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Α. Εισαγωγή 

 

1.  Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που μου 

παρέχονται από τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού Νόμους του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014] και 

ιδιαίτερα τα άρθρα 4(1)(ε), 4(1)(θ), 4(2)(δ) και 4(2)(ι). 

 

2.  Η Έκθεση πραγματεύεται τη μη παροχή του Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) σε παιδιά με αναπηρία, στις περιπτώσεις όπου η 

αναπηρία τους πιστοποιείται από την αρμόδια Αρχή ως ήπια ή μέτρια.  

Εντοπίζει πρακτικές και διαδικασίες που ακολουθούνται από τις αρμόδιες 

Αρχές, οι οποίες δεν συνάδουν με τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (στο εξής η «Σύμβαση») και 

τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρία (στο εξής «Σύμβαση για ΑμεΑ»).  Στόχος της είναι η διασφάλιση 

του συμφέροντος του παιδιού σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται και αφορά 

την παροχή επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας.        

 

3.  Είναι σημαντικό να τονιστεί εκ προοιμίου ότι, η υιοθέτηση του Ε.Ε.Ε. 

συνιστά ένα εξαιρετικά θετικό μέτρο που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει 

εισαγάγει με σκοπό την απάμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, αλλά και την καταπολέμηση της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού.  Έχουν επιτευχθεί θετικές αλλαγές σε 

πολλαπλά επίπεδα, όσον αφορά στο σύστημα κοινωνικών παροχών, όπως, 

για παράδειγμα, η δημιουργία και λειτουργία της Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) και του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) με επιπρόσθετα Κέντρα Αξιολόγησης, 

αλλαγές τις οποίες αναγνωρίζω και επικροτώ.  Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι 

υπάρχουν θετικές κριτικές για συγκεκριμένες πτυχές του συστήματος 

παροχής του Ε.Ε.Ε. με βάση τα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση1, οι οποίες, 

                                                           
1 Frazer, H., & Marlier, E.  (2009).  Minimum Income Schemes across EU Member States.  

Overview based on the national reports preapared by the Network of Independent Experts on 
Social Inclusion.  Brussels: European Commission.  Available at: 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/minimum-income-schemes-across-eu-member-
states_october-2009_en.pdf 
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όμως, αναφέρουν ότι, παρόλο που τα κριτήρια βασίζονται στις αρχές των 

δικαιωμάτων, περιέχουν κάποιες διακρίσεις, ενώ ο ρόλος τους στην 

προστασία των ατόμων κατά της φτώχειας αναλύεται ως μέτριος.  Οι 

εισηγήσεις που γίνονται στην παρούσα Έκθεση έχουν ως στόχο την 

περαιτέρω βελτίωση του συστήματος, ώστε αυτό να εδράζεται στις αρχές των 

δικαιωμάτων του παιδιού και να οδηγεί σε μια κοινωνία ευημερούσα.    

 

Β. Ιστορικό Περιπτώσεων 

 

4.  Το τελευταίο διάστημα έχω λάβει σωρεία παραπόνων από οικογένειες 

παιδιών με αναπηρία, οι οποίες αιτούνται την παροχή Ε.Ε.Ε. εκ μέρους του 

παιδιού τους με αναπηρία.  Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι αιτήσεις 

απορρίφθηκαν, δεδομένου ότι η αναπηρία των παιδιών πιστοποιήθηκε από το 

ΤΚΕΑΑ ως ήπια ή μέτρια, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην καθίστανται 

δικαιούχοι. Για τους σκοπούς της παρούσας Έκθεσης επιλέγηκαν δέκα 

περιπτώσεις παιδιών με αναπηρία, τα οποία δεν κατέστησαν δικαιούχοι για 

παροχή του Ε.Ε.Ε., με αποτέλεσμα να στερούνται πρόσβαση σε ποιοτικές 

παροχές εκπαίδευσης, υγείας, αποκατάστασης και ανάπτυξης στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα παιδιά, παρόλο που έχουν 

αξιολογηθεί ως άτομα με μόνιμη αναπηρία, δεν μπορούν να είναι λήπτες του 

Ε.Ε.Ε., με βάση τον ορισμό του ατόμου με αναπηρία, όπως αυτός καθορίζεται 

στις πρόνοιες του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα 

περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου του 2014 [109(Ι)/2014], όπως 

τροποποιήθηκε.   

   

Β.1. Περιγραφή Περιπτώσεων 

 

Β.1.1. Περίπτωση Ι (Αρ. Φακ.: Γ.Ε.Π. 11.17.08.10.09) 

 

5.  Η περίπτωση Ι αφορά παιδί που ήταν λήπτης δημόσιου βοηθήματος ως 

παιδί με αναπηρία από το 2002 μέχρι και το 2013.  Στις 05/06/2013 το 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) 

ενημέρωσε την οικογένεια με επιστολή ότι η παροχή δημοσίου βοηθήματος 

προς το παιδί διακόπηκε από την 01/05/2013, με την αιτιολόγηση ότι μετά την 

αξιολόγηση της περίπτωσης, αυτή κρίνεται ότι δεν πληροί σωρευτικά τα 
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κριτήρια του όρου ανάπηρος όπως αυτός ερμηνευόταν από το άρθρο 2 του  

περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου του 2006 [95(Ι)/2006].  

Στις 17/09/2013 η οικογένεια καταχώρισε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο.  

Εκκρεμούσης και/ή στα πλαίσια της εν λόγω προσφυγής, στις 24/02/2015, το 

ΥΕΠΚΑ ενημέρωσε την οικογένεια ότι το παιδί εγκρίθηκε για παροχή 

δημοσίου βοηθήματος ως ανάπηρο άτομο από 01/02/2015, αφού κρίθηκε ότι 

πληρούνται τα σωρευτικά κριτήρια του όρου ανάπηρος, με αναδρομική ισχύ 

από 01/05/2013.  Ως εκ τούτου αποσύρθηκε η  προσφυγή.   

 

6.  Όταν τέθηκε σε υλοποίηση η μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής 

πρόνοιας,   η οικογένεια υπέβαλε αίτηση για παροχή Ε.Ε.Ε.  Με βάση τις 

πρόνοιες της νομοθεσίας για το Ε.Ε.Ε., το παιδί κλήθηκε από το ΤΚΕΑΑ στις 

21/09/2016 για αξιολόγηση της αναπηρίας του.  Σύμφωνα με τους 

ισχυρισμούς του πατέρα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του παιδιού, οι 

αρμόδιοι προέβαλαν αντιστάσεις στην επιθυμία του πατέρα να συνοδεύσει το 

παιδί του κατά τη διαδικασία, ο ίδιος όμως επέμενε και συνόδευσε το παιδί, 

ενώ σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, δεν έτυχε ενημέρωσης για τις ειδικότητες 

των ιατρών.   

 

7.  Το ΤΚΕΑΑ στην έκθεση του ολοκληρωμένου πορίσματος αξιολόγησης της 

αναπηρίας πιστοποιεί την αναπηρία του παιδιού ως μόνιμη.  Στον τύπο και 

έκταση της αναπηρίας αναφέρεται ότι η αναπηρία του παιδιού είναι μέτρια 

κινητική.  Το ΤΚΕΑΑ ενημέρωσε την οικογένεια με επιστολή, ημερομηνίας 

13/10/2016, ότι το παιδί δεν δύναται να καταστεί δικαιούχο για λήψη του 

Ε.Ε.Ε. Στις 02/11/2016 οι γονείς του παιδιού υπέβαλαν ένσταση στην πιο 

πάνω απόφαση.   Το παιδί έτυχε επαναξιολόγησης από το ΤΚΕΑΑ στο 

πλαίσιο της  ένστασης, το πόρισμα της οποίας αναφέρει ότι η αναπηρία του 

παιδιού είναι μέτρια κινητική.  Η οικογένεια προσέφυγε και πάλι στο 

δικαστήριο για την περίπτωση του παιδιού της.   

 

8.  Κατά την αξιολόγηση και επαναξιολόγηση της αναπηρίας του παιδιού, η 

οικογένεια είχε προσκομίσει προς την αρμόδια Αρχή ιατρικές βεβαιώσεις από 

ιδιωτικά ιατρικά κέντρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό  που αναφέρουν ότι το 

παιδί πάσχει από συγγενή εξάρθρημα ισχίων (αμφοτερόπλευρα).  
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Συγκεκριμένα, η οικογένεια προσκόμισε πολλαπλές ιατρικές εκθέσεις από το 

Shriners Hospitals for Children στη Βοστόνη των Η.Π.Α., όπου το παιδί 

υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις.  Στις ιατρικές εκθέσεις του 

συγκεκριμένου νοσοκομείου περιγράφονται οι χειρουργικές επεμβάσεις στις 

οποίες υποβλήθηκε το παιδί, αλλά και οι απαιτούμενες φυσιοθεραπείες.   

Παράλληλα, η οικογένεια προσκόμισε βεβαιώσεις από το Πολυδύναμο Ιατρικό 

Κέντρο «Κίμων» από το οποίο παρακολουθείται το παιδί, γνωμάτευση από 

Κύπριο ιδιώτη ιατρό, ο οποίος αναφέρει ότι το παιδί χρήζει χειρουργικής 

επέμβασης, αλλά και γνωμάτευση από ιδιώτη ιατρό του εξωτερικού.  

Προσκομίσθηκε, επίσης, ιατρική έκθεση από άλλο Κύπριο ιατρό, ο οποίος 

επισημαίνει ότι, λόγω του άλγους που βιώνει, το παιδί χρήζει συχνά βοήθειας 

από τους οικείους του.      

 

Β.1.2. Περίπτωση ΙΙ (Αρ. Φακ.: 11.17.08.11.25) 

 

9.  Η περίπτωση ΙΙ αφορά παιδί με αναπηρία, που επίσης ήταν λήπτης  

δημόσιου βοηθήματος.  Στις 01/12/2016 οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

(ΥΚΕ) ενημέρωσαν την οικογένεια ότι τερματίστηκε η παροχή του δημόσιου 

βοηθήματος, λόγω της μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικών παροχών, 

με βάση την οποία το παιδί θα λάμβανε το Ε.Ε.Ε μέχρι να τύχει αξιολόγησης.  

Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας για το Ε.Ε.Ε., το παιδί κλήθηκε από το 

ΤΚΕΑΑ στις 11/01/2017 για αξιολόγηση της αναπηρίας του.   

 

10.  Το ΤΚΕΑΑ, αναφορικά με την αίτησή του παιδιού για παροχή του Ε.Ε.Ε., 

ενημέρωσε την οικογένεια με επιστολή, ημερομηνίας 20/01/2017, ότι δεν 

δύναται να καταστεί δικαιούχο. Το ΤΚΕΑΑ στην έκθεση του ολοκληρωμένου 

πορίσματος αξιολόγησης της αναπηρίας πιστοποιεί την αναπηρία του παιδιού 

ως μόνιμη.  Στον τύπο και έκταση της αναπηρίας αναφέρεται ότι η αναπηρία 

του παιδιού είναι μέτρια κινητική.  Στις 20/02/2017 οι γονείς υπέβαλαν 

ένσταση στην πιο πάνω απόφαση.  Στις 07/07/2017 το παιδί κλήθηκε για 

επαναξιολόγηση της αναπηρίας του από το ΤΚΕΑΑ.  Το ΤΚΕΑΑ ενημέρωσε 

την οικογένεια με επιστολή, ημερομηνίας 28/07/2017, για το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης της αναπηρίας.   Το ΤΚΕΑΑ στην έκθεση του ολοκληρωμένου 

πορίσματος αξιολόγησης της αναπηρίας πιστοποιεί την αναπηρία του παιδιού 
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ως μόνιμη.  Στον τύπο και έκταση της αναπηρίας αναφέρεται και πάλι ότι η 

αναπηρία του παιδιού είναι μέτρια κινητική.   

 

11.  Κατά την αξιολόγηση και επαναξιολόγηση της αναπηρίας του παιδιού, η 

οικογένεια είχε προσκομίσει προς την αρμόδια Αρχή σωρεία εγγράφων. Σε 

ιατρική έκθεση Κύπριου ιδιώτη παιδιατρικού ορθοπαιδικού χειρούργου 

αναφέρεται ότι το παιδί έχει διαγνωστεί με μία σοβαρής μορφής μόνιμη 

αναπηρία που επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργικότητα του δεξιού άνω άκρου. 

Έγγραφα από το Παιδονευρολογικό Ινστιτούτο Κύπρου αναφέρουν, μεταξύ 

άλλων, ότι το παιδί χρήζει φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και 

λογοθεραπείας, αλλά και μακροχρόνιων θεραπειών.  Παράλληλα, η οικογένεια 

προσκόμισε Έκθεση από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στην οποία η εκπαιδευτική ψυχολόγος 

κάνει εισήγηση όπως συνεχιστούν τα μαθήματα εργοθεραπείας, 

φυσιοθεραπείας και υδροθεραπείας τα οποία το παιδί παρακολουθεί, αλλά και 

παροχή ψυχολογικής στήριξης προς το παιδί.  Σε έγγραφο, το οποίο 

προσκόμισαν στην αρμόδια Αρχή οι γονείς, από τις Υπηρεσίες Ψυχικής 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας αναφέρεται συγκεκριμένα ότι, «η σημερινή του 

κατάσταση δεν είναι τελική λόγω της συνεχόμενης ανάπτυξής του και οι 

θεραπείες είναι απαραίτητες για να μπορέσει να διατηρηθεί το μέγιστο δυνατό 

εύρος κίνησής του ενόψει του ότι αναμένεται να επιδεινωθεί».   Τέλος, οι 

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και συγκεκριμένα το 

Παιδιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ, έδωσαν ιατρικό 

σημείωμα προς την οικογένεια, στο οποίο αναφέρεται ότι, το παιδί «χρήζει 

συνέχισης του προγράμματος φυσιοθεραπείας για διατήρηση της 

λειτουργικότητας του άνω άκρου που έχει επιτύχει, αλλά και της σωστής 

ανάπτυξης της σπονδυλικής του στήλης.  Τον τελευταίο χρόνο παρουσιάζει 

μια επιδείνωση της κινητικότητας/απαγωγής του ώμου και συνιστάται 

εντατικοποίηση του φυσιοθεραπευτικού προγράμματος».  Η οικογένεια είχε 

προσκομίσει, επίσης, αποδεικτικά των δανείων τα οποία έχει συνάψει για 

εξασφάλιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του παιδιού.   

 

12.  Σε επικοινωνία του πατέρα με λειτουργό του Γραφείου μου, αυτός 

ανέφερε ότι για πρώτη φορά μετά από 8½ χρόνια, η οικογένεια αναγκάστηκε 
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να τερματίσει τις θεραπείες που το παιδί λάμβανε, λόγω του ότι δεν διαθέτει 

τους οικονομικούς πόρους για να τις συνεχίσει.    

 

Β.1.3. Περίπτωση ΙΙΙ (Αρ. Φακ.: Γ.Ε.Π. 11.17.08.10.11) 

 

13.  Η περίπτωση ΙΙΙ αφορά παιδί με αναπηρία, το οποίο επίσης ήταν λήπτης 

δημοσίου βοηθήματος από το 2010.  Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας 

για το Ε.Ε.Ε., το παιδί κλήθηκε από το ΤΚΕΑΑ το Φεβρουάριο 2017 για 

αξιολόγηση της αναπηρίας του.   

