το επιτρέπει η ηλικία και η πνευματική του
ικανότητα·
(γ) για τρεις τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν από την έκδοση του διατάγματος ο ανήλικος διέμενε
και συνεχίζει να διαμένει με τον αιτητή ή έναν από αυτούς και τελεί υπό τη φροντίδα και επίβλεψη
του"
(δ) ο αιτητής δεν έχει λάβει ούτε συμφώνησε να λάβει και κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει δώσει ή
συμφώνησε να δώσει στον αιτητή οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή άλλη αμοιβή ως αντάλλαγμα για
την υιοθεσία·
(ε) η έκθεση του Τμήματος Ευημερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13(5), αναφέρει ότι ο
επιμελητής του προς υιοθεσία προσώπου είναι πράγματι πρόσωπο κατάλληλο για σκοπούς υιοθεσίας.
(2) Το Δικαστήριο, κατά την έκδοση του διατάγματος υιοθεσίας, μπορεί να θέσει οποιουσδήποτε
όρους που υπό τις περιστάσεις κρίνει αναγκαίους και ειδικότερα μπορεί να αξιώσει από τον αιτητή να
μεριμνήσει για την οικονομική κατοχύρωση του ανηλίκου με οποιοδήποτε τρόπο αυτό κρίνει ορθό
και δίκαιο.

Δικαίωμα προστασίας από τη βία

Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της
Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014
(91(I)/2014)
Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού
6.(3) Όποιος συμμετέχει σε σεξουαλική πράξη με παιδί όταν –

Ανεπαρκής εφαρμογή

Δεν υφίσταται καμία νομοθεσία η οποία
να περιέχει ειδικές διατάξεις για την
προστασία των παιδιών με αναπηρίες
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…
(β) γίνεται κατάχρηση ευάλωτης θέσης του παιδιού, κυρίως λόγω διανοητικής ή σωματικής
αναπηρίας ή κατάστασης εξάρτησης είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης διά βίου[.]

Επιβαρυντικές περιστάσεις
19. Κατά την εκδίκαση των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 6 μέχρι 9 και 15 και στην
επιμέτρηση της ποινής, λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο, ως επιβαρυντικές οι ακόλουθες
περιστάσεις:
…
(β) το αδίκημα διεπράχθη εις βάρος παιδιού ευάλωτης θέσης, όπως για παράδειγμα παιδιού με
διανοητική ή σωματική αναπηρία, σε κατάσταση εξάρτησης ή σε κατάσταση σωματικής ή
διανοητικής ανικανότητας∙

Ο περί Αδικοπραγούντων Ανηλίκων Νόμος (ΚΕΦ.157)
Το δικαίωμα του γονέα και άλλων προσώπων να επιβάλλουν τιμωρία
24. Καμία διάταξη του παρόντος Νόμου δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως διάταξη που αφαιρεί ή
επηρεάζει το δικαίωμα ενός γονέα, εκπαιδευτικού ή άλλου ατόμου που έχει το νόμιμο έλεγχο ή
ευθύνη του παιδιού ή του νεαρού ατόμου να επιβάλλει τιμωρία σε αυτό.

από τη βία. Στα νομικά μέσα που έχουν
στόχο την καταπολέμηση των
διαφόρων μορφών βίας κατά των
παιδιών, σε περίπτωση που το θύμα
είναι παιδί με αναπηρίες, το αδίκημα
χαρακτηρίζεται διακεκριμένο. Καμία
προσοχή δεν δόθηκε από τους
νομοθέτες στην ιδιαίτερη ευπάθεια των
κοριτσιών με αναπηρίες.
Παρά την απαγόρευση της άσκησης
βίας στη σύμβαση CRC, υπάρχουν
ακόμα νόμοι στην Κύπρο που
επιτρέπουν τη σωματική τιμωρία των
παιδιών.

Δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή

Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Άρθρο 15 [Προστασία της ιδιωτικής ζωής]
1. Έκαστος έχει το δικαίωμα όπως η ιδιωτική και οικογενειακή αυτού ζωή τυγχάνη σεβασμού.
2. Δεν χωρεί επέμβασις κατά την άσκησιν του δικαιώματος τούτου, ειμή τοιαύτη οία θα ήτο
σύμφωνος προς τον νόμον και αναγκαία μόνον προς το συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή
της συνταγματικής τάξεως ή της δημοσίας ασφαλείας ή της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας υγιείας
ή των δημοσίων ηθών ή της προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υπό του
Συντάγματος ηγγυημένων εις παν πρόσωπον.

Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2000
Βασικά δικαιώματα

Ανεπαρκής εφαρμογή

Η νομοθεσία δεν περιέχει καμία ειδική
διάταξη για το δικαίωμα στην
οικογενειακή ζωή των παιδιών με
αναπηρίες. Το δικαίωμα στην
οικογενειακή ζωή προβλέπεται τόσο στο
Σύνταγμα όσο και στο κοινό δίκαιο για
τα άτομα με αναπηρίες ανεξαρτήτως
ηλικίας, χωρίς, ωστόσο, να λαμβάνεται
υπόψη η ιδιαίτερη ευπάθεια και η
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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.
(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1) άτομα με αναπηρίες έχουν τα πιο κάτω
δικαιώματα:
…
η) δημιουργία προσωπικής και οικογενειακής ζωής[.]

μοναδικότητα των συνθηκών των
παιδιών με αναπηρίες. Επίσης, ο νόμος
δεν περιέχει καμία ρητή διάταξη σχετικά
με το δικαίωμά τους να διατηρούν
οικογενειακούς δεσμούς. Κατά
συνέπεια, η νομική εφαρμογή θεωρείται
ανεπαρκής.

Δικαίωμα στην παροχή συνδρομής

Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127(Ι)/2000, όπως τροποποιήθηκε
ΜΕΡΟΣ II Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες
Βασικά δικαιώματα
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.
(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1) άτομα με αναπηρίες έχουν τα πιο κάτω
δικαιώματα:

(α) Έγκαιρη επισήμανση και διάγνωση της αναπηρίας, παρέμβαση και πρόληψη των
περαιτέρω συνεπειών της, παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, αποκατάσταση των
λειτουργιών περιλαμβανομένης της παροχής και εκπαίδευσης στη χρήση προσθετικών και
ορθοτικών μελών, καθώς και ψυχολογική και άλλη στήριξη του ίδιου του ατόμου και της
οικογένειάς του·
(β) προσωπική στήριξη με βοηθητικά όργανα συσκευές, άλλα μέσα και υπηρεσίες τα οποία το
βοηθούν στην καθημερινή διαβίωση και εργασία, με διερμηνέα ή συνοδό, καθώς και άλλη
αναγκαία στήριξη, όπου κρίνεται απαραίτητο·
(γ) προσβασιμότητα στη στέγαση, κτίρια, δρόμους και γενικά στο φυσικό περιβάλλον και στα
δημόσια μέσα συγκοινωνίας και άλλα μέσα διακίνησης·
(δ) πρόσβαση στην ενταγμένη εκπαίδευση σύμφωνα με τις ανάγκες τους·
(ε) πρόσβαση στην πληροφόρηση και επικοινωνία με ειδικά μέσα όπου τούτο κρίνεται
αναγκαίο, ιδιαίτερα για ορισμένες ομάδες ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες·
στ) υπηρεσίες κοινωνικής και οικονομικής ένταξης επαγγελματικής αξιολόγησης και
προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης στην ανοικτή αγορά

Ουσιαστική εφαρμογή

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που
κατοχυρώνονται στις συμβάσεις CRC
και CRPD καλύπτονται επαρκώς από την
εθνική νομοθεσία, παρόλο που
υπάρχουν προβλήματα με την πρακτική
εφαρμογή αυτών των διατάξεων
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εργασίας·
ζ) αξιοπρεπές επίπεδο ζωής και όπου απαιτείται μέσα από οικονομικές παροχές και κοινωνικές
υπηρεσίες·
η) δημιουργία προσωπικής και οικογενειακής ζωής·
(i) συμμετοχή στις πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές, θρησκευτικές και δραστηριότητες
αναψυχής.