 

14.  Το ΤΚΕΑΑ, αναφορικά με την αίτηση του παιδιού για παροχή του Ε.Ε.Ε., 

ενημέρωσε την οικογένεια με επιστολή, ημερομηνίας 16/02/2017, ότι δεν 

δύναται να καταστεί δικαιούχο. Το ΤΚΕΑΑ στην έκθεση του ολοκληρωμένου 

πορίσματος αξιολόγησης της αναπηρίας πιστοποιεί την αναπηρία του παιδιού 

ως μόνιμη.  Στον τύπο και έκταση της αναπηρίας αναφέρεται ότι η αναπηρία 

του παιδιού είναι ήπια ψυχική.  Στις 15/03/2017 η μητέρα του παιδιού 

υπέβαλε ένσταση στην πιο πάνω απόφαση. 

 

15.  Το παιδί επανακλήθηκε για πιστοποίηση της αναπηρίας του στις 

18/05/2017, όπου επαναπιστοποιήθηκε η αναπηρία του ως μόνιμη, ενώ στον 

τύπο και έκταση της αναπηρίας αναφέρεται ότι η αναπηρία του παιδιού είναι 

ήπια ψυχική.  Στις 30/06/2017 η ΥΔΕΠ ενημερώνει την οικογένεια για την 

έκθεση ολοκληρωμένου πορίσματος αξιολόγησης της αναπηρίας, ενώ 

παράλληλα, η ΥΔΕΠ ενημερώνει την οικογένεια με επιστολή, ημερομηνίας 

21/07/2017, ότι το παιδί δεν έχει καταστεί δικαιούχο για παροχή Ε.Ε.Ε., αφού 

δεν είναι άτομο με αναπηρία.   

 

Β.1.4. Περίπτωση ΙV (Αρ. Φακ.: Γ.Ε.Π. 11.17.08.11.28) 

 

16.  Η περίπτωση ΙV αφορά παράπονο που μου υπέβαλε μητέρα παιδιού, το 

οποίο ήταν λήπτης του δημόσιου βοηθήματος ως παιδί με αναπηρία.  Το 

Δεκέμβριο του 2015 οι ΥΚΕ ενημέρωσαν την οικογένεια ότι τερματίστηκε η 

παροχή του δημοσίου βοηθήματος λόγω της έγκρισης της αίτησης του 

παιδιού για παροχή Ε.Ε.Ε.  Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας για το 
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Ε.Ε.Ε. το παιδί κλήθηκε από το ΤΚΕΑΑ το Δεκέμβριο του 2016 για 

αξιολόγηση της αναπηρίας του.   

 

17.  Η ΥΔΕΠ, αναφορικά με την αίτηση του παιδιού για παροχή του Ε.Ε.Ε., 

ενημέρωσε την οικογένεια με επιστολή, ημερομηνίας 10/05/2017, ότι δεν 

δύναται να καταστεί δικαιούχο. Το ΤΚΕΑΑ στην έκθεση του ολοκληρωμένου 

πορίσματος αξιολόγησης της αναπηρίας πιστοποιεί την αναπηρία του 

παιδιού.  Στον τύπο και έκταση της αναπηρίας αναφέρεται ότι η αναπηρία του 

παιδιού είναι μέτρια ακουστική.  Στις 16/03/2017 η μητέρα του παιδιού 

υπέβαλε ένσταση στην πιο πάνω απόφαση.  Στις 10/05/2017 η ΥΔΕΠ 

ενημερώνει την οικογένεια ότι η αίτησή της για παροχή Ε.Ε.Ε. απορρίπτεται, 

αφού το παιδί δεν είναι ανάπηρο άτομο.  Στις 08/06/2017 η οικογένεια έλαβε 

επιστολή από το ΥΕΠΚΑ, η οποία πληροφορούσε την οικογένεια ότι, αφού 

εξέτασε την Ιεραρχική Προσφυγή προς την Υπουργό και έλαβε υπόψη τα 

επιχειρήματα που είχαν κατατεθεί, αποφάσισε να την απορρίψει, καθώς μετά 

τη διαδικασία αξιολόγησης και επαναξιολόγησης, το παιδί δεν δύναται να 

καταστεί δικαιούχο. 

 

18.  Κατά την αξιολόγηση και επαναξιολόγηση της αναπηρίας του παιδιού, η 

μητέρα του παιδιού είχε προσκομίσει προς την αρμόδια Αρχή ακουολογικές 

βεβαιώσεις του 2012, 2014 και 2016 από το Ακουολογικό Κέντρο Ω.Ρ.Λ 

Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ότι το παιδί παρουσιάζει 

μέτριου προς σοβαρού βαθμού νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, υψηλών 

συχνοτήτων αμφοτερόπλευρα, η οποία είναι μόνιμη.  Στην αναφορά του 

θεράποντος ιατρού του δημοσίου προς το ΤΚΕΑΑ αναφέρεται ότι, η βαρηκοΐα 

του παιδιού αντιμετωπίζεται επιτυχώς με ακουστικά βαρηκοΐας.      

 

B.1.5.  Περίπτωση V (Αρ. Φακ.: Γ.Ε.Π. 11.17.08.11.61) 

 

19.  Η περίπτωση V αφορά παιδί που ήταν λήπτης του δημόσιου βοηθήματος 

ως παιδί με αναπηρία από το 2006.  Όπως το ίδιο το παιδί ανέφερε κατά την 

υποβολή του παραπόνου, είναι παιδί μονογονεϊκής οικογένειας.  Κατά τη 

διαδικασία μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας,   το παιδί 

υπέβαλε αίτηση για παροχή Ε.Ε.Ε.  Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας για 
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το Ε.Ε.Ε., το παιδί κλήθηκε από το ΤΚΕΑΑ στις 11/01/2017 για αξιολόγηση 

της αναπηρίας του.  Το ΤΚΕΑΑ στην έκθεση του ολοκληρωμένου πορίσματος 

αξιολόγησης της αναπηρίας πιστοποιεί την αναπηρία του παιδιού ως μόνιμη.  

Στον τύπο και έκταση της αναπηρίας αναφέρεται ότι η αναπηρία του παιδιού 

είναι μέτρια ακουστική.  Στις 20/01/2017 το ΤΚΕΑΑ ενημέρωσε με επιστολή 

ότι το πόρισμα της αξιολόγησης δεν δύναται να το καταστήσει δικαιούχο.  Το 

παιδί υπέβαλε ένσταση στην πιο πάνω απόφαση.  Το παιδί έτυχε 

επαναξιολόγησης από το ΤΚΕΑΑ, το πόρισμα της οποίας δεν κατέστησε το 

παιδί δικαιούχο για παροχή του Ε.Ε.Ε.   

 

20.  Κατά την αξιολόγηση και επαναξιολόγηση της αναπηρίας του παιδιού, το 

παιδί είχε προσκομίσει προς την αρμόδια Αρχή ακουολογική βεβαίωση από 

το Ακουολογικό Κέντρο Ω.Ρ.Λ Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, 

ότι παρουσιάζει μονόπλευρη βαρηκοΐα μεικτού τύπου, σοβαρού βαθμού 

δεξιά.   

 

21.  Κατά τη διάρκεια της επαναξιολόγησης, η μητέρα ανέφερε ότι είχε ζητήσει 

να παρευρίσκεται και ο ιατρός του δημοσίου, ο οποίος γνωρίζει την 

περίπτωση του παιδιού για να προσφέρει τυχόν επεξηγήσεις, κάτι για το 

οποίο δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση.  Η μητέρα ενημερώθηκε ότι μόνο 

ιατρός του ιδιωτικού τομέα μπορεί να παρευρίσκεται κατά τη διάρκεια των 

αξιολογήσεων.  Κατά τη διάρκεια της επαναξιολόγησης, τα μέλη της 

επιτροπής αξιολόγησης ενημέρωσαν τη μητέρα ότι απαγορεύεται να δοθούν 

τα ονόματα των ιατρών, όταν αυτή τα ζήτησε.   

 

Β.1.6.  Περίπτωση VI (Αρ. Φακ.: Γ.Ε.Π. 11.17.08.11.41) 

 

22.  Η περίπτωση VI αφορά παράπονο που μου υποβλήθηκε από τον πατέρα 

παιδιού με αναπηρία, το οποίο λάμβανε το δημόσιο βοήθημα από το 2003. 

Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας για το Ε.Ε.Ε., το παιδί κλήθηκε από το 

ΤΚΕΑΑ στις 21/06/2017 για αξιολόγηση της αναπηρίας του.   

 

23.  Το ΤΚΕΑΑ αναφορικά με την αίτηση του παιδιού για παροχή του Ε.Ε.Ε., 

ενημέρωσε την οικογένεια με επιστολή, ημερομηνίας 30/06/2017, ότι δεν 
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δύναται να καταστεί δικαιούχο. Το ΤΚΕΑΑ στην έκθεση του ολοκληρωμένου 

πορίσματος αξιολόγησης της αναπηρίας πιστοποιεί την αναπηρία του παιδιού 

ως μόνιμη.  Στον τύπο και έκταση της αναπηρίας αναφέρεται ότι η αναπηρία 

του παιδιού είναι ήπια κινητική.  Οι γονείς υπέβαλαν ένσταση στην πιο πάνω 

απόφαση.  Το παιδί κλήθηκε για επαναξιολόγηση στις 16/11/2017.  Η 

οικογένεια έλαβε επιστολή από την ΥΔΕΠ, ημερομηνίας 03/01/2018, στην 

οποία επισυνάπτεται η έκθεση του ολοκληρωμένου πορίσματος αξιολόγησης 

της αναπηρίας.  Η αναπηρία του παιδιού πιστοποιείται ως μόνιμη, ήπια 

κινητική, ενώ στη γνωμάτευση για δικαιώματα κοινωνικών παροχών και 

υπηρεσιών σημειώνεται η παροχή Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, η 

οικονομική βοήθεια για αγορά τεχνικών μέσων, οργάνων και άλλων 

βοηθημάτων και ο δανεισμός τεχνικών μέσων.     

 

24.  Η αναφορά του θεράποντος ιατρού προς το Κέντρο Αξιολόγησης 

Αναπηρίας αναφέρεται σε ελαφριά εγκεφαλική παράλυση σπαστικής 

διπληγίας, κινητικές, μαθησιακές και ψυχο-συναισθηματικές δυσκολίες, αλλά 

και προβλήματα συγκέντρωσης.  Σε έκθεση κλινικού ψυχολόγου αναφέρεται 

ότι το παιδί θα επωφεληθεί από την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, 

τεχνικές αναγνώρισης, έκφρασης και διαχείρισης συναισθημάτων, αλλά και 

από εξατομικευμένα προγράμματα φυσιοθεραπείας ή/και εργοθεραπείας.  Σε 

έκθεση σχολικής ψυχολόγου το 2011, μετά από τη χορήγηση της Κλίμακας 

Νοημοσύνης για Παιδιά (WISC-III), γίνεται σύσταση για άμεση ενισχυτική 

διδασκαλία.  Σε σύντομο σημείωμα Επαναξιολόγησης από την Υπηρεσία 

Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας τον Ιούλιο 2017, αναφέρεται ότι το παιδί 

παρουσιάζει σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες σε όλους τους τομείς μάθησης, 

ότι το παιδί παρακολουθείται από το Παιδονευρολογικό Ινστιτούτο από το 

2010 και φέρει διάγνωση Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), προβλημάτων συντονισμού των 

κινήσεων και μαθησιακών δυσκολιών.  Επισυνάφθηκαν, επίσης, βεβαιώσεις 

από διάφορους επαγγελματίες, στις οποίες διαφαίνεται ότι το παιδί λάμβανε 

φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία και λογοθεραπεία.  Όλες οι παραπάνω 

βεβαιώσεις και αξιολογήσεις επισυνάφθηκαν και προσκομίστηκαν προς την 

αρμόδια Αρχή από την οικογένεια.        
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Β.1.7. Περίπτωση VΙΙ (Αρ. Φακ.: Γ.Ε.Π. 11.17.08.11.48) 

 

25.  Η περίπτωση VII αφορά παράπονο που μου υποβλήθηκε από τον 

πατέρα παιδιού με αναπηρία, το οποίο ήταν λήπτης του δημόσιου 

βοηθήματος από ή περί το 2008.  Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας για το 

Ε.Ε.Ε., το παιδί κλήθηκε από το ΤΚΕΑΑ στις 14/06/2017 για αξιολόγηση της 

αναπηρίας του.   

 

26.  Το ΤΚΕΑΑ, αναφορικά με την αίτηση του παιδιού για παροχή του Ε.Ε.Ε., 

ενημέρωσε την οικογένεια με επιστολή, ημερομηνίας 02/08/2017, ότι δεν 

δύναται να καταστεί δικαιούχο. Το ΤΚΕΑΑ στην έκθεση του ολοκληρωμένου 

πορίσματος αξιολόγησης της αναπηρίας πιστοποιεί την αναπηρία του παιδιού 

ως μόνιμη.  Στον τύπο και έκταση της αναπηρίας αναφέρεται ότι η αναπηρία 

του παιδιού είναι μέτρια κινητική.  Οι λειτουργίες της κινητικότητας των 

αρθρώσεων αξιολογήθηκαν ως να έχουν σοβαρή βλάβη, καθώς και η δομή 

του αστραγάλου, ενώ η ισχύς των μυών κάτω άκρου με μέτρια βλάβη.  Οι 

λειτουργίες τρόπου βάδισης αξιολογήθηκαν ως ήπιες.  Στις 24/08/2017 οι 

γονείς υπέβαλαν ένσταση στην πιο πάνω απόφαση.  Το παιδί κλήθηκε για 

επαναξιολόγηση στις 31/01/2018, το πόρισμα της οποίας δεν κατέστησε το 

παιδί δικαιούχο για παροχή του Ε.Ε.Ε.       

 

27.  Όπως αναφέρεται στο παράπονο που υπέβαλε ο πατέρας, κατά τη 

διάρκεια της αξιολόγησης, η επιτροπή δεν συστήθηκε προς την οικογένεια, 

ούτε και τα μέλη της ανέφεραν τις ειδικότητές τους.   

 

28.  Ιατρική βεβαίωση από Κύπριο ορθοπαιδικό χειρούργο-τραυματιολόγο, 

ημερομηνίας 18/05/2009 αναφέρει ότι το παιδί πάσχει από συγγενή (εκ 

γενετής) ραιβοϊπποποδία αμφοτερόπλευρα, η οποία πρόκειται για σοβαρή 

παραμόρφωση.  Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρεται στη βεβαίωση, έχει 

ανάγκη από φυσιοθεραπείες, αλλά και τη χρήση ειδικών υποδημάτων, χωρίς 

να αποκλείεται και η ανάγκη για χειρουργικές επεμβάσεις σε μεγαλύτερη 

ηλικία. Τα ίδια αναφέρει και ιατρική βεβαίωση, ημερομηνίας 10/10/2017, από 

Κύπριο ορθοπαιδικό.  Η οικογένεια είχε προσκομίσει κάποιες από τις 
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βεβαιώσεις των επαγγελματικών υγείας που είχε στη διάθεσή της προς την 

αρμόδια Αρχή.   

 

Β.1.8.  Περίπτωση VIII (Αρ. Φακ.: 11.17.08.11.46) 

 

29.  Η περίπτωση VIII αφορά παράπονο που μου υποβλήθηκε από τη μητέρα 

παιδιού με αναπηρία. Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας για το Ε.Ε.Ε., το 

παιδί κλήθηκε από το ΤΚΕΑΑ στις 12/01/2017 για αξιολόγηση της αναπηρίας 

του.   

 

30.  Το ΤΚΕΑΑ, αναφορικά με την αίτηση του παιδιού για παροχή του Ε.Ε.Ε., 

ενημέρωσε την οικογένεια με επιστολή ότι δεν δύναται να καταστεί δικαιούχο. 

Το ΤΚΕΑΑ στην έκθεση του ολοκληρωμένου πορίσματος αξιολόγησης δεν 

πιστοποιεί την αναπηρία του παιδιού.  Η μητέρα υπέβαλε ένσταση στην πιο 

πάνω απόφαση. Το παιδί κλήθηκε για επαναξιολόγηση της αναπηρίας του 

στις 04/05/2017.  Η έκθεση του ολοκληρωμένου πορίσματος αξιολόγησης της 

αναπηρίας πιστοποιεί την αναπηρία του παιδιού ως μόνιμη.  Στον τύπο και 

έκταση της αναπηρίας, αυτή σημειώνεται ως ήπια νοητική και ψυχική.  Στη 

γνωμάτευση για δικαιώματα κοινωνικών παροχών υποδεικνύεται η 

παραχώρηση δελτίου στάθμευσης προς το παιδί.   Η ΥΔΕΠ ενημερώνει την 

οικογένεια με επιστολή, ημερομηνίας 16/06/2017, ότι η αίτηση του παιδιού για 

παροχή του Ε.Ε.Ε. απορρίφθηκε, αφού δεν είναι άτομο με αναπηρία.   

 

31.  Η οικογένεια είχε προσκομίσει προς την αρμόδια Αρχή αριθμό ιατρικών 

βεβαιώσεων.  Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων έδωσαν 

στην οικογένεια το Φεβρουάριο του 2017, ιατρική βεβαίωση ότι το παιδί 

παρουσιάζει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), 

ειδική μαθησιακή διαταραχή και συνολικό γνωστικό δείκτη στα οριακά 

επίπεδα, συνιστώντας θεραπευτικό πρόγραμμα εργοθεραπείας και 

λογοθεραπείας εβδομαδιαία.  Όπως αναφέρεται στην ιατρική βεβαίωση, οι 

θεραπείες αυτές είναι σημαντικό να συνεχιστούν για τη βελτίωση του παιδιού.  

Σε ιατρική βεβαίωση από ιατρό του Παιδονευρολογικού Ινστιτούτου Κύπρου, 

ημερομηνίας 13/02/2017, η διάγνωση για το παιδί αναφέρεται σε ειδική 

μαθησιακή διαταραχή, ελαφριά νοητική στέρηση, προβλήματα συμπεριφοράς 
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και ψυχο-συναισθηματική ανωριμότητα.  Στην ίδια βεβαίωση συνιστάται 

παρέμβαση με εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ειδική στήριξη, επιπρόσθετη 

στήριξη στο σχολείο και επαναξιολόγηση από εκπαιδευτικό ψυχολόγο.   

 

Β.1.9. Περίπτωση IX (Αρ. Φακ.: Γ.Ε.Π. 11.17.08.11.52) 

 

32.  Η περίπτωση ΙX αφορά παράπονο που μου υποβλήθηκε από μητέρα 

παιδιού με αναπηρία.  Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας για το Ε.Ε.Ε., το 

παιδί κλήθηκε από το ΤΚΕΑΑ στις 05/09/2017 για αξιολόγηση της αναπηρίας 

του.   

 

33.  Το ΤΚΕΑΑ, αναφορικά με την αίτηση του παιδιού για παροχή του Ε.Ε.Ε., 

ενημέρωσε την οικογένεια με επιστολή, ημερομηνίας 02/10/2017, ότι δεν 

δύναται να καταστεί δικαιούχο. Το ΤΚΕΑΑ στην έκθεση του ολοκληρωμένου 

πορίσματος αξιολόγησης της αναπηρίας πιστοποιεί την αναπηρία του παιδιού 

ως μόνιμη.  Στον τύπο και έκταση της αναπηρίας αναφέρεται ότι η αναπηρία 

του παιδιού είναι μέτρια ψυχική.  Η μητέρα υπέβαλε ένσταση στην πιο πάνω 

απόφαση. Το παιδί κλήθηκε για επαναξιολόγηση της αναπηρίας του στις 

06/12/2017.  Η μητέρα ανέφερε ότι η επαναξιολόγηση διήρκησε δεκαπέντε 

λεπτά και τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν ερωτήσεις, τις οποίες η μητέρα 

δυσκολευόταν να απαντήσει μπροστά στο παιδί της.  Το παιδί δεν εγκρίθηκε 

για παροχή του Ε.Ε.Ε., αφού η αναπηρία του δεν κρίθηκε ως σοβαρή ή ολική.  

Στη γνωμάτευση για δικαιώματα κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών 

σημειώθηκε η παροχή προς το παιδί της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας και 

η οικονομική βοήθεια για την αγορά τεχνικών μέσων, οργάνων και άλλων 

βοηθημάτων.     

 

Β.1.10. Περίπτωση Χ 

 

34.  Η περίπτωση Χ αφορά παιδί που ήταν λήπτης του δημόσιου βοηθήματος 

ως παιδί με αναπηρία.  Κατά τη διαδικασία μεταρρύθμισης του συστήματος 

κοινωνικής πρόνοιας, η οικογένεια υπέβαλε αίτηση για παροχή Ε.Ε.Ε.  Με 

βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας για το Ε.Ε.Ε., το παιδί κλήθηκε από το 

ΤΚΕΑΑ στις 28/03/2017 για αξιολόγηση της αναπηρίας του.  Το ΤΚΕΑΑ στην 
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έκθεση του ολοκληρωμένου πορίσματος αξιολόγησης της αναπηρίας 

πιστοποιεί την αναπηρία του παιδιού ως μόνιμη.  Στον τύπο και έκταση της 

αναπηρίας αναφέρεται ότι η αναπηρία του παιδιού είναι μέτρια κινητική.  Στις 

29/05/2017 οι γονείς του παιδιού υπέβαλαν ένσταση στην πιο πάνω 

απόφαση.   Το παιδί έτυχε επαναξιολόγησης από το ΤΚΕΑΑ στις 21/07/2017, 

το πόρισμα της οποίας δεν κατέστησε το παιδί δικαιούχο για παροχή του 

Ε.Ε.Ε.   

 

35.  Η οικογένεια είχε προσκομίσει προς την αρμόδια Αρχή ιατρική βεβαίωση 

από Παιδονευρολόγο, όσον αφορά στη διάγνωση του παιδιού, η οποία 

αναφέρεται ως εγκεφαλική παράλυση/αριστερή ημιπληγία μεικτού τύπου 

(δυσκινητική και σπαστική), με επιβάρυνση, αδυναμία και παραμόρφωση στο 

αριστερό άνω άκρο.  Παρουσιάζει επίσης εναλλασσόμενο τόνο στην ίδια μεριά 

και αθετωσικά χαρακτηριστικά, τα οποία του προκαλούν ιδιαίτερες δυσκολίες 

σε σχέση με την ισορροπία του και το συντονισμό κινήσεων της αριστερής 

μεριάς.  Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη βεβαίωση, η βάδισή του είναι επίσης 

επηρεασμένη, με συχνές πτώσεις και αυξημένο ρίσκο κατάγματος.  Η 

οικογένεια είχε, επίσης, προσκομίσει βεβαίωση από νευροαναπτυξιακή 

φυσιοθεραπεύτρια, στην οποία αναφέρεται ότι χρειάζεται συνεχή 

φυσιοθεραπεία για να βελτιώνεται και να μην παλινδρομήσει σε πιο χαμηλές 

κινητικές δεξιότητες ή/και σοβαρές παραμορφώσεις.   

 

Β.1.11. Περιπτώσεις ΧΙ και ΧIΙ 

 

36.  Οι περιπτώσεις ΧΙ και ΧΙI αφορούν παράπονα που μου υποβλήθηκαν 

από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων Παιδιών με Απώλεια Ακοής και την 

Παγκύπρια Οργάνωση Γονέων και Φίλων Παιδιών με Εγκεφαλικές και Άλλες 

Παραλύσεις - Αγκαλιά Ελπίδας.  Τα παράπονα ετοιμάστηκαν με αφορμή την 

αξιολόγηση της αναπηρίας παιδιών που είναι μέλη των Οργανώσεων.  Οι 

επιστολές αποτυπώνουν τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο αποφάσεων, όπως 

αυτές που παρουσιάζονται στις περιπτώσεις παραπάνω, στην ανάπτυξη, 

εκπαίδευση και υγεία των παιδιών με απώλεια ακοής και παιδιών  με 

εγκεφαλική παράλυση, ενώ παράλληλα θίγουν και άλλα θέματα.  Ένα από 

αυτά είναι η πρόσβαση των παιδιών με αναπηρία σε υπηρεσίες υγείας, αφού 
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τα άτομα με αναπηρία που θεωρούνται λήπτες του Ε.Ε.Ε. είναι δικαιούχοι 

κάρτας δωρεάν νοσηλείας, την οποία οι υπόλοιποι στερούνται με τη μη 

έγκρισή τους, με αποτέλεσμα να αποκόπτονται από τη δωρεάν πρόσβαση σε 

δημόσια νοσηλευτήρια για τις ιατρικές εξετάσεις, τις χειρουργικές επεμβάσεις 

και τα φάρμακα που απαιτούνται.               

 

Β.2. Ενέργειες 

 

37.  Στα πλαίσια της διαδικασίας διερεύνησης των παραπόνων που μου 

υποβλήθηκαν για κάποιες από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω 

(Αρ. Φακ.: Γ.Ε.Π. 11.17.08.10.09, Γ.Ε.Π. 11.17.08.11.25, Γ.Ε.Π. 

11.17.08.10.11, Γ.Ε.Π. 11.17.08.11.28, Γ.Ε.Π. 11.17.08.10.12)2 προχώρησα 

σε ομαδοποιημένη παρέμβαση προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (στο εξής η «Υπουργός»), με επιστολή, ημερομηνίας 

26/04/2017. Στην εν λόγω επιστολή παρέθεσα: (α) πρόνοιες της νομοθεσίας 

για το Ε.Ε.Ε. [Ν.109(Ι)/2014], όπως τροποποιήθηκε, (β) εισηγήσεις που 

διατύπωσα σε Πόρισμα που δημοσιοποίησα το Φεβρουάριο 2017, αναφορικά 

με το χρόνο εξέτασης αιτήσεων για παροχή του Ε.Ε.Ε. σε παιδιά με 

αναπηρία3 και (γ) αναφορές σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις του κράτους που 

απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, αλλά και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρία.  Παράλληλα, έθεσα και τα ακόλουθα ερωτήματα: 

I. «Τους λόγους για τους οποίους ο Νόμος προβλέπει αυτή την 

κατηγοριοποίηση της αναπηρίας σε ήπια, μέτρια, σοβαρή ή 

ολική και στη βάση ποιας επιστημονικής ανάλυσης τέθηκε αυτή 

η κατηγοριοποίηση και με ποιο σκεπτικό περιορίστηκε η παροχή 

                                                           
2 Τα υπόλοιπα παράπονα που αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση, μου υποβλήθηκαν μετά 
από  την εν λόγω παρέμβασή μου προς την Υπουργό.  Σημειώνεται ότι, μέχρι και την 
ολοκλήρωση της παρούσας Έκθεσης, συνέχισα να λαμβάνω παράπονα που αφορούν το ίδιο 
θέμα.    
3 Πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, 
αναφορικά με το χρόνο εξέτασης αιτήσεων για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
(Ε.Ε.Ε.) σε παιδιά με αναπηρία, Φεβρουάριος 2017.  Βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού www.childcom.org.cy  στο 
σύνδεσμο «Επίσημες Θέσεις, Εκθέσεις και Πορίσματα της Επιτρόπου». 

 

http://www.childcom.org.cy/
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του Ε.Ε.Ε. στις αναπηρίες που αξιολογούνται ως σοβαρές ή 

ολικές.  Λήφθηκε υπόψη ότι η συγκεκριμένη πρακτική 

παραβιάζει τις πρόνοιες διεθνών συμβάσεων τις οποίες η 

Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει; 

II. Τα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται και με 

βάση τα οποία αξιολογείται μια αναπηρία ως ήπια, μέτρια ή 

σοβαρή.  Παρακαλώ όπως μου κοινοποιηθούν οποιαδήποτε 

έγγραφα χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό.   

III. Με ποιο τρόπο στελεχώνονται οι ομάδες αξιολόγησης του 

ΤΚΕΑΑ, οι οποίες προβαίνουν σε αξιολόγηση της αναπηρίας 

των παιδιών;  Ποιες ειδικότητες συγκροτούν την ομάδα;  Γίνεται 

εναλλαγή των ειδικοτήτων με βάση την αναπηρία του παιδιού 

που εξετάζεται; 

IV. Εάν οι γονείς των παιδιών με αναπηρία που αξιολογούνται από 

το ΤΚΕΑΑ παρευρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης και σε 

ποιες περιπτώσεις αυτοί παρεμποδίζονται.      

V. Εάν και με ποιο τρόπο έχει διασφαλιστεί ότι τα παιδιά με 

αναπηρία που δεν καθίστανται δικαιούχοι για το Ε.Ε.Ε. μπορούν 

να συνεχίσουν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα 

υγείας. 

VI. Σε περίπτωση που υπάρχουν εξειδικευμένοι λόγοι για τους 

οποίους έχει αποκοπεί η παροχή του Ε.Ε.Ε. σε κάποια από τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παρέμβαση, 

παρακαλώ όπως ενημερωθώ».                

38.  Η επιστολή της Υπουργού, ημερομηνίας 18/07/2017, αναφέρεται σε όλα 

τα ερωτήματα που είχαν υποβληθεί εκτός από ένα σκέλος του ερωτήματος Ι, 

το οποίο αφορούσε το σκεπτικό στη βάση του οποίου η παροχή του 

επιδόματος Ε.Ε.Ε. περιορίστηκε στα παιδιά με σοβαρή ή ολική αναπηρία.   Η 

εν λόγω επιστολή, η οποία αναφέρεται στα σχέδια και νομοθεσίες που έχει 

υπό την ευθύνη του το ΥΕΠΚΑ, που προνοούν για την παροχή επιδομάτων ή 

υπηρεσιών σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με αναπηρίες, αναφέρει αρχικά 

ότι, «ο σκοπός κάθε ειδικού νόμου ή σχεδίου δεν είναι η κάλυψη του συνόλου 

των ατόμων με οποιαδήποτε αναπηρία οποιασδήποτε διαβάθμισης.  Αντίθετα, 
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ο σκοπός κάθε ειδικού νόμου ή σχεδίου στοχεύει στην ικανοποίηση 

συγκεκριμένων αναγκών συγκεκριμένων ομάδων πολιτών με αναπηρίες στα 

πλαίσια της εκάστοτε κοινωνικοοικονομικής στόχευσης.  Στη βάση αυτή της 

αρχής, ο γενικός ορισμός της αναπηρίας εξειδικεύεται ανάλογα με την ομάδα 

στόχου του κάθε σχεδίου ή νομοθεσίας».    