…..
Παροχή αγαθών, υπηρεσιών και διευκολύνσεων
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 με λόγο που αναφέρεται στην αναπηρία του ατόμου και ο λόγος αυτός δεν έχει
εφαρμογή σε άλλο άτομο· και

(β) αυτή δεν είναι δικαιολογημένη.
(2) Για σκοπούς του άρθρου αυτού δεν αποτελεί ίση μεταχείριση ατόμων με αναπηρίες:

(α) Η άρνηση παροχής υπηρεσιών·
(β) η προσφορά υπηρεσιών κατώτερου επιπέδου·
(γ) η 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:
(i) δημιουργία κατάλληλων μέσων προσπέλασης και διευκολύνσεων για άνετη και ασφαλή
χρήση των υπηρεσιών και διευκολύνσεων·
(ii) χρήση ειδικών μέσων, οργάνων ή ατόμων επικοινωνίας και ενημέρωσης για ορισμένες
κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες·
(iii) χρήση εξειδικευμένων μέσων, οργάνων και διευκολύνσεων σε ειδικούς χώρους
παροχής υπηρεσιών όπως τα σχολεία, νοσοκομεία, κλινικές και άλλοι παρόμοιοι χώροι.

Ο περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμος 117/89
3(3) Το νοητικά καθυστερημένο άτομο δικαιούται αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής ασφάλισης
ανάλογα προσαρμοσμένης στις ανάγκες και ικανότητες του. Η ευθύνη για τη νομική κατοχύρωση
και πλήρη ασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών βαρύνει την πολιτεία. Αποτελεί ευθύνη της πολιτείας η
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παροχή στο καθυστερημένο άτομο των αναγκαίων μέσων φροντίδας και περίθαλψης για διασφάλιση
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, υγιούς διαβίωσης και ανάπτυξης στο βαθμό που οι δυνατότητες του
το επιτρέπουν.
(2) Αφού τηρηθούν οι διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου και του άρθρου 4, αποτελεί
υποχρέωση της πολιτείας να κατοχυρώνει την αξιοπρέπεια του νοητικά καθυστερημένου ατόμου και
να παρέχει ή συνεισφέρει ανάλογα με τις ανάγκες του φροντίδα, περίθαλψη και βοήθεια που θα
περιλαμβάνει:

(α) Ειδική εκπαίδευση σε κατάλληλα σχολεία ή κέντρα εκπαίδευσης και επαγγελματικής
κατάρτισης·
(β) ιδρυματική διαμονή, φροντίδα και περίθαλψη·
(γ) δημιουργία ευκαιριών για επαγγελματική αποκατάσταση·
(δ) φροντίδα και βοήθεια στο σπίτι όπου το νοητικά καθυστερημένο άτομο διαμένει με γονείς
ή συγγενείς·
(ε) εξασφάλιση διαμονής και φροντίδας του καθυστερημένου ατόμου που διαμένει με γονείς
ή συγγενείς μετά το θάνατο τους ή όταν αυτοί καταστούν ανίκανοι να προσφέρουν την
αναγκαία φροντίδα στο καθυστερημένο άτομο·
στ) ευνοϊκή μεταχείριση στο σχέδιο Κοινωνικών ασφαλίσεων·
ζ) λήψη νομοθετικών μέτρων για προστασία του νοητικά καθυστερημένου ατόμου στον
κοινωνικό χώρο·
η) παροχή αναγκαίας βοήθειας για κοινωνικοποίηση νοητικά καθυστερημένων ατόμων και
ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο στο βαθμό που οι ικανότητες τους το επιτρέπουν
και
(θ) διορισμό κατάλληλων προσώπων για τη διαχείριση των περιουσιών και για την προστασία
των συμφερόντων των νοητικά καθυστερημένων ατόμων.

4. Η πολιτεία αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των αναπήρων ως εκτίθενται
στο άρθρο 3 άμεσα ή έμμεσα, μερικώς ή εξ’ ολοκλήρου ως θέμα προτεραιότητας μέσα στα πλαίσια
των κρατικών δυνατοτήτων λαμβάνοντας υπόψη και τις διαπιστώσεις της Επιτροπής για τις ανάγκες
καθυστερημένων ατόμων.

Δικαίωμα στην εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς)

Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999
(113(I)/1999), όπως τροποποιήθηκε

Ουσιαστική εφαρμογή
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ΜΕΡΟΣ II ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση παρέχεται σε συνηθισμένο σχολείο
3 .- (1) Παιδί με ειδικές ανάγκες για το οποίο προσδιορίστηκε ειδική αγωγή και εκπαίδευση φοιτά σε
τάξη συνηθισμένου σχολείου εφοδιασμένου με τις κατάλληλες υποδομές, εκτός από εξαιρετικές
περιπτώσεις για τις οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κρίνεται διαφορετικά.
(2) Στα παιδιά με ειδικές ανάγκες της δημοτικής και της μέσης εκπαίδευσης που για λόγους υγείας
δεν μπορούν για μακρύ χρονικό διάστημα να παρακολουθούν το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων
στο σχολείο δυνατό να εξασφαλίζεται εκπαίδευση κατ' οίκον ή σε νοσηλευτήρια. Η παρακολούθηση
μαθημάτων εκτός του σχολείου θεωρείται μέρος του κανονικού προγράμματος μαθημάτων στις
κανονικές τάξεις που είναι εγγεγραμμένα τα παιδιά.
Φοίτηση σε ειδική μονάδα ή σε σχολείο ειδικής αγωγής
.- 4 (1) Η φοίτηση παιδιού με ειδικές ανάγκες για το οποίο προσδιορίζεται ειδική αγωγή και
εκπαίδευση σε ειδική μονάδα συνηθισμένου σχολείου ή σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
ή οπουδήποτε αλλού απαγορεύεται, εκτός στην έκταση και για όσο χρόνο η εκπαίδευση σ' αυτά
αποφασίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
(2) Σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθορίζεται ως χώρος παροχής ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης, εάν ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
(3) Δε λειτουργεί ή καθορίζεται σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως χώρος παροχής της
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που προσδιορίζεται για παιδί με ειδικές ανάγκες, εκτός εάν κρίνεται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ότι είναι οργανωμένο, στελεχωμένο και
εξοπλισμένο, έτσι που να διασφαλίζεται η παροχή σε αυτό της ειδικής αγωγής που προσδιορίστηκε.
(4) Δεν καθορίζεται χώρος άλλος από σχολείο ως χώρος παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
εκτός εάν κρίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και κατόπιν συνεννόησης με τους
γονείς, ότι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση που προσδιορίστηκε για το παιδί τους δεν μπορεί να
παρασχεθεί σε σχολείο.
……..
ΜΕΡΟΣ V ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δωρεάν παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε δημόσιο σχολείο.
.- 17 (1) Κάθε παιδί δικαιούται δωρεάν φοίτηση σε δημόσιο σχολείο για την παροχή της ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά -
(α) Για την πρόσληψη του αναγκαίου επιστημονικού και άλλου προσωπικού,

Ο νόμος αυτός θεσπίστηκε πριν από την
υπογραφή και επικύρωση της σύμβασης
CRPD. Παρόλο που η πρακτική
εφαρμογή του έχει κενά, το κείμενο του
νόμου που θεσπίστηκε πληροί τα
κριτήρια που τέθηκαν με τη σύμβαση
CRPD.

Ο νόμος εγγυάται το δικαίωμα στην
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στα
γενικά σχολεία και στην ειδική αγωγή
και εκπαίδευση χωρίς πρόσθετη
υποστήριξη εάν αυτό επιβάλλουν οι
περιστάσεις που αφορούν το παιδί.
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(β) για την εξασφάλιση κάθε άλλης αναγκαίας επιστημονικής ή/και άλλης υπηρεσίας,
(γ) για τον εφοδιασμό των χώρων στους οποίους παρέχεται η ειδική αγωγή και εκπαίδευση με όλα
τα απαραίτητα σύγχρονα εκπαιδευτικά ή/και άλλα μέσα και εξοπλισμό, γενικό ή ατομικό, για να
καλυφθούν οι ειδικές ανάγκες κάθε παιδιού,
(δ) για την ύπαρξη στους χώρους στους οποίους παρέχεται η ειδική αγωγή και εκπαίδευση όλων
των απαραίτητων διευκολύνσεων για απρόσκοπτη διακίνηση, δραστηριοποίηση, εξάσκηση,
ψυχαγωγία και γενικά για την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών κάθε παιδιού, στα πλαίσια της
έννοιας της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αριθμός

παραβιάσεων
196

Έτος

Βιαιοπραγίες Φύλο
των διακρίσεων

Άλλες μορφές
διάκρισης

Ύποπτοι για
εγκληματικές

πράξεις

2009

2010

2011

2012

2013

196 Περιστατικά που καταγγέλθηκαν σε όλους τους αρμόδιους φορείς· ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ –
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Εκτιμάται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά και 80
εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες. Ως προς αυτό, παρέχονται τεκμηριωμένα στοιχεία για τον
αριθμό των παιδιών και τον αριθμό των ατόμων με αναπηρίες, όχι όμως για τον αριθμό των
παιδιών με αναπηρίες. Τα παιδιά με αναπηρίες συνδυάζουν διάφορους βαθμούς ευπάθειας.
Ως παιδιά, η προστασία των δικαιωμάτων τους εξασφαλίζεται με την εφαρμογή των ειδικών
μέτρων που προβλέπονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του
Παιδιού (CRC). Ως άτομα με αναπηρίες, αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία
ευρωπαίων πολιτών για τους οποίους πρέπει να προβλέπεται ειδικό καθεστώς διασφάλισης
και προστασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία (CRPD).