 

39.  Στην επιστολή, η Υπουργός αναφέρεται και στη διάκριση της αναπηρίας, 

σημειώνοντας διαγνωστικά εγχειρίδια (Παγκόσμιο ICD-10, το Αμερικάνικο 

DSM-V, το Εγχειρίδιο της Διεθνούς Ταξινόμησης της Λειτουργικότητας, 

Αναπηρίας και Υγείας ICF), τα οποία χρησιμοποιούνται ανά το παγκόσμιο και 

διακρίνουν τις αναπηρίες με αυτή τη διαβάθμιση.  Αναφέρει επίσης, ότι, «ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει στα κράτη μέλη του να αξιοποιούν το 

εργαλείο ICF σε όλους τους τομείς πολιτικής.  Σημειώνεται ότι το εργαλείο ICF 

βασίζεται στο βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, που 

λαμβάνει υπόψη τόσο τους ιατρικούς όσο και τους κοινωνικούς παράγοντες 

που δημιουργούν μια αναπηρία και για αυτό αποτελεί το πιο σύγχρονο 

βοήθημα στην κατανόηση, αξιολόγηση, περιγραφή και τεκμηρίωση της 

αναπηρίας και έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται στο νέο Σύστημα Αξιολόγησης 

Αναπηρίας που λειτουργεί το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων».   

 

40.  Στην επιστολή αναφέρεται περαιτέρω ότι, οι ομάδες αξιολόγησης της 

αναπηρίας στελεχώνονται από ιατρούς ή και επαγγελματίες υγείας και 

αποκατάστασης, που έχουν σχετική ειδικότητα με την αναπηρία και το θέμα 

που αξιολογείται σε κάθε περίπτωση, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση 

του ICF και των αξιολογητικών μηχανισμών.  Σημειώνεται, επίσης, ότι, οι ήδη 

υπάρχουσες διαγνώσεις του αξιολογούμενου, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 

κατά την αξιολόγηση της αναπηρίας.  Στην περίπτωση που ο αιτητής 

υποβάλει ένσταση στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης, η Υπουργός σημειώνει 

ότι, η εκ νέου αξιολόγησή του γίνεται από διαφορετική ομάδα επαγγελματιών 

υγείας και αποκατάστασης.  
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41.  Όσον αφορά στο ερώτημα που υπέβαλα στην Υπουργό για το αν οι 

γονείς παρευρίσκονται ή παρεμποδίζονται από το να παρευρίσκονται στη 

διαδικασία αξιολόγησης, στην απάντηση αναφέρεται ξεκάθαρα ότι σε όλες τις 

περιπτώσεις αξιολόγησης παιδιών, οι γονείς μπορούν να παρευρίσκονται στις 

αξιολογήσεις, εάν οι ίδιοι το επιθυμούν. 

 

42.  Τέλος, στην προαναφερθείσα επιστολή της Υπουργού αναφέρεται ότι, 

δικαιώματα που αφορούν την ιατρική περίθαλψη των παιδιών και άλλα 

θέματα υγείας θα πρέπει να διερευνηθούν με το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας.  

Σημειώνει ότι, οι αξιολογήσεις του ΤΚΕΑΑ γίνονται για σκοπούς χορήγησης 

των κοινωνικών παροχών και δεν έχουν μέχρι σήμερα συσχετιστεί με 

δικαιώματα που το Υπουργείο Υγείας ικανοποιεί, σύμφωνα με δικά του 

κριτήρια και προϋποθέσεις. 

 

43.  Στα πλαίσια της τελευταίας αναφοράς της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησα σε ομαδοποιημένη παρέμβαση 

προς τον Υπουργό Υγείας, με επιστολή, ημερομηνίας 03/10/2017, στην οποία 

έθεσα τα ακόλουθα ερωτήματα:  

I. «Υπάρχει διαφορετικό σύστημα αξιολόγησης των παιδιών με 

αναπηρία, το οποίο εφαρμόζεται από το Υπουργείο Υγείας, 

ώστε αυτά να έχουν δικαίωμα σε δωρεάν πρόσβαση στο 

σύστημα υγείας;   

II. Τις κατηγορίες των αναπηριών που έχουν δικαίωμα για δωρεάν 

πρόσβαση στο σύστημα υγείας και συγκεκριμένα για ποιες 

παροχές.  Εάν και εφόσον δεν έχουν δωρεάν πρόσβαση στο 

σύστημα υγείας όλες οι κατηγορίες, παρακαλώ όπως επεξηγηθεί 

το σκεπτικό της απόφασης της συμπερίληψης μόνο 

συγκεκριμένων ομάδων αναπηρίας.   

III. Εάν υπάρχουν εναλλακτικές μορφές πρόσβασης σε υπηρεσίες 

υγείας για τα παιδιά που δεν εμπίπτουν στις εγκεκριμένες 

κατηγορίες αναπηρίας για δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα 

υγείας. 
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IV. Εάν τα παιδιά με αναπηρία που είναι δικαιούχοι για το Ε.Ε.Ε. 

έχουν δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα υγείας και στη βάση των 

προνοιών ποιας νομοθεσίας.  Σε τέτοια περίπτωση, παρακαλώ 

όπως εξηγηθεί τι συμβαίνει και στις περιπτώσεις όπου παιδιά με 

αναπηρία δεν καθίστανται δικαιούχοι για το Ε.Ε.Ε.» 

44.  Η Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας με επιστολή της, ημερομηνίας 

06/12/2017, απαντά στα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν.  Συγκεκριμένα, 

αναφέρει ότι ο όρος «παιδιά με αναπηρία» δεν υπάρχει στη νομοθεσία η 

οποία ρυθμίζει τα τέλη που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες που παρέχονται 

από τα κρατικά νοσηλευτήρια [περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών 

(Ρύθμισις και Τέλη) Νόμοι του 1978 έως 2014 και περί Κυβερνητικών Ιατρικών 

Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2000 έως 2017] και, ως εκ 

τούτου, δεν υπάρχει ανάγκη για σύστημα αξιολόγησης παιδιών με αναπηρία.  

 

45.  Όσον αφορά στις κατηγορίες των αναπηριών που έχουν δικαίωμα για 

δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα υγείας και για ποιες παροχές, στην υπό 

αναφορά επιστολή αναφέρεται ότι, δικαιώματα σε παροχές 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έχουν, κατά κύριο λόγο, άτομα και 

οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.  Χρόνιοι ασθενείς, των οποίων η 

κατάσταση της υγείας απαιτεί ψηλό και συνεχόμενο κόστος περίθαλψης, 

τυγχάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης, όπου σε κάποιους χορηγούνται 

παροχές ανεξάρτητα από τα εισοδήματά τους, ενώ για άλλους υπάρχουν 

διαφορετικά εισοδηματικά κριτήρια από αυτά των δικαιούχων και παράλληλα 

σε κάποιους παρέχεται πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ σε 

άλλους μόνο ορισμένες υπηρεσίες.  Στην επιστολή αναφέρεται ότι, δεν 

υπάρχουν κατηγορίες των αναπηριών που δικαιούνται επιπρόσθετα 

δικαιώματα, αλλά ασθενείς που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις.  

Παιδιά με αναπηρία που είναι μέλη οικογένειας με ψηλά εισοδήματα, τα οποία 

δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες με επιπρόσθετα δικαιώματα, 

μπορούν να χρησιμοποιούν τα κρατικά νοσηλευτήρια καταβάλλοντας τα 

νενομισμένα τέλη.   
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46.  Τέλος, στην επιστολή αναφέρεται ότι, δικαιούχοι του Ε.Ε.Ε. καθίστανται 

και δικαιούχοι παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Όπως αναφέρεται, 

«παιδιά που δεν είναι λήπτες Ε.Ε.Ε. και δεν πάσχουν από ασθένεια του Έκτου 

Πίνακα, αξιολογούνται στη βάση των εισοδηματικών και άλλων κριτηρίων που 

καθορίζονται στη πιο πάνω αναφερόμενη νομοθεσία και ανάλογα καθορίζονται 

τα δικαιώματά τους».                                                                
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Γ. Νομικό Πλαίσιο 
 

Γ. 1. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και 

Νομολογία αυτής 

 

47. Η Σύμβαση είναι διεθνής νομικά δεσμευτική πράξη ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, η οποία κατοχυρώνει τα δικαιώματα του παιδιού ως αυτόνομης 

προσωπικότητας.  Τη Σύμβαση κύρωσε η Κυπριακή Δημοκρατία το 1991 

(μετά την ψήφιση του Νόμου 243/1990), και, επομένως, η πράξη αυτή 

δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία με αυξημένη ισχύ έναντι οποιουδήποτε 

εθνικού νόμου.   

 

48.  Σύμφωνα με την Αρχή της Μη Διάκρισης, που κατοχυρώνεται από το 

Άρθρο 2 της Σύμβασης, τα κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα 

και να τα διασφαλίζουν σε κάθε παιδί, χωρίς καμία διάκριση.  H Επιτροπή 

Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (στο εξής η «Επιτροπή») 

επισημαίνει ότι, η αναπηρία αναφέρεται ρητά στο Άρθρο 2 της Σύμβασης ως 

χαρακτηριστικό του ατόμου απαγορευτικό για διάκριση, αφού τα παιδιά με 

αναπηρία αποτελούν ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού4.  Η διάκριση μπορεί να 

είναι πραγματική σε διάφορους τομείς της ζωής και ανάπτυξης του παιδιού, 

αλλά και στην παροχή υπηρεσιών που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσβαση 

σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας, αποκατάστασης, προετοιμασίας 

για εργασία και ψυχαγωγία.    

 

49.  Η Επιτροπή στο Γενικό Σχόλιο της Αρ. 9 τονίζει ότι τα παιδιά με 

αναπηρία αντιμετωπίζουν εμπόδια στην απόλαυση των δικαιωμάτων τους, 

όπως αυτά αναλύονται στη Σύμβαση, τα οποία εμπόδια δεν προέρχονται από 

την αναπηρία τους, αλλά από συνδυασμό κοινωνικών, πολιτισμικών και 

φυσικών εμποδίων και στάσεων5.  Συνεπώς, τα Κράτη παροτρύνονται να 

εργαστούν προς την κατεύθυνση απομάκρυνσης αυτών των εμποδίων.  

Τονίζει, επίσης, ότι, τα Κράτη θα πρέπει να προσφέρουν αποτελεσματικές 

θεραπείες στις περιπτώσεις παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών με 

                                                           
4 Hodgkin, R., & Newell, P.  (2007).  Implementation Handbook for the Convention on the 

Rights of the child.  Geneva: UNICEF (p.29).  
5 CRC Committee (2006).  General Comment No. 9: The Rights of Children with Disabilities.  
CRC/C/GC/9, para. 9 
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αναπηρία, οι οποίες να είναι προσβάσιμες στα παιδιά με αναπηρία και τους 

φροντιστές τους6. 

 

50.  Στο Άρθρο 6(2) της Σύμβασης γίνεται αναφορά, πέρα από το 

θεμελιώδες δικαίωμα στη ζωή, στην υποχρέωση του κράτους για 

προώθηση της επιβίωσης και ανάπτυξης στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η 

έννοια της «ανάπτυξης» δεν είναι μόνο για την προετοιμασία του παιδιού για 

την ενήλικη ζωή. Πρόκειται για την παροχή βέλτιστων συνθηκών για την 

παιδική ηλικία, με άλλα λόγια για τη ζωή του παιδιού τη συγκεκριμένη στιγμή.  

 

51.  Η Επιτροπή δίνει έμφαση στο Άρθρο 3(1), το οποίο κατοχυρώνει την 

Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού, και το οποίο 

καθορίζει ότι σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν παιδιά, είτε αυτές 

λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής ευημερίας, 

είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από τα νομοθετικά όργανα, 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον του παιδιού7.  Η Αρχή της 

Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού αποτελεί, πέραν από αυτόνομο 

δικαίωμα και Γενική Αρχή της Σύμβασης. Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να 

λαμβάνει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις για το παιδί και 

θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις νομοθετικές ρυθμίσεις και να 

ενσωματώνεται σε όλες τις σχετικές με παιδιά διαδικασίες λήψης αποφάσεων.      

 

52.  Το Άρθρο 23 της Σύμβασης επισημαίνει ότι, τα Κράτη αναγνωρίζουν ότι 

τα ανάπηρα παιδιά πρέπει να διάγουν πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε 

συνθήκες οι οποίες εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους, ευνοούν την 

αυτονομία τους και διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή 

του συνόλου.  Επισημαίνει, επίσης, ότι τα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα 

των ανάπηρων παιδιών να τυγχάνουν ειδικής φροντίδας και ενθαρρύνουν και 

εξασφαλίζουν, στο μέτρο των διαθέσιμων πόρων, την παροχή, μετά από 

αίτηση, στα παιδιά με αναπηρία που πληρούν τους απαιτούμενους όρους και 

σε αυτούς που τα έχουν αναλάβει, μιας βοήθειας προσαρμοσμένης στην 

                                                           
6 CRC Committee (2006).  General Comment No. 9: The Rights of Children with Disabilities.  
CRC/C/GC/9, para. 9 
7 Hodgkin, R., & Newell, P.  (2007).  Implementation Handbook for the Convention on the 

Rights of the child.  Geneva: UNICEF. 



26 
 

κατάσταση των παιδιών και στις περιστάσεις των γονέων τους ή αυτών στους 

οποίους τα έχουν εμπιστευθεί.  Η Σύμβαση επιτάσσει ότι θα πρέπει να 

επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη κοινωνική ένταξη και προσωπική 

ανάπτυξη των ανάπηρων παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 

και πνευματικής τους εξέλιξης.  

 

53.  Το Άρθρο 26 της Σύμβασης διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε παιδιού να 

επωφελείται από την κοινωνική πρόνοια, συμπεριλαμβανομένων των 

κοινωνικών ασφαλίσεων.  Παράλληλα, τα ωφελήματα, όπου είναι αναγκαία, 

πρέπει να δίνονται, αφού ληφθούν υπόψη οι πόροι και η κατάσταση του 

παιδιού και των προσώπων που έχουν αναλάβει την ευθύνη της συντήρησής 

του, καθώς επίσης, κάθε άλλη εκτίµηση σχετιζόµενη µε την αίτηση παροχής 

ωφεληµάτων που γίνεται από το παιδί ή για λογαριασµό του.  Η Επιτροπή 

επισημαίνει ότι, τα Κράτη θα πρέπει να δίδουν πόρους και σε εκστρατείες 

ενημέρωσης του κοινού για τα δικαιώματα των παροχών, αποτελεσματικών 

διοικητικών συστημάτων και φιλικών προς τον αιτητή γραφεία, αιτήσεις και 

διαδικασίες8. Το Άρθρο 26 δεν είναι περιοριστικό ως προς το πώς θα πρέπει 

να παρέχονται οι κοινωνικές παροχές, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται χωρίς 

διακρίσεις, κοινωνικό στιγματισμό ή απώλεια οποιουδήποτε άλλου 

δικαιώματος και με σεβασμό της ιδιωτικής ζωής. Η Επιτροπή τονίζει ότι, ένα 

κοινό χαρακτηριστικό των νομοθεσιών κοινωνικών παροχών που 

αναπτύσσουν τα Κράτη είναι η αποτυχία της εξασφάλισης πόρων για τα 

άτομα που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη9.  Η Επιτροπή συστήνει την προσοχή 

και κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων, όπου παιδιά από φτωχές και 

ευάλωτες ομάδες «πέφτουν» από το δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας.   