Τα άτομα με αναπηρία καθώς και οι οικογένειες τους αντιμετωπίζουν, καθημερινά,
συγκεκριμένα προβλήματα, όπως η έλλειψη βοήθειας και στήριξης όσον αφορά την ένταξή
τους στο σχολείο, η άσκηση βίας και η έλλειψη κατάλληλων εργαλείων αναφοράς, οι
δυσκολίες πρόσβασης σε κτίρια ή υπηρεσίες, και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν για να
εισακουστούν οι απόψεις τους και να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη
ζωή τους.

Οι Συμβάσεις περιέχουν διατάξεις για την αντιμετώπιση των εν λόγω δυσκολιών και την
προστασία της δυνατότητας άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών
χωρίς την εισαγωγή διακρίσεων, εξασφαλίζοντας:

 ισότητα ευκαιριών και προσβασιμότητα,
 το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών σε κάθε δράση που αναλαμβάνεται σε σχέση

με τα αυτά,
 τον σεβασμό των εξελισσόμενων δυνατοτήτων των παιδιών με αναπηρίες κατά τη

λήψη αποφάσεων
 που τα αφορούν,
 το δικαίωμα ακρόασης των παιδιών στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών ή

διαδικασιών λήψης αποφάσεων που τα αφορούν
 καθώς και το δικαίωμα πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής τους,
 το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή,
 το δικαίωμα αποτελεσματικής πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση

χωρίς αποκλεισμούς,
 το δικαίωμα στην προστασία της υγείας,
 το δικαίωμα σε παροχή βοήθειας, και
 την προστασία του παιδιού από κάθε μορφή βίας.

Η παρούσα μελέτη είναι δομημένη κατά τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις
αμφότερων των συμβάσεων για τα βασικά δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες που πρέπει
να εφαρμόζονται γενικότερα στην ΕΕ λόγω του υψηλού αριθμού των κρατών μελών που τις
έχουν κυρώσει. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη μέρος της
CRPD, γεγονός που σημαίνει ότι η ΕΕ αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα
άτομα με αναπηρίες όσον αφορά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και αναλαμβάνει την
υποχρέωση εφαρμογής της εν λόγω Σύμβασης από κοινού με τα κράτη μέλη. Στην
περίπτωση της CRC, η ευθύνη της ΕΕ είναι διαφορετικής κλίμακας. Μολονότι η εν λόγω
Σύμβαση δεν έχει κυρωθεί από την ΕΕ, τα δικαιώματα και οι αρχές που περιέχονται σε αυτήν
καθοδηγούν τις πολιτικές και τις δράσεις της ΕΕ καθώς η Σύμβαση αναγνωρίζει την
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προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού ως στόχο της ΕΕ.

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των δικαιωμάτων
των παιδιών με αναπηρίες στην ΕΕ καθώς και η ανάγκη θέσπισης ενωσιακής νομοθεσίας ή
άλλων μέτρων. Οι επιλογές των δράσεων της ΕΕ οριοθετούνται από τις αρμοδιότητες που
της απονέμονται από τις Συνθήκες, οι οποίες μπορεί να είναι αποκλειστικές, συντρέχουσες ή
υποστηρικτικές (άρθρο 2 ΣΛΕΕ).

Στο ισχύον νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ αναγνωρίζονται τα δικαιώματα και οι
αρχές των Συμβάσεων για τα παιδιά με αναπηρίες και προβλέπεται ο βαθμός της εφαρμογής
τους. Ωστόσο, η σχετική υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ είναι κυρίως τομεακή (π.χ.
απασχόληση ή μετανάστευση) ενώ η κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες εξετάζεται
χωριστά από τα δικαιώματα του παιδιού. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα παιδιά με αναπηρίες
αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, τόσο λόγω ηλικίας όσο και λόγω αναπηρίας, κρίνεται
αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση τους και να θεσπιστούν προσαρμοσμένα μέτρα
ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων τους.

A. Συγκριτική ανάλυση των εθνικών νομικών πλαισίων
Η συγκριτική ανάλυση των εθνικών νομικών πλαισίων 18 κρατών μελών ως προς τα
δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες197 στηρίζεται σε ένα σύνολο κριτηρίων τα οποία
καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση των συγκρίσιμων στοιχείων που υποβλήθηκαν στο
πλαίσιο της κάθε εθνικής μελέτης. Τα εν λόγω κριτήρια βασίζονται στις απαιτήσεις των
δικαιωμάτων και των αρχών που σχετίζονται με την κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες.198

Τα κριτήρια απορρέουν από τις Συμβάσεις και από τις γενικές παρατηρήσεις της CRC σχετικά
με την ερμηνεία τους.

Συνολικά, τα 18 κράτη μέλη εφαρμόζουν ένα πλήρες νομικό πλαίσιο που αντικατοπτρίζει τις
βασικές πτυχές των δικαιωμάτων και των αρχών που προσδιορίζονται στις συμβάσεις CRPD
και CRC. Ενώ σε γενικές γραμμές μπορεί να θεωρηθεί ότι τα δικαιώματα των παιδιών με
αναπηρίες αναγνωρίζονται από τα νομικά συστήματα των κρατών μελών, είτε βάσει γενικής
είτε βάσει ειδικής νομοθεσίας, στην πλειονότητα των κρατών μελών η εφαρμογή των εν
λόγω δικαιωμάτων στην πράξη αποδεικνύεται προβληματική.

Σε γενικές γραμμές, η αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού προβλέπεται από
τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Ωστόσο, η εφαρμογή της εν λόγω αρχής στην
πράξη περιορίζεται ως επί το πλείστον σε αποφάσεις για την οικογένεια και την κοινωνική
προστασία που αφορούν τα παιδιά, χωρίς να αναγνωρίζονται οι ειδικές ανάγκες των παιδιών
με αναπηρίες. Σύμφωνα με τις μελέτες χωρών, παρατηρείται έλλειψη κατανόησης σχετικά με
το τι συνεπάγεται η εν λόγω αρχή, ανεπαρκής ανάπτυξη της έννοιας του βέλτιστου
συμφέροντος από πλευράς νομοθεσίας ή νομολογίας καθώς και μια γενική έλλειψη
εκτελεστικών κανόνων.

Το δικαίωμα στη μη διάκριση λόγω αναπηρίας ή ηλικίας συμπεριλαμβάνεται στις εθνικές
νομοθεσίες. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, το εν λόγω δικαίωμα εφαρμόζεται μόνον εν μέρει,

197 Για την πρώτη φάση της παρούσας μελέτης, αναλύθηκε το νομικό πλαίσιο 18 επιλεγμένων κρατών μελών:
Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Αυστρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Κάτω
Χώρες, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εν λόγω χώρες
επιλέχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
198 Τα οκτώ δικαιώματα και αρχές που θεωρούνται ότι σχετίζονται περισσότερο με την κατάσταση των παιδιών με
αναπηρίες είναι τα εξής: το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το δικαίωμα στη μη διάκριση, ο σεβασμός για τις
εξελισσόμενες δυνατότητες του παιδιού, το δικαίωμα συμμετοχής/ακρόασης του παιδιού, η προστασία από τη βία,
το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα στην παροχή βοήθειας και το δικαίωμα στην εκπαίδευση.
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ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα μέτρα εύλογης προσαρμογής δεν διασφαλίζουν
επαρκώς την τήρηση του εν λόγω δικαιώματος. Στην πράξη, η προσβασιμότητα εξακολουθεί
να αποτελεί βασικό πρόβλημα στα περισσότερα κράτη μέλη. Σπανίως γίνεται αναφορά στους
παράγοντες πολλαπλών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά ή τα κορίτσια με
αναπηρίες. Επίσης, παρατηρείται έλλειψη αποτελεσμάτων παρακολούθησης και δεδομένων
όσον αφορά τις περιπτώσεις παραβιάσεων των δικαιωμάτων που θα μπορούσαν να
συμβάλλουν στον καθορισμό αποτελεσματικότερων μέτρων.