 

54.  To Άρθρο 27 καθορίζει ότι τα κράτη πρέπει να αναγνωρίζουν το 

δικαίωμα κάθε παιδιού για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής που να 

επιτρέπει τη σωματική, πνευµατική, ψυχική, ηθική και κοινωνική 

ανάπτυξή του, αλλά και να υιοθετούν τα κατάλληλα µέτρα, σύμφωνα µε τις 

εθνικές τους συνθήκες και στο µέτρο των δυνατοτήτων τους, για να 

                                                           
8 Hodgkin, R., & Newell, P.  (2007).  Implementation Handbook for the Convention ion the 

Rights of the child.  Geneva: UNICEF (p. 388). 
9 Hodgkin, R., & Newell, P.  (2007).  Implementation Handbook for the Convention ion the 
Rights of the child.  Geneva: UNICEF(p. 387). 
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βοηθήσουν τους γονείς και τα άλλα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το 

παιδί, να εφαρμόσουν το δικαίωμα αυτό.  Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα 

συμβαλλόμενα κράτη καλούνται να εφαρμόσουν συστηματικές στρατηγικές 

για τη μείωση της φτώχειας στην πρώιμη παιδική ηλικία, καθώς και για την 

καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεών της στην ευημερία των παιδιών 

(στο Κεφάλαιο Δ.4. της παρούσας Έκθεσης γίνεται εκτεταμένη περιγραφή της 

διασύνδεσης της αναπηρίας με την παιδική φτώχεια). Θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται όλα τα δυνατά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των 

«προγραμμάτων υλικής βοήθειας και υποστήριξης» για τα παιδιά και τις 

οικογένειές τους προκειμένου να διασφαλιστεί στα μικρά παιδιά ένα 

περιβάλλον, το οποίο να προωθεί την ευημερία και ανάπτυξή τους.  Η 

Επιτροπή σημειώνει ότι η εφαρμογή του δικαιώματος των παιδιών να 

επωφελούνται από την κοινωνική πρόνοια, συμπεριλαμβανομένης της 

κοινωνικής ασφάλισης, αποτελεί σημαντικό στοιχείο οποιασδήποτε 

στρατηγικής10.  Η έμφαση που δίνεται στο Άρθρο 27 ώστε το κράτος να 

παρέχει βοήθεια στους γονείς για να ασκούν την πρωταρχική τους ευθύνη για 

τη διασφάλιση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών αποτελεί θέμα αρχής, 

αφού τα παιδιά έχουν δικαίωμα, όποτε είναι δυνατόν, να αναπτύσσονται εντός 

του οικογενειακού περιβάλλοντος. Το Άρθρο 27 επαναβεβαιώνει την αρχή 

που καθορίζεται στο Άρθρο 18 ότι, ενώ και οι δύο γονείς έχουν πρωταρχική 

ευθύνη για τα παιδιά τους, το κράτος έχει επίσης, υποχρέωση να στηρίζει 

τους γονείς στο ρόλο της προστασίας και της προώθησης της ευημερίας των 

παιδιών τους. 

 

55.  Επιπρόσθετα, η Επιτροπή παρατηρεί ότι, το να μεγαλώνει ένα παιδί σε 

σχετική φτώχεια υπονομεύει την ευημερία, την ένταξη και αυτοεκτίμησή του 

και μειώνει τις ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη11.  Μεγαλώνοντας δε σε 

συνθήκες απόλυτης φτώχειας έχει ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες στη ζωή του 

παιδιού, απειλώντας την επιβίωση και υγεία του, αφού υπονομεύεται η βασική 

ποιότητα ζωής. Για το λόγο αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη καλούνται να 

υλοποιήσουν στρατηγικές για μείωση της φτώχειας στην πρώιμη παιδική 

                                                           
10 CRC Committee (2005).  General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early 

Childhood.  CRC/C/GC/7/Rev.1, para. 26. 
11 CRC Committee (2005).  General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early 
Childhood.  CRC/C/GC/7/Rev.1, para. 26. 
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ηλικία, ενεργοποιώντας όλα τα δυνατά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της 

υλικής βοήθειας και οποιονδήποτε βοηθητικών προγραμμάτων για τα παιδιά 

και τις οικογένειές τους.  Η διασφάλιση του δικαιώματος του παιδιού να 

επωφελείται από κοινωνικές παροχές είναι βασικό συστατικό οποιασδήποτε 

στρατηγικής αναπτύσσεται.  Επιπλέον, τα Κράτη θα πρέπει να διασφαλίζουν 

στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ότι, οι κοινωνικές δαπάνες που ωφελούν τα 

παιδιά προστατεύονται και λαμβάνουν προτεραιότητα κατά τη διάρκεια 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών 

κρίσεων12. 

 

56.  Στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της σε σχέση με την Περιοδική Έκθεση 

της Κύπρου13, η Επιτροπή επαναλαμβάνει την προηγούμενη σύστασή της 

προς την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας να διασφαλίζει τα δικαιώματα των 

παιδιών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, μέσα από την κατανομή του 

κρατικού προϋπολογισμού.  Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι “the Committee 

reiterates its previous recommendation to the state party that the State party 

pay particular attention to the full implementation of article 4 of the Convention 

by prioritizing budgetary allocations for the implementation of the economic, 

social and cultural rights of children, in particular those belonging to 

disadvantaged groups, to the maximum extent of available resources”.   

 

Γ.2. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρία (Σύμβαση για ΑμεΑ) 

 

57.  Η Σύμβαση για ΑμεΑ υιοθετήθηκε το 2006 και κυρώθηκε από την 

Κυπριακή Δημοκρατία, μετά την ψήφιση του περί της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων 

(Κυρωτικού) Νόμου του 2011 [Ν. 8(ΙΙΙ)/2011], στις 27 Ιουνίου 2011.   

 

                                                           
12 United Nations. (2002).  Report of the Ad Hoc Committee of the Whole of the twenty-

seventh special session of the General Assembly, A/S-27/19/Rev.1, para. 52.          
13 United Nations.  Committee on the Rights of the Child.  (2012). Concluding Observations of 
the Committee on the Rights of the Child, Cyprus, U.N. Doc. CRC/C/CYP/CO/3-4. 
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58.  Η Σύμβαση για ΑμεΑ αναγνωρίζει την αναπηρία, όχι ως κάτι το οποίο 

μπορεί να εντοπιστεί στο άτομο ως «βλάβη», αλλά ως το αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον του.  Για το σκοπό αυτό, 

ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να θεωρείται ως ανάπηρο άτομο σε μία 

κοινωνία ή ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και μη ανάπηρο σε ένα άλλο πλαίσιο ή 

κοινωνία, με βάση το ρόλο που αυτό το άτομο αναμένεται να διεκπεραιώσει 

στο συγκεκριμένο πλαίσιο.  Η αντίληψη της αναπηρίας επηρεάζεται και 

βασίζεται στη διαθέσιμη τεχνολογία και υπηρεσίες, καθώς και από το 

συγκείμενο της κουλτούρας που επικρατεί σε μια κοινωνία.  Στο Προοίμιο, 

σημείο (ε), της Σύμβασης για ΑμεΑ αναφέρεται ότι:  

«Η αναπηρία είναι μια εξελισσόμενη έννοια και απορρέει 

από την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων με βλάβη και 

διαταραχές συμπεριφοράς και εμπόδια που προέρχονται 

από το περιβάλλον τους, που δυσχεραίνουν την πλήρη 

και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση 

βάση με τους άλλους». 

 

59.  Παράλληλα, το Άρθρο 1, ορίζει ότι:  

«Στα ΑμεΑ συμπεριλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες 

σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, 

οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται 

να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική 

συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους 

άλλους».  

 

60.  Το Άρθρο 4, ορίζει ότι «τα Κράτη –Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση 

να διασφαλίσουν και να προωθήσουν την πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα ΑμεΑ χωρίς καμία 

διάκριση με βάση την αναπηρία».  Η Σύμβαση ΑμεΑ παραπέμπει στο 

δικαίωμα στην υγεία.  Στο  Άρθρο 25(β) ορίζεται ότι, τα Κράτη θα πρέπει να: 

«παρέχουν στα ΑμεΑ τις υπηρεσίες υγείας που είναι 

απαραίτητες ειδικά για τις αναπηρίες τους, 

συμπεριλαμβανομένης και της πρώιμης αναγνώρισης και 

επέμβασης όταν είναι απαραίτητο, και υπηρεσίες 
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σχεδιασμένες να ελαχιστοποιούν και να αποτρέπουν 

περαιτέρω αναπηρίες συμπεριλαμβανομένων των παιδιών 

και των ηλικιωμένων». 

 

61.  Παράλληλα, το Άρθρο 28(1) προϋποθέτει ότι «τα Κράτη Mέρη 

αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑμεΑ για ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης 

για τα ίδια και τις οικογένειες τους, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποιητικής 

διατροφής, ενδυμασίας και στέγασης, συγχρόνως δε και το δικαίωμα της 

συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης τους, και λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα για την προστασία και την προώθηση αυτού του δικαιώματος 

χωρίς διάκριση λόγω της αναπηρίας».  Μέσα από τις πρόνοιες της Σύμβασης 

ΑμεΑ διασφαλίζεται ότι εντός της ομάδας των ατόμων με αναπηρία δεν 

υπάρχει διάκριση που να δικαιολογείται με βάση την αναπηρία.  

 

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

Αναπηρία σημειώνει, στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της πάνω στην Αρχική 

Έκθεση της Κύπρου14, η οποία υιοθετήθηκε από την Επιτροπή στη 17η 

Συνεδρία (20 Μαρτίου – 12 Απριλίου 2017), την ανησυχία της για το γεγονός 

ότι η εθνική νομοθεσία δεν έχει ενσωματώσει πλήρως μια προσέγγιση της 

αναπηρίας που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως προβλέπει η 

Σύμβαση για ΑμεΑ.  Η Επιτροπή ανησυχεί επίσης, αφού όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει, από την εθνική νομοθεσία απουσιάζει ένας ορισμός 

της διάκρισης που να αναγνωρίζει ότι η άρνηση παροχής εύλογης 

προσαρμογής είναι μια μορφή διάκρισης με βάση την αναπηρία σε όλους 

τους τομείς της ζωής.  Συνεπώς, καλεί την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας να 

υιοθετήσει και να εφαρμόσει μια προσέγγιση της αναπηρίας που να 

βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και να αναθεωρήσει όλες τις 

νομοθεσίες και τις πολιτικές, σε συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές 

οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία. 

 

                                                           
14 United Nations.  Committee on the Rights of Persons with Disabilities.  (2017).  Concluding 

Observations on the Initial Report of Cyprus.  Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities.  CRPD/C/CYP/CO/1 
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63.  Στις εν λόγω Καταληκτικές Παρατηρήσεις, η Επιτροπή των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία επισημαίνει την 

περιορισμένη πρόσβαση στην έγκαιρη παρέμβαση και υποστήριξη που 

παρέχεται στα παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειές τους, ειδικότερα 

στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας και τον κοινωνικό τομέα, αλλά και τα 

ανεπαρκή οικονομικά επιδόματα που διατίθενται για τις οικογένειες των 

παιδιών με αναπηρία. Παρόλο που, όπως αναφέρεται στις Παρατηρήσεις, η 

Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της την εφαρμογή του Ε.Ε.Ε., επισημαίνει ότι 

εξακολουθεί να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρία που 

έχουν ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα.  Ανεξάρτητα από το εισόδημα τους, τα 

άτομα με αναπηρία δεν έχουν επαρκές βιοτικό επίπεδο, αφού καλούνται να 

πληρώνουν εν μέρη για απαραίτητα έξοδα που σχετίζονται με την αναπηρία 

τους και για υποστηρικτικό εξοπλισμό και υποχρεώνονται σε πληρωμές για τη 

χρήση κοινωνικών υπηρεσιών.  Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία εισηγείται όπως, η 

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας «αυξήσει την πρόσβαση των παιδιών με 

αναπηρίες και των οικογενειών τους στην έγκαιρη παρέμβαση και άλλες 

μορφές εξατομικευμένων και απαραίτητων υπηρεσιών και υποστήριξης, 

περιλαμβανομένης της στοχευμένης οικονομικής υποστήριξης».  

Εισηγείται, επίσης, όπως η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας  «προσδιορίσει ένα 

επίπεδο κοινωνικής προστασίας που να μην επηρεάζεται από έξοδα που 

σχετίζονται με την αναπηρία και τις υποστηρικτικές συσκευές και τα έξοδα από 

τη χρήση των κοινωνικών υπηρεσιών και υποστήριξης, ώστε να απαμβλύνουν 

τα κοινωνικοοικονομικά μειονεκτήματα που προκύπτουν από τον αποκλεισμό 

που βιώνουν τα άτομα με αναπηρίες».  

 

 

Γ.3. Εθνική Νομοθεσία 

 

Γ.3.1.  Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας  

 

64.  Το Άρθρο 28 του Συντάγματος κατοχυρώνει την Αρχή της Ισότητας, 

σύμφωνα με το οποίο: 

«1. Πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της 
δικαιοσύνης και δικαιούνται να τύχωσι ίσης προστασίας και 
μεταχειρίσεως.  
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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». 

 

Γ.3.2.  Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 

Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 [109(Ι)/2014], όπως τροποποιήθηκε 

 

65.  Όσον αφορά στην αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 

109(Ι)/2014 όπως έχει τροποποιηθεί- 

«άτομο με αναπηρία», για τους σκοπούς της νομοθεσίας, σημαίνει 
πρόσωπο το οποίο έχει 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 Αναπηρίας, εφόσον κληθεί για 
πιστοποίηση ή πρόσωπο που πιστοποιείται από το Σύστημα 
Αξιολόγησης της Αναπηρίας ως πρόσωπο με μέτρια νοητική 
αναπηρία». 

66.  Σύμφωνα με την «ειδική ρύθμιση για άτομο με αναπηρία», του άρθρου 34 

του Νόμου:  

«34.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 39 και ανεξάρτητα 
από τις διατάξεις των παραγράφων (α) μέχρι (ε) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 4, άτομο με αναπηρία οποιασδήποτε ηλικίας δύναται να 
αιτείται παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, νοουμένου ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 5, 8, 12, 13 και 14 του 
παρόντος Νόμου: 

Νοείται ότι άγαμο άτομο με αναπηρία που δεν έχει συμπληρώσει το 
εικοστό όγδοο (28) έτος της ηλικίας του δε θεωρείται μέλος της 
οικογενειακής μονάδας για σκοπούς εφαρμογής των προϋποθέσεων 
που αναφέρονται στα άρθρα 8,12,13 και 14 του παρόντος Νόμου. 
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(2) Σε άτομο με αναπηρία το οποίο καθίσταται δικαιούχο ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος παρέχεται και μηνιαίο ποσό ίσο με διακόσια 
είκοσι έξι (€226) ευρώ, ως αναπηρικό επίδομα. 

(3) Οποιοδήποτε άτομο με αναπηρία το οποίο δεν πληρεί τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και 
του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και πληρεί τις λοιπές υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, θα εξετάζεται από 
τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
περίπτωσής του: 

Νοείται ότι το ποσό που παρέχεται σε δικαιούχο άγαμο ανάπηρο 
άτομο ηλικίας μικρότερης των εικοσιοκτώ (28) ετών ως ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα ή/και το ποσό που παρέχεται σε οποιοδήποτε 
δικαιούχο ως αναπηρικό επίδομα δύναται να παραχωρείται και με τη 
μορφή παροχής υπηρεσιών ή/και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μετά 
από διαβούλευση και σε αυτή την περίπτωση, το δικαιούχο άγαμο 
πρόσωπο ηλικίας μικρότερης των εικοσιοκτώ (28) ετών, θεωρείται ως 
μέλος της οικογενειακής μονάδας για παροχή ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος». 

  
Γ.3.3. Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος [127(Ι)/2000], όπως 

τροποποιήθηκε 

 

67.  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου [127(Ι)/2000], όπως τροποποιήθηκε, 

«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· 
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(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 εργασίας·  
(ζ) αξιοπρεπές επίπεδο ζωής και όπου απαιτείται μέσα από 
οικονομικές παροχές και κοινωνικές υπηρεσίες·  
(η) δημιουργία προσωπικής και οικογενειακής ζωής· 
(θ) συμμετοχή στις πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές, θρησκευτικές 
και δραστηριότητες αναψυχής». 

  
68.  Παράλληλα, στο άρθρο 6, ορίζεται ότι 

«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.  
[…]» 

 

Γ.3.4. Ο περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμος 

του 1978 (40/1978), όπως τροποποιήθηκε 

 

69.  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου (40/1978), όπως τροποποιήθηκε, 

«4.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και 
τηρουμένων των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, καμιά 
παροχή χορηγείται σε πρόσωπο, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο- 
 
(α) έχει καταβάλει εισφορές σε ασφαλιστέες απολαβές ή/και έχουν 
λογιστεί υπέρ του εξομοιούμενες περίοδοι ασφάλισης, σύμφωνα με 
τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 2010 έως (Αρ. 4) του 
2012, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, τουλάχιστον 
για τρία (3) συνολικά έτη, και 
 
(β) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης παροχής 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, έχει υποβάλει, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων του 



35 
 

1978 έως (Αρ. 3) του 2012, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται, φορολογική δήλωση την οποία είχε υποχρέωση να 
υποβάλει δυνάμει του άρθρου 5 του εν λόγω νόμου: 
 
Νοείται ότι η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται για πρόσωπα τα 
οποία, σύμφωνα με τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 
Νόμους του 1978 έως (Αρ. 3) του 2013, όπως εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, δεν έχουν υποχρέωση 
φορολογικής δήλωσης. 
 
(2) Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) δεν 
απαιτούνται προκειμένου για15 - 
 
(α) τους ακόλουθους: 
 
(i) Εγκλωβισμένους και τα μέλη των  οικογενειών τους· 
(ii) πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν κοινωνική σύνταξη δυνάμει του 
περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
(iii) δικαιούχους σύνταξης χηρείας ή επιδόματος ορφάνιας δυνάμει 
του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
(iv) εξαρτώμενο προσώπου, το οποίο  εμπίπτει στις διατάξεις των 
υποπαραγράφων (α), (β) και (γ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 
3 των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών 
(Γενικών) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται∙ 
(v) λήπτες δημοσίου βοηθήματος/λήπτες ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος16· 
(vi) στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους∙ 
(vii) παιδιά τελούντα υπό τη φροντίδα και παρακολούθηση του 
Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας∙ 
(viii) υπόδικους και κατάδικους∙ 
(ix) τα πρόσωπα που καθορίζονται στο Μέρος Ι του Πρώτου Πίνακα 
των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών 
(Γενικών) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται∙ 
 
(β) πρόσωπα, τα οποία κατοικούν μόνιμα στις ελεγχόμενες από τη 
Δημοκρατία περιοχές ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στην Ελβετία και που 
σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας, όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1372/2013 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2013, η 
Δημοκρατία είναι το αρμόδιο κράτος μέλος όσον αφορά τις παροχές 

                                                           
15 Ο τονισμός δικός μου. 
16 Ο τονισμός δικός μου. 
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που προβλέπονται στο άρθρο 3 του εν λόγω Κανονισμού ως 
ακολούθως: 
 
(i) πάσχοντες από οποιαδήποτε ασθένεια περιλαμβάνεται στον Έκτο 
Πίνακα των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών 
(Γενικών) Κανονισμών,  όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται∙ 
(ii) ανέργους, οι οποίοι αναζητούν εργασία μέσω του Τμήματος 
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων∙ 
(iii) έγκυες γυναίκες∙ 
(iv) παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών17· 
(v) μέλη μονογονεϊκών οικογενειών. 
[…]». 

 

 

  

                                                           
17 Ο τονισμός δικός μου. 
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Δ. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

Δ.1. Στόχοι αειφόρου ανάπτυξης  

 

70.  Στις 5 Σεπτεμβρίου, 2015 τα Κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών 

υιοθέτησαν 17 στόχους για τον τερματισμό της φτώχειας, την προστασία του 

πλανήτη και την εξασφάλιση της ευημερίας για όλους, στο πλαίσιο μιας νέας 

ατζέντας βιώσιμης ανάπτυξης.  Οι 17 στόχοι στηρίζονται στην αξιολόγηση των 

Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (Millennium Development Goals), η οποία 

αναφέρει ότι λόγω του ότι οι υπό αναφορά στόχοι ήταν συγκεκριμένοι και 

μετρήσιμοι, δεν δόθηκε προσοχή σε άλλους εξίσου σημαντικούς τομείς 

ανάπτυξης, οι οποίοι περιλαμβάνονται πλέον στους Στόχους της Αειφόρου 

Ανάπτυξης, οι οποίοι θα διαρκέσουν μέχρι το 2030.   

 

71.  Ο Στόχος 10 εστιάζεται στη μείωση της ανισότητας εντός και μεταξύ των 

χωρών.  Συγκεκριμένα, μέχρι το 2030,  

«θα πρέπει να επιτευχθεί προοδευτικά η αύξηση του εισοδήματος 

του κατώτατου 40% του πληθυσμού με ρυθμό υψηλότερο από τον 

εθνικό μέσο όρο, θα πρέπει να ενδυναμωθεί και να προωθηθεί η 

κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη όλων ανεξάρτητα από 

ηλικία, φύλο, αναπηρία, φυλή, εθνικότητα, προέλευση, θρησκεία ή 

οικονομική ή άλλη ιδιότητα, θα πρέπει να εξασφαλισθούν οι ίσες 

ευκαιρίες και η μείωση των ανισοτήτων, μεταξύ άλλων με την 

κατάργηση των νόμων, των πολιτικών και των πρακτικών που 

εισάγουν διακρίσεις και την προώθηση κατάλληλης νομοθεσίας, 

πολιτικών και δράσεων στο θέμα αυτό και τέλος, θα πρέπει να 

υιοθετηθούν πολιτικές, ιδίως δημοσιονομικές, μισθολογικές και 

κοινωνικές18».  

 
Δ.2. Εγχειρίδια στα οποία γίνεται αναφορά από το ΥΕΠΚΑ 
 

72.  Στην επιστολή του ΥΕΠΚΑ γίνεται αναφορά στα διαγνωστικά εγχειρίδια 

Παγκόσμιο ICD-10, το Αμερικάνικο DSM-V και το Εγχειρίδιο της Διεθνούς 

                                                           
18 Ανακτήθηκε 11 Νοεμβρίου, 2017 από http://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/ 
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Ταξινόμησης της Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας ICF, τα οποία, 

όπως αναφέρεται στην επιστολή, χρησιμοποιούνται ανά το παγκόσμιο και 

διακρίνουν τις αναπηρίες (σωματικές, αισθητηριακές, ψυχικές, νοητικές και 

άλλες) ακριβώς με αυτή τη διαβάθμιση, δηλαδή ήπια, μέτρια, σοβαρή και 

ολική.  Παράλληλα, στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ότι «ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας συστήνει στα κράτη μέλη του να αξιοποιούν το εργαλείο 

ICF σε όλους τους τομείς πολιτικής.  Σημειώνεται ότι το εργαλείο ICF βασίζεται 

στο βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, που λαμβάνει 

υπόψη τόσο τους ιατρικούς όσο και τους κοινωνικούς παράγοντες που 

δημιουργούν μια αναπηρία και για αυτό αποτελεί το πιο σύγχρονο βοήθημα 

στην κατανόηση, αξιολόγηση, περιγραφή και τεκμηρίωση της αναπηρίας και 

έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται στο νέο Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας που 

λειτουργεί το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».    

 

73.  Πριν προχωρήσω σε σύντομη αναφορά στα τρία εγχειρίδια, θεωρώ 

σημαντικό να αναφερθώ σε δύο μοντέλα θεώρησης της αναπηρίας, το ιατρικό 

και το κοινωνικό, ώστε να είναι κατανοητή η αναφορά στο βιοψυχοκοινωνικό 

μοντέλο, στην επιστολή του ΥΕΠΚΑ. 

 

74.  Το παραδοσιακό ιατρικό μοντέλο, το οποίο χρησιμοποιείτο μέχρι 

πρόσφατα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), θεωρούσε την 

αναπηρία ως «πρόβλημα» του ατόμου, εστίαζε δηλαδή στο τι δεν πήγαινε 

καλά με το άτομο, μέσα από τον εντοπισμό συγκεκριμένων αδυναμιών ή 

διαφορών, οι οποίες έπρεπε να «ιατρευτούν» ή να αλλάξουν.  Είναι 

χαρακτηριστικό ότι, στους ορισμούς του Π.Ο.Υ., οι οποίοι είχαν διαμορφωθεί 

από ιατρούς, οι ορισμοί «βλάβη» (impairment), «αναπηρία» (disability) και 

«μειονεξία» (handicap), αναφέρονταν σε ανωμαλίες και απόκλιση από την 

«κανονικότητα»19.   

 

                                                           
19 World Health Organization.  (1980).  International Classification of Impairments, Disabilities 

and Handicaps.  A manual of classification relating to the consequences of disease.  Geneva: 

WHO.    
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75.  Το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας θεωρεί ότι η αναπηρία αποτελεί 

κοινωνικό κατασκεύασμα, το οποίο παρεμποδίζει τη συμμετοχή των ατόμων 

στην κοινωνία.  Η διαχείριση της αναπηρίας απαιτεί συλλογική δράση για την 

απομάκρυνση των εμποδίων που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική 

συμμετοχή του ατόμου20. 

 

76.  Στην Παγκόσμια Έκθεση για την Αναπηρία21, o Π.Ο.Υ. αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι  

“the International Classification of Functioning, Disability and Health 
(ICF) advanced the understanding and measurement of disability. It 
was developed through a long process involving academics, 
clinicians, and – importantly – persons with disabilities. The ICF 
emphasizes environmental factors in creating disability, which is the 
main difference between this new classification and the previous 
International Classification of Impairments, Disabilities, and 
Handicaps (ICIDH)” (p. 5).   

 

77.  Όπως διαφαίνεται από το παραπάνω απόσπασμα, η έννοια της 

αναπηρίας αποτελεί πλέον για τον Π.Ο.Υ. την αλληλεπίδραση παραγόντων 

υγείας με άλλους προσωπικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.  Παρόλο 

που το ιατρικό μοντέλο εξακολουθεί να επηρεάζει τον τρόπο κατανόησης της 

αναπηρίας, όπως αυτός εκφράζεται από τον Π.Ο.Υ, η έννοια της αναπηρίας 

έχει μετακινηθεί από μια γραμμική σχέση ιατρικής κατανόησης και ενεργειών, 

σε μια κυκλική σχέση αλληλεπιδράσεων ατομικών χαρακτηριστικών, υγείας, 

λειτουργικότητας και περιβάλλοντος.   

 

78.  Στη συνέχεια, θεωρώ σημαντικό όπως προβώ σε σύντομη αναφορά στα 

συγκεκριμένα εγχειρίδια, για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον 

οποίο αυτά καθορίζουν τη διαβάθμιση της αναπηρίας.  Σημειώνεται ότι, 

οποιοδήποτε εγχειρίδιο και η χρήση του δεν καθορίζουν κοινωνικές 

πολιτικές.  Η σύντομη αναφορά σε αυτά δεν στοχεύει σε καμία περίπτωση 

στην αξιολόγηση των εγχειριδίων.  Αντίθετα, η μελέτη των εγχειριδίων 

ανέδειξε την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων εργαλείων, όταν αυτά 

                                                           
20 World Health Organization.  (2007).  International Classification of Functioning, Disability 

and Health.  Children and Youth. Switzerland: WHO Press. 
21 World Health Organization.  (2011).  World Report on Disability.  Malta: WHO.   
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χρησιμοποιούνται  σύμφωνα με το σκοπό και στο πλαίσιο για το οποίο 

δημιουργήθηκαν.    

 
Δ.2.1.  International Classification of Diseases (ICD-10) 
 

79.  Το εγχειρίδιο της Διεθνούς Ταξινόμησης των Ασθενειών (International 

Classification of Diseases – ICD-10)22 παρέχει ένα σύστημα κωδικών για την 

ταξινόμηση των ασθενειών, χαρτογραφεί με άλλα λόγια τις συνθήκες υγείας.  

Δημοσιοποιείται από τον Π.Ο.Υ. και χρησιμοποιείται για στατιστικές 

νοσηρότητας και θνησιμότητας μεταξύ περιοχών σε συνάρτηση με το χρόνο, 

συστήματα αποζημίωσης και υποστήριξη αποφάσεων στην υγειονομική 

περίθαλψη που στηρίζονται σε δεδομένα.  Συμπεριλαμβάνει τραύματα, 

συμπτώματα, αίτια, παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία κ.ά.  Το 

συγκεκριμένο εγχειρίδιο παρέχει ένα αιτιολογικό πλαίσιο για συνθήκες 

υγείας, παρόλα αυτά δεν αναφέρεται στη λειτουργικότητα ή αναπηρία ενός 

ατόμου, χαρακτηριστικά τα οποία κατηγοριοποιούνται με τη χρήση του 

εγχειριδίου International Classification of Functioning, Disability and Health 

(ICF).     