Οι εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών λαμβάνονται υπόψη μόνον εν μέρει από τις
περισσότερες χώρες, κυρίως ως προς την ηλικία, την ωριμότητα και την ανάπτυξη του
παιδιού. Ωστόσο, η κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες δεν αναγνωρίζεται ρητώς. Η εν
λόγω αρχή εφαρμόζεται μόνο κατά τη λήψη συγκεκριμένου είδους αποφάσεων ενώ συνήθως
τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη μόνο την ηλικία του παιδιού, παράγοντας που μπορεί να
μην ισχύει για τα παιδιά με αναπηρίες και να οδηγήσει στον αποκλεισμό τους από τις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τα αφορούν.

Το δικαίωμα συμμετοχής και ακρόασης των παιδιών με αναπηρίες στο πλαίσιο
διαδικασιών λήψης αποφάσεων που τα αφορούν αναγνωρίζεται από τις νομοθεσίες των 18
κρατών μελών. Ωστόσο, η εφαρμογή στην πράξη των εν λόγω δικαιωμάτων συνήθως
περιορίζεται σε ορισμένες τομεακές διαδικασίες που εφαρμόζονται κυρίως στον τομέα του
οικογενειακού δικαίου και, σε ορισμένο βαθμό, στον τομέα της εκπαίδευσης. Στην
πραγματικότητα, τα παιδιά με αναπηρίες δεν συμμετέχουν συστηματικά στη δημόσια και
ιδιωτική ζωή στον ίδιο βαθμό με τους συνομήλικούς τους.

Σε γενικές γραμμές, η προστασία από τη βία προβλέπεται στις νομοθεσίες των κρατών
μελών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκθέσεις χωρών, η κακοποίηση των παιδιών με αναπηρίες
αποτελεί βασικό πρόβλημα όλων των χωρών. Η βία που παρατηρείται στα ιδρύματα είναι
ιδιαιτέρως ανησυχητική. Λόγω της έλλειψης στοιχείων σε συστηματική βάση και της
δυσκολίας των θυμάτων να καταγγείλουν τα περιστατικά κακοποίησης, καθίσταται αδύνατη
η επισκόπηση της κατάστασης που απαιτείται για τη θέσπιση κατάλληλων πολιτικών και
μέτρων.

Το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή αναγνωρίζεται ευρέως από τις νομοθεσίες των
επιλεγμένων κρατών μελών. Ωστόσο, η ανεπαρκής καθοδήγηση και στήριξη των
οικογενειών για την ένταξη των παιδιών με αναπηρίες και για την παροχή βοήθειας στην
καθημερινή τους ζωή αποτελεί βασικό πρόβλημα στην πλειονότητα των 18 κρατών μελών.
Χωρίς την κατάλληλη βοήθεια, οι εν λόγω οικογένειες συχνά εγκαταλείπουν την προσπάθεια
και βρίσκονται αντιμέτωπες με τη μόνη διαθέσιμη λύση: την εισαγωγή του παιδιού σε
ίδρυμα.

Γενικώς, το δικαίωμα σε παροχή βοήθειας διαφόρων μορφών (χρηματοδοτική, κοινωνική,
υγειονομική, κ.ά.) τόσο για τα παιδιά με αναπηρίες όσο και για τις οικογένειές τους
περιλαμβάνεται στις νομοθεσίες ή τους ρυθμιστικούς κανόνες των κρατών μελών. Ωστόσο,
στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται και πάλι για βοήθεια που παρέχεται σε
τομεακό επίπεδο (κυρίως όσον αφορά την κοινωνική και υγειονομική βοήθεια) και σε
ανεπαρκή βαθμό (παροχή οικονομικών και ανθρώπινων πόρων). Στην πλειονότητα των
κρατών μελών, η οικονομική κρίση έχει συντελέσει στην απόσυρση και τη μείωση της
βοήθειας. Σε πολλές περιπτώσεις, η πρόσβαση σε βοήθεια δεν αντιμετωπίζεται ως μέσο για
την προστασία των δικαιωμάτων αλλά ως μέτρο διακριτικής ευχέρειας που υπόκειται σε
δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αναγνωρίζεται από το σύνολο των κρατών μελών μέσω
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των συνταγματικών ή των νομοθετικών τους διατάξεων. Στην πράξη, ωστόσο, η δυνατότητα
πρόσβασης των παιδιών με αναπηρίες στο σχολείο της επιλογής τους εξακολουθεί να
αποτελεί σημαντική πρόκληση. Σε πολλά κράτη μέλη, τα παιδιά με αναπηρίες εξακολουθούν
να έχουν ελάχιστη πρόσβαση στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης ενώ σε άλλα κράτη τα
σχολεία διαθέτουν ανεπαρκείς πόρους, με αποτέλεσμα η παροχή στήριξης στα παιδιά με
αναπηρίες να είναι πολύ περιορισμένη. Επιπλέον, στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, οι
δάσκαλοι δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι και ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά τα παιδιά με
αναπηρίες, ενώ τα προγράμματα συνήθως δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών των
παιδιών.

Οι μηχανισμοί συμμόρφωσης δεν είναι επαρκείς και δεν είναι προσαρμοσμένοι στην
κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες. Η έλλειψη ενημέρωσης και στήριξης των οικογενειών
με παιδιά με αναπηρίες, όσον αφορά τα δικαιώματά τους, τις διαδικασίες και τις αρμόδιες
αρχές, εμποδίζει την πρόσβασή τους στα εργαλεία βοήθειας.

Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, και με γνώμονα τις αρμοδιότητες που διαθέτει η ΕΕ
δυνάμει των Συνθηκών σε διάφορους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας
και των δικαιωμάτων των παιδιών, διατυπώνονται ορισμένα συμπεράσματα και συστάσεις με
σκοπό την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ.

B.1 Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η ΕΕ δεν διαθέτει σαφή αρμοδιότητα όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες. Ωστόσο, το
ενωσιακό πλαίσιο περιέχει διατάξεις που αναφέρονται στον στόχο της ΕΕ να προωθεί την
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού καθώς και στην αρμοδιότητά της να καταπολεμά τις
διακρίσεις λόγω αναπηρίας. Επιπλέον, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες, αναγνωρίζει την
απαγόρευση διακρίσεων λόγω αναπηρίας (άρθρο 21) και τα δικαιώματα του παιδιού (άρθρο
24). Η εν λόγω αναγνώριση, μολονότι σημαντική, δεν μπορεί να επεκτείνει τις αρμοδιότητες
που απονέμονται στην ΕΕ από τις Συνθήκες.

Η ΕΕ δεσμεύεται, από κοινού με τα κράτη μέλη σε τομείς όπου υφίσταται συντρέχουσα ή
εθνική αρμοδιότητα, από τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στη CRPD και υποχρεούται
να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω
αναπηρίας δυνάμει του άρθρου 19 της ΣΛΕΕ ή σε άλλους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο
αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Το άρθρο 19 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ παρέχει τη νομική βάση για την
ανάληψη δράσης από την ΕΕ (βλέπε, μεταξύ άλλων, την πρόταση οδηγίας του 2008 για την
ίση μεταχείριση των προσώπων199), όμως η απαίτηση για ομοφωνία θέτει εμπόδια ως προς
την επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο της εν λόγω νομικής βάσης. Το άρθρο 19 παράγραφος
2 παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα θέσπισης βασικών αρχών και μέτρων ενθάρρυνσης, μέσω
της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, προς υποστήριξη των δράσεων των κρατών μελών
στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Επισημαίνεται ότι ούτε στην προαναφερθείσα πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής
της ίσης μεταχείρισης ούτε σε κάποιο άλλο μέτρο της ΕΕ προβλέπεται ένας ορισμός για την
αναπηρία. Πριν από την έγκριση της CRPD, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ),
σε απόφασή του τον Ιούλιο του 2006, προσδιόρισε τον όρο «αναπηρία» στο πλαίσιο της

199 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων
ανεξαρτήτως
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, COM/2008/0426 τελικό, διαθέσιμη
στη διεύθυνση:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:en:NOT (ημερομηνία τελευταίας
πρόσβασης 6.5.2013).
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πολιτικής απασχόλησης υπό την ίδια έννοια με τη CRPD ως υποδηλώνουσα
«μειονεκτικότητα, οφειλόμενη, ιδίως, σε πάθηση φυσική, διανοητική ή ψυχική κωλύουσα τη
συμμετοχή του συγκεκριμένου ατόμου στον επαγγελματικό βίο». 200Προσφάτως, το ΔΕΕ
ανέπτυξε περαιτέρω την εν λόγω έννοια201 δηλώνοντας ότι η αναπηρία, σε συνδυασμό με
διάφορους περιορισμούς, μπορεί να παρακωλύσει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή
του συγκεκριμένου ατόμου στον επαγγελματικό βίο σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους
εργαζόμενους και καλεί τους εργοδότες να λάβουν μέτρα εύλογης προσαρμογής.

Η ανάληψη δράσης από την ΕΕ είναι επίσης εφικτή όταν συνδέεται με άλλους τομείς
πολιτικής που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Πολλά ζητήματα που αφορούν τα
δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες σχετίζονται με πολιτικές της ΕΕ, όπως η κοινωνική
πολιτική, η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, οι μεταφορές, η ελευθερία, η
ασφάλεια και η δικαιοσύνη, τομείς στους οποίους η ΕΕ έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα με τα
κράτη μέλη. Επιπλέον, η ΕΕ μπορεί να αναλάβει δράση με σκοπό τη στήριξη των πολιτικών
των κρατών μελών σε διάφορους τομείς που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες, όπως είναι η
εκπαίδευση, ο αθλητισμός, η νεολαία ή η υγεία.

Β. 2 Υφιστάμενες σχετικές διατάξεις παράγωγου ενωσιακού δικαίου
Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και η πρωταρχική σημασία που πρέπει να
δίδεται σε αυτό σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά αποτελεί θεμελιώδη
απαίτηση του ενωσιακού δικαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2008/52 για τη
διαμεσολάβηση202, οι διαμεσολαβητές υποχρεούνται να εξασφαλίσουν την προστασία των
πρωταρχικών συμφερόντων του παιδιού όταν αποφασίζουν για την ικανότητά του να
προσκομίσει στοιχεία σε μια δίκη. Η οδηγία για την οικογενειακή επανένωση203 υποχρεώνει
τις αρχές των κρατών μελών να λαμβάνουν δεόντως υπόψη το μείζον συμφέρον των
παιδιών κατά την εξέταση μιας αίτησης οικογενειακής επανένωσης (άρθρο 5)204. Ρητή
αναφορά στο ύψιστο συμφέρον του παιδιού γίνεται και στην οδηγία 2004/81/EΚ του
Συμβουλίου205 για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Η απαγόρευση των διακρίσεων σε επίπεδο ΕΕ περιλαμβάνεται επί του παρόντος σε
τέσσερις οδηγίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ άλλων λόγω φύλου,
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας και γενετήσιου
προσανατολισμού, η πλειονότητα των οποίων αφορούν τον τομέα της απασχόλησης.206Στις
εν λόγω οδηγίες θεσπίζονται κανόνες «για την καταπολέμηση των διακρίσεων (…) με στόχο

200 Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 11ης Ιουλίου 2006, C-13/05, Sonia Chacón Navas
κατά Eurest Colectividades, σκέψη 43.
201 Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Απριλίου 2013, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-335/11 και C-337/11, HK
Danmark, ενεργούσα για λογαριασμό της Jette Ring κατά Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11) και HK
Danmark, ενεργούσα για λογαριασμό της Lone Skouboe Werge κατά Dansk Arbejasgiverforening, ενεργούσα για
λογαριασμό της Pro Display A/S (C-337/11), σκέψη 47.
202 Οδηγία 2008/52/ΕΚ για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
203 Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης.
204 «Developing indicators for the protection, respect and promotion of the rights of the child in the European
Union»
του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), Μάρτιος 2009, που διατίθεται στη
διεύθυνση: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/358-RightsofChild_summary-report_en.pdf
205 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων
χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες
αρχές.
206 Οδηγία 2006/54/EΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και
γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)· οδηγία 2004/113/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών· οδηγία
2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους
καταγωγής, και οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση
και την εργασία.
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να πραγματωθεί στα κράτη μέλη η αρχή της ίσης μεταχείρισης».207 Οι «ειδικές ανάγκες»
συνιστούν λόγο διάκρισης σύμφωνα με την οδηγία 2000/78/ΕΚ ενώ, σύμφωνα με την
οδηγία 2006/54/ΕΚ, η προστασία της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα
εργασίας και απασχόλησης εφαρμόζεται και στα άτομα με αναπηρίες. Στην οδηγία
2000/43/ΕΚ για την ίση μεταχείριση προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
η αναπηρία δεν συγκαταλέγεται στους λόγους διάκρισης. Στην οδηγία 2004/113/ΕΚ για την
ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την
παροχή αυτών γίνεται αναφορά στις διακρίσεις λόγω φύλου αλλά όχι λόγω ηλικίας ή
αναπηρίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τα διαφορετικά επίπεδα προστασίας των λόγων
διακριτικής μεταχείρισης, δημοσίευσε το 2008 πρόταση οδηγίας με σκοπό την ολοκλήρωση
του νομικού πλαισίου σχετικά με τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων και την εξασφάλιση
ομοιόμορφης προστασίας έναντι όλων των διακρίσεων208.

Η πρόσβαση των παιδιών με αναπηρίες σε υπηρεσίες χωρίς την εισαγωγή διακρίσεων
επηρεάζεται και από άλλα μέτρα που υφίστανται σε τομείς πολιτικής όπως η εσωτερική
αγορά ή οι μεταφορές. Παραδείγματος χάρη, η οδηγία 2001/85/ΕΚ για τα οχήματα
μεταφοράς επιβατών καθιστά υποχρεωτική τη χρήση ειδικών συστημάτων ώστε να
εξασφαλίζεται η δυνατότητα προσπέλασης των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή με
προβλήματα όρασης στα οχήματα που διέπονται από την εν λόγω οδηγία. Τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρίες όσον αφορά τις μετακινήσεις με αεροπλάνο, την προσιτότητα σε
ανελκυστήρες, τη διενέργεια δημόσιων συμβάσεων ή τις τηλεπικοινωνίες καλύπτονται και
από άλλες πράξεις209.

Δυνάμει των αρμοδιοτήτων της, η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για την καταπολέμηση των
διακρίσεων, η οποία συμπληρώνεται με δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με
σκοπό τη βελτίωση της γνώσης ως προς την εισαγωγή διακρίσεων (μεταξύ άλλων, μέσω της
ευαισθητοποίησης), την παροχή στήριξης στους ενδιάμεσους φορείς (όπως οι ΜΚΟ, οι
κοινωνικοί εταίροι και οι φορείς ισότητας) με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στον
τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων, και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής βέλτιστων
εθνικών πρακτικών.

Οι εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών και η σημασία που αποδίδεται σε αυτές
περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 (κανονισμός «Βρυξέλλες ΙΙ»)
σύμφωνα με τον οποίο τα δικαστήρια πρέπει να εξασφαλίζουν ότι παρέχεται στο παιδί η
δυνατότητα ακρόασης ανάλογα με την ηλικία ή τον βαθμό ωριμότητάς του. Η ίδια διατύπωση
χρησιμοποιείται επίσης στη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση και τους
ασυνόδευτους ανηλίκους που ζητούν άσυλο.

Το δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών προβλέπεται σε ορισμένα στρατηγικά έγγραφα της
Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για
τη νεολαία (2005), της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού
(2006), του προγράμματος «Νεολαία σε δράση» και του θεματολογίου της ΕΕ για τα
δικαιώματα του παιδιού (2011). Στην ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα της μετανάστευσης

207 Άρθρο 1 της οδηγίας 2000/43/ΕΚ.
208 Πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)426). Επί του παρόντος, η εν λόγω
πρόταση έχει παγώσει στο Συμβούλιο.
209 «Study on challenges and good practices in the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons
with Disabilities VC/2008/1214», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες, 2010, Συνοπτική παρουσίαση στη διεύθυνση
http://www.efc.be/programmes_services/resources/Documents/UN_Covention_Summary_EN.pdf
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και του ασύλου, και συγκεκριμένα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 (κανονισμός
«Βρυξέλλες ΙΙ»), αναγνωρίζεται το δικαίωμα ακρόασης του παιδιού στο πλαίσιο δικαστικών
διαδικασιών.