 

Δ.2.2.  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) 
 

80.  Το διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM-V23 αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο, 

το οποίο χρησιμοποιείται για σκοπούς διάγνωσης, από κλινικούς και 

σχολικούς ψυχολόγους, αλλά και άλλους επαγγελματίες.  Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο “DSM is intended to 

serve as a practical, functional, and flexible guide for organizing information 

that can aid in the accurate diagnosis and treatment of mental disorders. It is 

a tool for clinicians, an essential educational resource for students and 

practitioners, and a reference for researchers in the field” (p. xlii).  Όπως 

διαφαίνεται, το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, παρόλο που έχει μετακινηθεί 

από το παραδοσιακό ιατρικό μοντέλο, όπως αυτό έχει επεξηγηθεί 

                                                           
22 World Health Organization. (2004). International statistical classification of diseases and 

related health problems. World Health Organization. 

 
23 American Psychiatric Association. (2013).  DSM V: Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders. Washington. 
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νωρίτερα, εντούτοις διατηρεί στοιχεία που συνδέονται άμεσα με αυτό, 

αφού όπως στο ίδιο αναγράφεται, “the ultimate goal of a clinical case 

formulation is to use the available contextual and diagnostic information in 

developing a comprehensive treatment plan that is informed by the 

individual's cultural and social context” (p. xlii).  

 

81.  Αναφορικά με την κατηγοριοποίηση της νοητικής αναπηρίας την οποία το 

εγχειρίδιο επιτρέπει, η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία αναγνωρίζει τα 

πολλαπλά προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση των τεστ ευφυίας, γι’ 

αυτό και αναφέρει ότι η μέτρηση του δείκτη ευφυίας δεν θα πρέπει να είναι ο 

μοναδικός δείκτης κατά τη διάγνωση ατόμων με νοητικές αναπηρίες, αλλά θα 

πρέπει να συνυπάρχουν και ελλείψεις στην προσαρμοστική λειτουργικότητα 

σε τουλάχιστο δύο από τους ακόλουθους τομείς: επικοινωνία, φροντίδα του 

εαυτού, διαβίωση στο σπίτι, κοινωνικές δεξιότητες, χρήση των πηγών της 

κοινότητας, αυτορρύθμιση, λειτουργικές ακαδημαϊκές δεξιότητες, εργασία, 

ψυχαγωγία, υγεία και ασφάλεια24.  Παρατηρείται και εδώ, λοιπόν, μια στροφή 

από την αποκλειστική χρήση κλινικών εργαλείων για αξιολόγηση της 

διανοητικής ικανότητας, μέθοδο του ιατρικού μοντέλου, στο συγκερασμό 

ποικιλίας πληροφοριών για τη διάγνωση των ατόμων με νοητική αναπηρία. 

 
Δ.2.3.  International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 
 

82.  Όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας25 αναφέρει, το συγκεκριμένο 

εγχειρίδιο [ICF], «αποτελεί πλαίσιο περιγραφής και οργάνωσης των 

πληροφοριών σχετικών με τη λειτουργικότητα και αναπηρία.  Αποτελεί τρόπο 

κοινής κατανόησης μεταξύ των υπηρεσιών και αποτελεί μια εννοιολογική βάση 

για τον ορισμό και τη μέτρηση της υγείας και της αναπηρίας και παρέχει 

κατηγοριοποιήσεις και κωδικούς».  Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο ξεφεύγει από 

τα στυγνά πλαίσια του ιατρικού μοντέλου, αφού αναγνωρίζει την επίδραση 

των περιβαλλοντικών παραγόντων στη δημιουργία και επίδραση στην 

                                                           
24 American Psychiatric Association. (2013).  DSM V: Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders. Washington. 
25 World Health Organization. (October 2013).  How to use the ICF: A practical manual for 

using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Exposure 
draft for comment. Geneva: WHO. 
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αναπηρία.  Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η συνεργασία με αναπηρικές 

οργανώσεις και άτομα κατά τη διαδικασία δημιουργίας του.  

 

83.  Οι στόχοι του ICF, όπως αυτοί καταγράφονται στο International 

Classification of Functioning, Disability and Health, Children and Youth 

Version (ICF-CY) είναι: «(α) να παρέχει επιστημονική βάση για την κατανόηση 

και τη μελέτη παραγόντων, καταστάσεων και καθοριστικών παραγόντων που 

σχετίζονται με την υγεία και γύρω από την υγεία, (β) να καθιερώσει μια κοινή 

γλώσσα για την περιγραφή των καταστάσεων υγείας και γύρω από την υγεία, 

προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, (γ) να επιτρέψει 

τη σύγκριση των δεδομένων μεταξύ των χωρών, στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης, των υπηρεσιών και του χρόνου και (δ) να παράσχει ένα 

συστηματικό σύστημα κωδικοποίησης για συστήματα πληροφοριών για την 

υγεία και που σχετίζονται με την υγεία»26 (σελ. 5). 

 

84.  Παράλληλα, όπως καταγράφεται από τον Π.Ο.Υ. για το συγκεκριμένο 

εγχειρίδιο, “ICF is not a classification of people at all.  It is a classification 

of people’s health characteristics within the context of their individual 

life situations and environmental impacts.  It is the interaction of the health 

characteristics and the contextual factors that produces disability27” (σελ. 

255). 

 

85.  Το εργαλείο ICF δημιουργήθηκε ως ανταπόκριση στην ανάγκη για 

ύπαρξη συγκεκριμένων μετρήσεων, ώστε να παρέχεται πρόσθετη βοήθεια σε 

άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη λειτουργικότητά τους σε 

καθημερινό επίπεδο.  Η χρησιμοποίησή του εμπεριέχει πολλά 

πλεονεκτήματα, αφού η παρεχόμενη στήριξη μπορεί, με βάση το εγχειρίδιο, 

να παραχωρηθεί σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας, να είναι πιο 

συγκεκριμένη και να παρέχει επιπρόσθετες διευκολύνσεις για να προωθήσει 

τη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία.    Είναι αποδεκτό, πλέον, ότι μια 

                                                           
 
26 World Health Organization.  (2007).  International Classification of Functioning, Disability 

and Health.  Children and Youth. Switzerland: WHO Press. 
27 World Health Organization.  (2007).  International Classification of Functioning, Disability 

and Health.  Children and Youth. Switzerland: WHO Press. 
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διάγνωση δεν μπορεί να οδηγήσει στην παραχώρηση των κατάλληλων 

υπηρεσιών και παροχών προς τα άτομα με αναπηρία, στοιχείο το οποίο το 

εγχειρίδιο αναγνωρίζει και στο οποίο ανταποκρίθηκε.   

 

86.  Το ICF παρέχει μια πολύπλευρη προσέγγιση για την κατηγοριοποίηση 

της λειτουργικότητας και της αναπηρίας ως μια διαδικασία διάδρασης και 

εξέλιξης.  Η λειτουργικότητα ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο τομέα αποτελεί 

αλληλεπίδραση ή σχέση μεταξύ συνθηκών υγείας και συναφών παραγόντων, 

όπως, για παράδειγμα, περιβαλλοντικών (π.χ. φυσικοί πόροι, κοινωνικές 

δομές ή στάσεις) και προσωπικών παραγόντων (π.χ. φύλο, ηλικία, 

εκπαίδευση, φυλή κ.λ.π.).  Αναγνωρίζεται λοιπόν, η αλληλεπίδραση της 

κατάστασης της υγείας με τις δραστηριότητες, τη συμμετοχή, τη λειτουργία του 

σώματος, τη δομή του σώματος, τους περιβαλλοντικούς και τους 

προσωπικούς παράγοντες, παρόλο που το εργαλείο δεν προβαίνει σε 

αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας και των προσωπικών παραγόντων.   

 

87.  Ένα άλλο ζήτημα το οποίο ο Π.Ο.Υ. έχει εισαγάγει στο εγχειρίδιο ICF 

είναι η αναγνώριση των διαφορών μεταξύ «ικανότητας» και «απόδοσης» του 

ατόμου.  Ενώ η ικανότητα αναφέρεται στις δεξιότητες ενός ατόμου να 

εκτελέσει μια εργασία ή ενέργεια στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο λειτουργίας, 

η απόδοση περιγράφει τι μπορεί να κάνει πραγματικά ένα άτομο στο δικό του 

περιβάλλον28.  Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, αυτό που αξιολογείται 

συνήθως στα παιδιά με αναπηρίες είναι οι ικανότητές τους (δεξιότητες).  Σε 

ένα εργαστηριακό ή κλινικό περιβάλλον δεν μπορούν να αποδοθούν τα 

πολλαπλά εμπόδια που αντιμετωπίζει ένα παιδί στο φυσικό περιβάλλον.  

Συνεπώς, η απόδοση ενός παιδιού σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως, για 

παράδειγμα, στο χώρο του σχολείου, μπορεί να είναι αρκετά διαφορετική από 

την ικανότητά του, η οποία βασίζεται σε μια μεμονωμένη αξιολόγηση.  Οι 

αξιολογητές θα πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις διαφορές ικανότητας και 

απόδοσης στο επίπεδο δραστηριότητας και συμμετοχής των παιδιών που 

                                                           

28 Stewart, D., & Rosenbaum, P.  (2003).  The International Classification of Functioning, 

Disability, and Health (ICF): A Global Model to Guide Clinical Thinking and Practice in 

Childhood Disability.  Ontario: CanChild.  
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αξιολογούν. Το μοντέλο ICF, όταν αυτό χρησιμοποιείται στην ολότητά του, 

μπορεί να βοηθήσει να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν διαφορές στη 

λειτουργία ενός ατόμου σε διαφορετικά περιβάλλοντα.   

 

88.  Επιπρόσθετα, στην περιγραφή που δίνεται για το ICF αναφέρεται ότι 

«καθώς η λειτουργικότητα του ατόμου μπορεί να επηρεαστεί σε επίπεδο 

σώματος, ατομικό και κοινωνικό, οι χρήστες [του εγχειριδίου] θα πρέπει 

πάντοτε να λαμβάνουν υπόψη όλα τα μέρη της κατηγοριοποίησης, τα οποία 

είναι οι Λειτουργίες του Σώματος και η Δομή του, Δραστηριότητες και 

Συμμετοχή και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες29» (σελ. 238).   

 

89.  Περαιτέρω, στις ηθικές οδηγίες που παρέχονται από τον Π.Ο.Υ. για τη 

χρήση του ICF, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η Διεθνής Ταξινόμηση 

Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας, καθώς και όλες οι πληροφορίες που 

προέρχονται από τη χρήση του [εγχειριδίου], δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για την απόρριψη κεκτημένων δικαιωμάτων ή τον 

περιορισμό, με άλλο τρόπο, νόμιμων δικαιωμάτων σε επιδόματα, για 

άτομα ή ομάδες».30 

 

90.  Τέλος, το πιο ισχυρό επιχείρημα κατά του ICF, το οποίο προβλήθηκε 

διεθνώς από αναπηρικές οργανώσεις, ήταν η κριτική για την ταξινόμηση και 

ότι δεν υπήρξαν ποτέ επιχειρήματα γι’ αυτό το είδος ατομικής ταξινόμησης και 

κατηγοριοποίησης στις οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες. Υπάρχει ανησυχία 

ότι το ICF, κατηγοριοποιώντας τα άτομα με αναπηρία, θα μπορούσε να 

καταστρατηγηθεί από ιατρικούς και κοινωνικούς επαγγελματίες, πολιτικούς, 

αρχές και επιστήμονες. Αυτή η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει στην 

περιθωριοποίηση των ατόμων με αναπηρία, ενώ παράλληλα αρκετές 

οργανώσεις αναπήρων διεθνώς θεωρούν ότι, οι ατομικές ταξινομήσεις δεν 

έχουν καμία αξία.   

 

  

                                                           
29 World Health Organization.  (2007).  International Classification of Functioning, Disability 

and Health.  Children and Youth. Switzerland: WHO Press. 
30 World Health Organization. (2001).  The International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF). Geneva: WHO. 



45 
 

Δ.3.  Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 

 

91.  Η ίδρυση του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 

πραγματοποιήθηκε με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2009, με βάση 

την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 66.763 και ημερ. 6.2.2008.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του νέου συστήματος 

αξιολόγησης της αναπηρίας και λειτουργικότητας στην Κύπρο31,   

«Η ταξινόμηση της αναπηρίας και της λειτουργικότητας μέσω του ICF 
περιλαμβάνει την αξιολόγηση της αναπηρίας και τη διερεύνηση της 
λειτουργικότητας. Οι δύο αυτές αξιολογήσεις γίνονται ανεξάρτητα, 
αλλά η διερεύνηση της λειτουργικότητας βασίζεται στα πορίσματα 
από την αξιολόγηση της αναπηρίας και είναι προαιρετική, εφόσον ο 
αξιολογούμενος επιλέγει την αξιολόγηση της λειτουργικότητας.  Ο 
πολίτης με αναπηρία … αξιολογείται για την αναπηρία του από διμελή 
ή τριμελή επιτροπή Αξιολογητών Ιατρών και αμέσως μετά για τη 
λειτουργικότητα του, αν το έχει επιλέξει, από διμελή ή τριμελή 
επιτροπή Αξιολογητών Επαγγελματιών Αποκατάστασης, των 
ειδικοτήτων που είναι συναφείς με την αναπηρία του.  Ανάλογα με τον 
τύπο της αναπηρίας, κινητική, άλλη σωματική, οπτική, ακουστική, 
νοητική, ψυχική, επιλέγεται το αντίστοιχο εστιασμένο πρωτόκολλο. Τα 
ιατρικά πρωτόκολλα ανιχνεύουν την ύπαρξη και την έκταση 
βλαβών στις σωματικές λειτουργίες και δομές για την 
πιστοποίηση της αναπηρίας του αξιολογούμενου, ενώ τα 
πρωτόκολλα για τη διερεύνηση της λειτουργικότητας 
καταγράφουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του ατόμου 
με σκοπό να εκτιμηθεί το επίπεδο δυνατοτήτων και περιορισμών 
και να προταθούν εναλλακτικές προοπτικές και παρεμβάσεις σε 
κάθε τομέα της ζωής του ατόμου. Το σύστημα υποστηρίζεται από 
έγκριτη κλίμακα βαθμολόγησης η οποία σε συνέργεια με την ολιστική 
αξιολόγηση του ICF εκτιμά ενδελεχώς την κατάσταση του 
αξιολογουμένου και θωρακίζει το αποτέλεσμα της γνωμάτευσης των 
αξιολογητών. 
 