Η ΕΕ έλαβε μια σειρά μέτρων για την προστασία του παιδιού από τη βία210, και
συγκεκριμένα όσον αφορά την εμπορία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και
την προστασία των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών211 που θεσπίστηκαν με
σκοπό την αντικατάσταση ορισμένων εξ αυτών των πράξεων. Παραδείγματος χάρη, η οδηγία
2011/36/ΕΕ, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, εστιάζει στην προστασία των παιδιών που είναι πιο ευάλωτα
από τους ενηλίκους και προβλέπει αυστηρότερες ποινές όταν το αδίκημα διαπράττεται σε
βάρος ιδιαίτερα ευάλωτων θυμάτων όπως είναι τα παιδιά ή τα άτομα με αναπηρίες.

Σύμφωνα με την οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας, τα θύματα
πρέπει να αντιμετωπίζονται χωρίς κανενός είδους διακρίσεις μεταξύ άλλων λόγω ηλικίας ή
αναπηρίας. Τέλος, στην οδηγία 2011/92/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής
κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας212

τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των παιδιών με αναπηρίες.

Το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή και η ανατροφή του παιδιού σε οικογενειακό
περιβάλλον βρίσκονται στο επίκεντρο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου213. Όσον αφορά τις μεταναστευτικές πολιτικές, το δικαίωμα του παιδιού στην
οικογενειακή ζωή εξασφαλίζεται από τους κανόνες οικογενειακής επανένωσης214 και τις
διατάξεις των οδηγιών για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που ζητούν άσυλο215 και για τη
διατήρηση της οικογενειακής ενότητας.

Η αρχή της όσο το δυνατόν πληρέστερης κοινωνικής ένταξης των παιδιών με

210 Απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· οδηγία 2004/81/EΚ του
Συμβουλίου σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας
ανθρώπων· απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης
παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας· απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς
των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες· ψήφισμα 2001/C 283/01 του Συμβουλίου για τη συμβολή της κοινωνίας των
πολιτών κατά την αναζήτηση παιδιών που έχουν εξαφανισθεί και αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής
εκμετάλλευσης· απόφαση αριθ. 1351/2008/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος «Ασφαλέστερο Διαδίκτυο» για την
περίοδο 2009-2013.
211 Οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου· οδηγία
2011/92/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης
παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του
Συμβουλίου· οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και
την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ
του Συμβουλίου.
212Άρθρο 1 οδηγία 2011/92/ΕΕ.
213 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας.
214 Οδηγία 2003/86/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης· κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους
μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης
χώρας· οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το
καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς
προστασίας· οδηγία 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες των κρατών μελών για την
επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.
215 Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε
περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων· οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις
για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο· οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για
την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων
που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους· οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα.
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αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη σε έγγραφα στρατηγικής όπως η ευρωπαϊκή στρατηγική για
την αναπηρία 2010-2020216 και το πρόγραμμα «ΕΚ 2020» στον τομέα της εκπαίδευσης και
της κατάρτισης217. Στο ψήφισμα του Συμβουλίου του 2003 για την παροχή ίσων ευκαιριών
σε μαθητές και σπουδαστές με αναπηρίες 218 εξετάζεται η δυνατότητα πρόσβασης των
παιδιών με αναπηρίες στην εκπαίδευση. Το 2010, στο ψήφισμά του σχετικά με την
κινητικότητα και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία219, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει
την ανάγκη να διασφαλιστεί και για τα παιδιά με αναπηρίες ο πλήρης σεβασμός των
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στη
συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στηρίζουν επίσης τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, ο οποίος είναι ένας
ανεξάρτητος οργανισμός που λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας όσον αφορά τις ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και την προώθηση της πλήρους συμμετοχής στα σχολεία γενικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης220.

Γ. Συστάσεις για ανάληψη δράσης από την ΕΕ
Στο πλαίσιο της διατύπωσης ειδικών συστάσεων με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης των
παιδιών με αναπηρίες, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα παιδιά με αναπηρίες είναι
πρωτίστως παιδιά, τα οποία έχουν τις ίδιες ανάγκες με τα υπόλοιπα παιδιά και πρέπει να
μπορούν να ασκούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τη CRC. Η εγγενής διαφορά
τους με τους συνομήλικούς τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό
κατάλληλων νομοθετικών μέτρων και μέτρων πολιτικής.

Οριζόντια θέματα
 Μια πρώτη και γενική σύσταση αφορά την κύρωση των δύο συμβάσεων που

αναφέρονται στην παρούσα μελέτη από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν το
έχουν ήδη πράξει καθώς και τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας με σκοπό την
εφαρμογή και την επιβολή των διατάξεων των εν λόγω συμβάσεων.

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών
της CRPD και τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών της CRC, θα πρέπει να
μεριμνήσουν για την κατανόηση και την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων των
Συμβάσεων από τα κράτη μέλη, όπως είναι οι όροι «αναπηρία», «βέλτιστο
συμφέρον του παιδιού» και «εξελισσόμενες δυνατότητες του παιδιού», δεδομένης
της σημασίας τους ως προς την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών με
αναπηρία. Θα πρέπει να ηγηθούν των προσπαθειών για την ανάπτυξη
πρωτοβουλιών που θα εξασφαλίσουν ότι οι ιδιαιτερότητες των παιδιών με
αναπηρία λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

Εν προκειμένω, συνιστάται η Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για την αποσαφήνιση σε
επίπεδο ΕΕ του όρου «αναπηρία» που προβλέπεται στη CRDP καθώς ο εν λόγω όρος
θεωρείται υπερβολικά ευρύς στην πράξη, γεγονός που δυσχεραίνει την εφαρμογή του σε
εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται η κατάρτιση εγγράφων καθοδήγησης, η
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η προώθηση των υφιστάμενων εγχειριδίων.

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει δράση ώστε να εξασφαλίσει ότι τα

216 Τομέας δράσης 5 της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020:
Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια COM(2010) 636 final.
217 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή
συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020») 2009/C 119/02, ΕΕ C 119/2 της
28.5.2005.
218 Ψήφισμα του Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 2003 για την παροχή ίσων ευκαιριών σε μαθητές και σπουδαστές με
αναπηρίες όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση (2003/C 134/04).
219Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και ένταξη
ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 (2010/2272(INI)).
220 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, διαθέσιμο στη διεύθυνση:
https://www.european-agency.org/about-us
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δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις
υφιστάμενες πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση της διάστασης της
καταπολέμησης των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης.

 Το ΕΚ, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη
εργαλείων πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο ώστε να συμβάλλουν στην
ενημέρωση των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο
που τις διέπει, καθώς και όσον αφορά την πρόσβαση σε μέτρα βοήθειας, τις
αρμόδιες αρχές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς συμμόρφωσης. Μεταξύ των
ειδικών εργαλείων προς ανάπτυξη, θα μπορούσε να είναι η δημιουργία μιας
διαδικτυακής πύλης που θα συνδέεται ενδεχομένως με τις εθνικές πύλες των
κρατών μελών και θα παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, τις
υποχρεώσεις, τα κριτήρια εφαρμογής, τις αρμόδιες αρχές και τα συστήματα
συντονισμού. Η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να φέρει τους πολίτες πιο κοντά
στην ΕΕ.

 Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην
ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις
ειδικές ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης
εφαρμογή της αρχής του βέλτιστου συμφέροντος αυτών των παιδιών. Επίσης, το
ΕΚ και το Συμβούλιο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις δημοσιονομικές
εξουσίες τους με σκοπό την παροχή χρηματοδότησης σε εκστρατείες
ευαισθητοποίησης.

Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού
 Μολονότι στην πλειονότητα των χωρών η αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του

παιδιού προβλέπεται από τη νομοθεσία, λίγα μόνο κράτη μέλη επιβάλλουν τη
γενική υποχρέωση να λαμβάνεται συστηματικά υπόψη σε όλες τις αποφάσεις που
αφορούν τα παιδιά. Ορισμένα κράτη μέλη (όπως η Σουηδία και το Ηνωμένο
Βασίλειο) επιβάλλουν τη διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου όσον αφορά το παιδί
για τις προτεινόμενες νομοθετικές πράξεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει
την ανταλλαγή γνώσεων όσον αφορά τις πρωτοβουλίες αυτού του είδους και να
καταρτίσει έναν οδηγό σχετικά με τη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται
για τη διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου με βάση την εφαρμογή της αρχής για το
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Το δικαίωμα στη μη διάκριση
 Η έννοια της «εύλογης προσαρμογής» σε σχέση με την ειδική κατάσταση των

παιδιών με αναπηρίες χρήζει περαιτέρω ανάπτυξης και αποσαφήνισης ώστε να
καθοριστούν τα όρια της δυσανάλογης επιβάρυνσης. Η ΕΕ, μέσω της Επιτροπής,
θα μπορούσε να συμβάλλει σε αυτό μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών
σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την εφαρμογή της εύλογης προσαρμογής στο
πλαίσιο διαφόρων καταστάσεων. Αυτό θα συνέβαλε στον καθορισμό ενός σημείου
αναφοράς για την υποχρεωτική ανάληψη δράσης από τις δημόσιες αρχές, με
σκοπό τον σεβασμό του δικαιώματος στη μη διάκριση, ενώ παράλληλα θα
αποτρέπονταν οι αντιπαραθέσεις περί δυσανάλογου κόστους σχετικά με το εν
λόγω δικαίωμα.

 Η κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες θα μπορούσε να περιληφθεί επίσης στην
πρόταση οδηγίας που υποβλήθηκε το 2008 από το Συμβούλιο, εφόσον εγκριθεί,
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων
ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού. Στην τροπολογία αριθ. 37 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο γίνεται αναφορά στην πολλαπλή διάκριση. Στο πλαίσιο αυτό, θα
μπορούσαν να αποσαφηνιστούν οι αιτιολογικές σκέψεις της προτεινόμενης
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οδηγίας ώστε να εξασφαλιστεί ότι η κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες θα
αποτελέσει μέρος του πεδίου εφαρμογής της.

 Στην προσεχή ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα που βασίζεται στην
πρόταση της Επιτροπής, θα πρέπει να καλύπτεται ρητά η πρόσβαση των παιδιών
με αναπηρίες σε αγαθά και υπηρεσίες, τουλάχιστον όσον αφορά τις περιπτώσεις
πολλαπλής διάκρισης.

Οι εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρίες
 Το ΕΚ θα πρέπει να εξετάσει τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η

ευαισθητοποίηση και ο σεβασμός των εξελισσόμενων δυνατοτήτων των παιδιών,
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες, ούτως ώστε η εν λόγω αρχή να
εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τα αφορά.

 Σε κάθε νέα νομοθεσία που αποσκοπεί στο να καταστεί η δικαιοσύνη φιλική προς
το παιδί θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα ακρόασης των παιδιών σε
δικαστικές διαδικασίες που τα αφορούν. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι
οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνονται στην επικείμενη ενωσιακή νομοθεσία όσον
αφορά τις ειδικές εγγυήσεις που πρέπει να ισχύουν για τους ευάλωτους υπόπτους
και κατηγορουμένους, περιλαμβανομένων των παιδιών, ή την επικείμενη
ενωσιακή νομοθεσία για την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε
διαφορές γονικής μέριμνας.

Επιπλέον, συνιστάται η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το ΕΚ να προωθήσουν τη χρήση των
κατευθυντήριων γραμμών για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη και να στηρίξουν την
κατάρτιση όλων των επαγγελματιών του κλάδου.

Το δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών με αναπηρίες
 Στο πλαίσιο της επικείμενης ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα θα

μπορούσε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη εργαλείων με σκοπό την εξασφάλιση της
συμμετοχής των παιδιών με αναπηρίες στις διαδικασίες διαβούλευσης όσον αφορά
τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις πρωτοβουλίες πολιτικής που τα αφορούν.

 Το ΕΚ θα πρέπει να διερευνήσει τους τρόπους αύξησης της ευαισθητοποίησης
σχετικά με τις αναγκαίες απαιτήσεις ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των
παιδιών με αναπηρίες, μεταξύ άλλων μέσω της λήψης συγκεκριμένων μέτρων
όπως η προσομοίωση των συνεδριάσεων της ολομέλειας του ΕΚ με τη συμμετοχή
παιδιών με αναπηρίες, η εξασφάλιση φυσικής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του
ΕΚ ή ο σχεδιασμός εργαλείων για την εξασφάλιση της μη φυσικής συμμετοχής.

Το δικαίωμα ακρόασης των παιδιών με αναπηρίες
 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαιώματος

ακρόασης των παιδιών με αναπηρίες, θα πρέπει να αλλάξει η στάση των
δικαστικών, διοικητικών και αστυνομικών υπαλλήλων. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΚ,
το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να
αναπτύξουν δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης ειδικά για τις δημόσιες
αρχές.

 Κατά την εκπόνηση νομοθεσίας σχετικά με μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη,
η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει για τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων που θα
εξασφαλίζουν ότι το παιδί μπορεί να ασκεί ελεύθερα το δικαίωμα έκφρασης της
γνώμης του στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών που το αφορούν, μέσω της
δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του παιδιού και των δικαστικών και
αστυνομικών υπαλλήλων και της παροχής μέτρων εύλογης προσαρμογής ώστε να
εξασφαλίζεται αποτελεσματικά το δικαίωμα ακρόασης των παιδιών με αναπηρίες.
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Το δικαίωμα προστασίας από τη βία
 Συνιστάται στο ΕΚ, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή να προωθήσουν την

παραγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα περιστατικά βίας που αφορούν τα
παιδιά, και ιδίως τα παιδιά με αναπηρίες. Επιπλέον, θα πρέπει να ενθαρρύνουν
την ανάπτυξη δεικτών (μεταξύ άλλων, σχετικά με την αναπηρία, τα παιδιά, τα
κορίτσια, το οικογενειακό περιβάλλον) και να μεριμνήσουν για την ενσωμάτωση
των εν λόγω δεικτών σε άλλες έρευνες πολιτικού ή γενικού περιεχομένου με
σκοπό τη συστηματική παροχή δεδομένων για την κατάσταση των παιδιών με
αναπηρίες.

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΕΚ θα πρέπει να ενθαρρύνουν τον Οργανισμό
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) να διερευνήσει τα περιστατικά βίας που
καταγράφονται στα ιδρύματα σε βάρος των παιδιών, ιδίως των παιδιών με
αναπηρίες λόγω της ευάλωτης φύσης τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να
εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση από την αρμόδια για τον
προϋπολογισμό αρχή.

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει ιδίως την ανάγκη θέσπισης μέτρων
σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την αποτροπή της άσκησης βίας έναντι των παιδιών,
ιδίως των παιδιών με αναπηρίες, που καταγράφονται στα κράτη μέλη (τόσο στο
οικογενειακό περιβάλλον όσο και στα δημόσια ιδρύματα). Η Επιτροπή θα
μπορούσε να ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες και να προβεί στη
συγκρότηση ομάδων εργασίας με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τα κράτη
μέλη για την εξέταση των κάτωθι θεμάτων:
o κατάρτιση προτάσεων ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν

προληπτικά μέτρα και εφαρμόζουν αποτελεσματικά συστήματα
παρακολούθησης για τον εντοπισμό περιπτώσεων κακοποίησης και
άσκησης βίας σε βάρος των παιδιών,

o δημιουργία μηχανισμών ελέγχου και διεξαγωγή συστηματικών
επιθεωρήσεων,

o διενέργεια αξιολογήσεων από ομοτίμους ή εφαρμογή της ανοικτής
μεθόδου συντονισμού για την υλοποίηση των προτάσεων,

o πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνίας που αποσκοπούν
στη βελτίωση του συστήματος καταγγελιών σχετικά με το δικαίωμα των
παιδιών στην προστασία από τη βία.

 Η Επιτροπή θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη διοργάνωση, σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, εξειδικευμένων σεμιναρίων και εργαστηρίων για επαγγελματίες με σκοπό
τη διάδοση γνώσεων όσον αφορά τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών, τα
μέτρα υποβολής αναφορών και την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες επικοινωνίας
για τα παιδιά με αναπηρίες, ιδίως για τα παιδιά με βαριές ή νοητικές αναπηρίες.
Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση από
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

Το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες στην οικογενειακή ζωή
 Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το ΕΚ θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να

δημιουργήσουν κατάλληλες δομές υποστήριξης των οικογενειών με παιδιά με
αναπηρίες ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός του δικαιώματος στην οικογενειακή
ζωή και παράλληλα να προστατεύονται τα βέλτιστα συμφέροντα των παιδιών με
αναπηρίες.

 Στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να
καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να
εφαρμόζουν τα ιδρύματα όσον αφορά τον τρόπο φροντίδας των παιδιών με
αναπηρίες. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω
ιδρύματα απευθύνονται σε μικρό αριθμό χρηστών και έχουν τη δυνατότητα να
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φιλοξενούν παιδιά με αυτισμό ή με νοητικές αναπηρίες.
 Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τη

διάθεση ευρωπαϊκών πόρων για την προστασία του δικαιώματος του παιδιού στην
οικογενειακή ζωή, με την παροχή προτεραιότητας στις οικογένειες και την
παράλληλη διασφάλιση της καλής ποιότητας των ιδρυμάτων.

Πρόσβαση σε παροχή βοήθειας
 Θα πρέπει να συσταθεί ένα ειδικό ενιαίο εθνικό όργανο (με περιφερειακά γραφεία)

το οποίο θα είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των υπηρεσιών, του προϋπολογισμού
και την παροχή βοήθειας στα παιδιά και τις οικογένειές τους ώστε να
εξασφαλίζεται η συνέπεια, ο συντονισμός, η αποτελεσματικότητα, η ενίσχυση της
προσβασιμότητας και η βελτίωση της καθοδήγησης των οικογενειών όσον αφορά
τη διαθέσιμη χρηματοδοτική στήριξη.

 Το ΕΚ θα πρέπει να συνεχίσει να δρομολογεί δράσεις ενημέρωσης των κρατών
μελών σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των δημοσιονομικών περικοπών όσον
αφορά τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες, ιδίως στους τομείς της
εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας και της υγείας.

 Στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή θα πρέπει να
απευθύνει κατάλληλες συστάσεις στα κράτη μέλη ώστε να αξιοποιούν
αποτελεσματικά τους υφιστάμενους πόρους αντί να προβαίνουν σε περικοπές της
οικονομικής στήριξης των παιδιών με αναπηρίες, η οποία καθίσταται αναγκαία
λόγω της ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασης των παιδιών αυτών.

Πρόσβαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς
 Η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει δράση με σκοπό τη στήριξη των κρατών μελών

στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, μέσω της
ανοικτής μεθόδου συντονισμού ή των αξιολογήσεων από ομοτίμους, με γνώμονα
τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες και με σεβασμό της γενικής
αρμοδιότητας που διαθέτουν στον τομέα της εκπαίδευσης. Η δράση σε επίπεδο ΕΕ
μπορεί να αφορά:
o την κατάρτιση οδηγών και συστάσεων βέλτιστων πρακτικών σχετικά με

τους ελάχιστους πόρους που πρέπει να διατίθενται στα σχολεία γενικής
εκπαίδευσης, τον ρόλο των γονέων και των παιδιών με αναπηρίες στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες ή τον
καθορισμό εκπαιδευτικών στόχων·

o την προώθηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της
κατανόησης των αναγκών και των εξελισσόμενων δυνατοτήτων των
παιδιών με αναπηρίες, τις μεθοδολογίες διδασκαλίας και τον χειρισμό των
παιδιών με ειδικές αναπηρίες που φοιτούν στην ίδια τάξη με τους
συνομήλικούς τους·

o την προώθηση εργαλείων διδασκαλίας που συμβάλλουν στην ενσωμάτωση
των παιδιών με αναπηρίες εντός και εκτός σχολείου όπως είναι το
εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «COMPASS» του Συμβουλίου της Ευρώπης·

o την προώθηση πρωτοβουλιών κατά του σχολικού εκφοβισμού και
στιγματισμού, μεταξύ άλλων μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την
προώθηση της ένταξης των παιδιών με αναπηρίες· και

o τον καθορισμό ποιοτικών στόχων για τα παιδιά με αναπηρίες στον τομέα
της εκπαίδευσης και την προώθηση πρωτοβουλιών με σκοπό τη στήριξη
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Χρηματοδότηση ΕΕ
 Το ΕΚ, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσουν την αξιοποίηση
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των διαρθρωτικών ταμείων από τα κράτη μέλη ώστε να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη
ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών για τα παιδιά με αναπηρίες και παράλληλα να
διευκολύνεται η εφαρμογή του εθελοντικού ευρωπαϊκού πλαισίου ποιότητας για
τις κοινωνικές υπηρεσίες.

 Το ΕΚ, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη
εναλλακτικών λύσεων σε επίπεδο οικογένειας και κοινότητας με σκοπό την
αποϊδρυματοποίηση των παιδιών με αναπηρία.

Το ΕΚ, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσουν τη χρήση των διαρθρωτικών
ταμείων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τίτλος μελέτης Αριθμός PE Αριθμός ISBN

Μελέτη σχετικά με τις πολιτικές των
κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.416 978-92-823-4548-1

Έκθεση χώρας για το Βέλγιο σχετικά με τη
μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών
για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.417 978-92-823-4542-9

Έκθεση χώρας για την Τσεχική Δημοκρατία
σχετικά με τη μελέτη για τις πολιτικές των
κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.418 978-92-823-4549-8

Έκθεση χώρας για την Εσθονία σχετικά με
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.419 978-92-823-4561-0

Έκθεση χώρας για τη Φινλανδία σχετικά με
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.420 978-92-823-4552-8

Έκθεση χώρας για τη Γαλλία σχετικά με τη
μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών
για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.421 978-92-823-4562-7

Έκθεση χώρας για τη Γερμανία σχετικά με
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.422 978-92-823-4553-5

Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.423 978-92-823-4563-4

Έκθεση χώρας για την Ουγγαρία σχετικά
με τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.424 978-92-823-4554-2

Έκθεση χώρας για την Ιρλανδία σχετικά με
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.425 978-92-823-4564-1

Έκθεση χώρας για την Ιταλία σχετικά με
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.426 978-92-823-4555-9

Έκθεση χώρας για τη Μάλτα σχετικά με τη
μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών
για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.427 978-92-823-4565-8

Έκθεση χώρας για τις Κάτω Χώρες σχετικά
με τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.428 978-92-823-4556-6

Έκθεση χώρας για την Πολωνία σχετικά με
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.429 978-92-823-4566-5
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Έκθεση χώρας για τη Ρουμανία σχετικά με
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.430 978-92-823-4567-2

Έκθεση χώρας για τη Σλοβενία σχετικά με
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.431 978-92-823-4557-3

Έκθεση χώρας για την Ισπανία σχετικά με
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.432 978-92-823-4558-0

Έκθεση χώρας για τη Σουηδία σχετικά με
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.433 978-92-823-4568-9

Έκθεση χώρας για την Αγγλία, την Ουαλία
και τη Βόρεια Ιρλανδία σχετικά με τη
μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών
για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 474.434 978-92-823-4559-7

Έκθεση χώρας για την Αυστρία σχετικά με
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 519.195 978-92-823-6950-0

Έκθεση χώρας για τη Βουλγαρία σχετικά
με τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 519.196 978-92-823-6971-5

Έκθεση χώρας για την Κροατία σχετικά με
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 519.197 978-92-823-6977-7

Έκθεση χώρας για την Κύπρο σχετικά με
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 519.198 978-92-823-6981-4

Έκθεση χώρας για τη Δανία σχετικά με τη
μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών
για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 519.199 978-92-823-6985-2

Έκθεση χώρας για τη Λετονία σχετικά με
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 519.200 978-92-823-6989-0

Έκθεση χώρας για τη Λιθουανία σχετικά με
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 519.201 978-92-823-6950-0

Έκθεση χώρας για το Λουξεμβούργο
σχετικά με τη μελέτη για τις πολιτικές των
κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 519.202 978-92-823-6954-8

Έκθεση χώρας για την Πορτογαλία σχετικά
με τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 519.203 978-92-823-6957-9

Έκθεση χώρας για τη Σκοτία σχετικά με τη PE 519.204 978-92-823-6961-6
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Έκθεση χώρας για τη Σλοβακία σχετικά με
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

PE 519.205 978-92-823-6965-4






	Cover_pe519.198_el_front.pdf
	pe519.198_el_inside.pdf
	Cover_pe519.198_el_online_back.pdf
	Blank Page
	Blank Page