Πιο αναλυτικά, η αξιολόγηση της αναπηρίας μέσω του ICF γίνεται με 
τη χρήση δύο (2) βασικών αξόνων: τις σωματικές λειτουργίες και τις 
σωματικές δομές. Με την εξέταση των δύο αυτών παραμέτρων 
κωδικοποιούνται όλες οι επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό από 
οποιαδήποτε νόσο ή κατάσταση, είτε αυτή φέρνει μεταβολές στη δομή 
του οργανισμού, είτε φέρνει έλλειμμα στη λειτουργία, ή και στα δύο. 
Με αυτόν τον τρόπο, το ICF απαντά στα εξής βασικά ερωτήματα: πού 
βρίσκεται το πρόβλημα, πώς περιγράφεται μορφολογικά και τι 
δυσκολίες υπάρχουν στην επιτέλεση της λειτουργίας που η 

                                                           
31 ΥΕΠΚΑ.  (2014).  Αποτελέσματα του Έργου «Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης 

της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας στην Κύπρο».  Λευκωσία: ΥΕΠΚΑ.   
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συγκεκριμένη δομή του οργανισμού έχει ως αποστολή. 
Επιπροσθέτως, με τη χρήση των προσδιοριστών, απαντάται και το 
ερώτημα του βαθμού της διαταραχής, είτε αυτό αφορά τη δομή ή/και 
τη λειτουργία. Χρειάζεται να τονισθεί ότι, σύμφωνα με το ICF, δεν 
γίνεται μνεία στον αιτιολογικό παράγοντα που οδήγησε στο υπό 
εξέταση αποτέλεσμα: π.χ. ο ακρωτηριασμός άκρου ποδός 
κωδικοποιείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, είτε οφείλεται σε τροχαίο 
ατύχημα, είτε σε διαβητική νέκρωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά 
την κωδικοποίηση του ICF δεν χρησιμοποιούνται νοσολογικοί όροι 
(ονόματα ασθενειών), αλλά η επίπτωσή τους στις σωματικές 
λειτουργίες ή/και δομές. Η ύπαρξη αναγνωρίσιμων βλαβών στις 
σωματικές δομές δεν είναι υποχρεωτική, μιας και υπάρχουν 
ασθένειες, όπως η σχιζοφρένεια, στην οποία δεν μπορούν να 
ταυτοποιηθούν βλάβες στις δομές (του νευρικού συστήματος), αλλά οι 
βλάβες των λειτουργιών είναι σοβαρές».  

 

92.  Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι οι αναπηρικές οργανώσεις εξέφρασαν τις 

ανησυχίες τους για αποκοπή των κοινωνικών παροχών μέσω της 

πιστοποίησης της αναπηρίας τους από το ΤΚΕΑΑ.  Στο κείμενο32 αναγράφεται 

συγκεκριμένα ότι:  

«Μία από τις ανησυχίες η οποία προβλήθηκε από τις αναπηρικές 
οργανώσεις, είναι ότι η διαπίστωση της ύπαρξης λειτουργικότητας στο 
άτομο θα οδηγήσει το κράτος στην αποκοπή αναπηρικών παροχών. 
Οι αναπηρικές παροχές (επιδόματα και άλλες οικονομικές παροχές) 
αποτελούν μια κοινωνική πολιτική που εξυπηρετείται από εργαλεία 
όπως το ICF, δεν αλλάζει όμως λόγω του εργαλείου, αλλά 
αλλάζει αν αλλάξει η κοινωνική πολιτική του κράτους. Δηλαδή 
το ποιες αναπηρικές παροχές υπάρχουν, το ύψος τους, οι 
δικαιούχοι, τα κριτήρια και προϋποθέσεις τους είναι θέματα που 
καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική και όχι από 
τον τρόπο και τη μεθοδολογία αξιολόγησης της αναπηρίας. Το 
άτομο που αντιμετωπίζει όντως αναπηρία, θα στηριχθεί από το 
κράτος ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική». 

 

Δ.4.  Παιδιά με αναπηρία και παιδική φτώχεια 

 

93.  Είναι σημαντικό να αναλύονται στατιστικά και άλλα δεδομένα που 

αφορούν τα παιδιά, τα οποία πρέπει να τοποθετούνται στο πλαίσιο της 

εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν 

                                                           
32 ΥΕΠΚΑ.  (2014).  Αποτελέσματα του Έργου «Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης 

της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας στην Κύπρο».  Λευκωσία: ΥΕΠΚΑ.   
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οι ΥΚΕ33, είναι ανησυχητική για τα Κυπριακά δεδομένα η αύξηση του κινδύνου 

φτώχειας και αποκλεισμού για τα άτομα κάτω των 18 ετών από 23,4% το 

2011 στο 27,5% το 2012 και 27,7% το 2013 (σελ. 13).  Όσον αφορά τη 

σοβαρή υλική υστέρηση, τα παιδιά κάτω των 18 ετών αποτελούν την πιο 

ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, αφού το σχετικό ποσοστό αυξήθηκε από 14,8% 

το 2011, στο 18,3% το 2012 και 18,7% το 2013, έναντι 11,8% στην ΕΕ-28 το 

201234 (σελ. 14).  Χαρακτηριστικά είναι και τα δεδομένα που παρέχονται για 

το 2015.  Όπως ερευνητές35 αναφέρουν, «η παιδική φτώχεια, η οποία 

παραδοσιακά κρατείτο σε χαμηλά επίπεδα στην Κύπρο για διάφορους λόγους, 

άγγιξε το 16.7% το 2015».  Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, ο δείκτης 

AROPE (at risk of poverty or social exclusion), ο οποίος συμπεριλαμβάνει την 

απουσία των αναγκαίων ειδών και τη διαβίωση σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλά 

επίπεδα εργασίας, καταδεικνύει ότι ένα στα τρία παιδιά στην Κύπρο βρίσκεται 

σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.   

 

94.  Όπως αναφέρει η UNICEF36, «η επιστήμη της παιδικής ανάπτυξης μας 

λέει ότι ακόμη και οι προσωρινές στερήσεις που αντιμετωπίζουν τα 

μικρά παιδιά μπορούν να έχουν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στις 

μελλοντικές τους δυνατότητες και, με τη σειρά τους, στις μελλοντικές 

προοπτικές ενός έθνους». Συνεπώς, η επένδυση στα παιδιά αποτελεί βήμα 

για την ενεργό συμμετοχή περισσότερων ατόμων στην οικονομική και 

κοινωνική ζωή μιας κοινωνίας.   

 

95.  Η αναπηρία και η παιδική φτώχεια συνδέονται άμεσα. Όπως αναφέρει η 

UNICEF,  η φτώχεια είναι σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην 

αναπηρία, ενώ η αναπηρία παγιδεύει τα άτομα στη φτώχεια. Στατιστικά 

δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο καταδεικνύουν ότι όταν σε μία οικογένεια 

υπάρχει παιδί ή ενήλικας με αναπηρία, τότε υπάρχει 39% κίνδυνος για 

                                                           
33 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας.  (2014).  Στρατηγική για την Κοινωνική Πολιτική 2014-2020.  Λευκωσία: ΥΕΠΚΑ.   

34 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας.  (2014).  Στρατηγική για την Κοινωνική Πολιτική 2014-2020.  Λευκωσία: ΥΕΠΚΑ. 
35 Koutsampelas, C., & Pashardes, P.  (2017).  Social Protection in Cyprus: Overview and 
Challenges.  University of Cyprus: Economics Research Center.   
36 UNICEF.  (n.d.).  Child Rights Toolkit.  Integrating Child Rights in Development 

Cooperation.  Module 6 – Child-Responsive Budgeting. 
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παιδική φτώχεια, συγκρινόμενη με το 24% όταν δεν υπάρχει άτομο με 

αναπηρία στην οικογένεια37. Οι οικογένειες παιδιών με αναπηρία δαπανούν 

μεγαλύτερα ποσά, απ’ ότι οι υπόλοιπες οικογένειες38-39.  Δεδομένα από 

έρευνα έχουν καταδείξει ότι οι μητέρες παιδιών με αναπηρία είναι πιο πιθανόν 

να περιορίσουν το ωράριο εργασίας τους, ακόμη και όταν τα παιδιά εισέλθουν 

στο σχολείο40, αλλά και δεδομένα από ποιοτική έρευνα έχουν αναδείξει ότι και 

οι δύο γονείς παιδιών με αναπηρία επιλέγουν λιγότερο χρονοβόρες και, 

επομένως, χαμηλότερης αμοιβής θέσεις εργασίας μετά τη γέννηση του 

παιδιού τους με αναπηρία41.  Παράλληλα, το κόστος για εξεύρεση κατάλληλης 

και οικονομικά προσιτής παιδικής φροντίδας είναι αυξημένο, ενώ ο 

εξοπλισμός και τα τεχνικά μέσα που απαιτούνται για την ενεργό συμμετοχή 

των παιδιών απαιτούν μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού.    

 

96.  Την ίδια στιγμή, η φτώχεια οδηγεί σε αναπηρία.  Παιδιά που γεννιούνται 

σε οικογένειες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να γεννηθούν πρόωρα, αλλά και οι συνθήκες διαβίωσης να 

οδηγήσουν σε κατάθλιψη ή σε διαταραχές προσωπικότητας.  Η μειωμένη 

παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η κακή διατροφή συμβάλλουν 

περαιτέρω στη δημιουργία αναπηριών.  Ο κοινωνικός αποκλεισμός σε 

διάφορα περιβάλλοντα και ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης είναι πιθανό 

να στερήσει βασικούς πόρους που θα μπορούσαν να μετριάσουν ή να 

αποτρέψουν την εμβάθυνση της φτώχειας42.  Όπως η UNICEF αναφέρει, «τα 

συστήματα κοινωνικής προστασίας συχνά, δεν λαμβάνουν υπόψη το 

πρόσθετο κόστος που συνδέεται με ένα παιδί με αναπηρία. Τα βασικά 

επιδόματα αναπηρίας σπάνια παρέχουν επαρκώς τόσο τα βασικά έξοδα των 

                                                           
37 Department for Work and Pensions (2015). Households Below Average Income 2013/2014. 
Figures are after housing costs.  
38 Lukemeyer, A., Meyers, M.K., & Smeeding, T. (2000). Expensive children in poor families: 

Out-of-pocket expenditures for the care of disabled and chronically ill children in welfare 
families. Journal of Marriage and the Family, 62(2), 399 – 415.  
39 Perrin, J.M., Kuhlthau, K.A., Gortmaker, S.L., Beal, A.C., & Ferris, T.G. (2002). Generalist 

and subspecialist care for children with chronic conditions. Ambulatory Pediatrics, 2(6), 462 - 
469.  
40 Porterfield, S.L. (2002). Work choices of mothers in families with children with disabilities. 

Journal of Marriage and the Family, 64(4),972-981.  

41 Freedman, R. I., Litchfield, L. C., & Warfield, M. E. (1995). Balancing work and family: 

Perspectives of parents of children with developmental disabilities. Families in Society: The 
Journal of Contemporary Human Services, 76(8), 507 - 514. 
42 UNICEF.  (2013).  Children and Young People with Disabilities: Fact Sheet.  USA: UNICEF. 
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νοικοκυριών, όσο και τα πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με την αναπηρία, με 

αποτέλεσμα οι οικογένειες να οδηγούνται στη φτώχεια».  

 
97.  Υπό το φως των πιο άνω, διαφαίνεται ότι η φτώχεια και η αναπηρία 

αλληλοενισχύονται, συμβάλλοντας στην αύξηση της ευπάθειας και του 

αποκλεισμού.  Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ότι χρειάζονται στοχευμένες 

δράσεις για τη διασφάλιση των συνθηκών ευημερίας και ανάπτυξης των 

παιδιών, ιδιαίτερα αυτών που χρήζουν επιπρόσθετης στήριξης, όπως είναι τα 

παιδιά με αναπηρία.     

 

Δ.5. Η σημασία της έγκαιρης πρώιμης παρέμβασης 

 

98.  Η Επιτροπή43 προτείνει ως ορισμό της πρώιμης παιδικής ηλικίας, την 

περίοδο από τη γέννηση του παιδιού ως την ηλικία των οκτώ ετών.  Σύμφωνα 

με την Επιτροπή, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα παιδιά βιώνουν την 

ταχύτερη φυσική και πνευματική ανάπτυξη, θέτουν τα θεμέλια για τη σωματική 

και ψυχική τους υγεία, την πολιτιστική και προσωπική τους ταυτότητα και 

αναπτύσσουν δεξιότητες, σχηματίζουν ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς 

με τους γονείς ή τους φροντιστές τους και δημιουργούν σχέσεις με άλλα 

παιδιά, από τα οποία μαθαίνουν την κοινωνική συμπεριφορά. 

 

99.  Σύμφωνα με την Επιτροπή44, η πρώιμη παιδική ηλικία είναι η περίοδος 

κατά την οποία εντοπίζονται οι αναπηρίες. Τα κράτη πρέπει να φροντίζουν 

κατά προτεραιότητα τα παιδιά αυτά, ώστε να συμμετέχουν πλήρως στην 

εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή, παρέχοντάς σε αυτά και στους γονείς 

τους την κατάλληλη εξειδικευμένη βοήθεια. Τα παιδιά με αναπηρία πρέπει ανά 

πάσα στιγμή να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και με τρόπους που 

ενθαρρύνουν την αυτοπεποίθησή τους. 

 

100.  Η πιστοποίηση της αναπηρίας από πολύ νεαρή ηλικία είναι 

σημαντική για την άμεση παροχή υπηρεσιών παρέμβασης.  

Παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε νεαρή ηλικία έχουν μεγαλύτερη 
                                                           
43 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 7, “Implementing child rights 

in early childhood”, 2005, CRC/C/GC/7/Rev.1.  
44 Ο.π.π. 
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αποτελεσματικότητα, μειώνουν τις αναπτυξιακές καθυστερήσεις, ενώ 

προλαμβάνουν και τις αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν τόσο από 

βιολογικούς, όσο και από περιβαλλοντικούς παράγοντες45.   Η πρώιμη 

παρέμβαση θεωρείται σημαντική για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού, αλλά και 

για την ενεργό συμμετοχή του στην αγορά εργασίας κατά την ενηλικίωσή του.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης46,  

«η παροχή υψηλού ποιότητας πρώιμης εκπαίδευσης και φροντίδας 
παρέχει ένα ευρύ φάσμα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
ωφελημάτων, τόσο για τα άτομα, όσο και για την κοινωνία γενικότερα. 
Η παροχή πρώιμης παρέμβασης για εκπαίδευση και φροντίδα θέτει 
τα βασικά θεμέλια για την αποτελεσματική χρήση του λόγου, την 
επιτυχή διά βίου μάθηση, την κοινωνική ένταξη, την προσωπική 
ανάπτυξη και την εργασία. Εάν τοποθετηθούν γερά θεμέλια κατά τη 
διάρκεια των ετών διάπλασης του ατόμου, η μάθηση αργότερα γίνεται 
πιο αποτελεσματική και πιο πιθανό να συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια 
της ζωής, αυξάνοντας την ισότητα των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων 
και μειώνοντας το κόστος για την κοινωνία, όσον αφορά τα χαμένα 
ταλέντα και τις δημόσιες δαπάνες για την ευημερία, την υγεία και τη 
δικαιοσύνη» [η μετάφραση δική μου].  

 

101.  Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι, η παροχή 

πρώιμης εκπαίδευσης και φροντίδας είναι σημαντική για την ανάπτυξη όλων 

των παιδιών, αλλά ιδιαίτερα σημαντική για τις ευάλωτες ομάδες παιδιών, 

κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στην ομάδα των παιδιών με αναπηρία. 

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει47,   

 «Η σμίκρυνση του χάσματος επιτυχίας και η στήριξη της γνωστικής, 
γλωσσικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών, 
μπορεί να συμβάλει στη διάσπαση του κύκλου των μειονεκτημάτων 
που συχνά οδηγεί στην πρόωρη σχολική εγκατάλειψη και στη 
μετάδοση της φτώχειας από τη μία γενιά στην άλλη.  Από την άποψη 
αυτή, η παροχή γενικευμένης ίσης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας 
πρώιμη εκπαίδευση και φροντίδα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ειδικότερα στην 

                                                           
45 Guralnick, M.  (2005).  The developmental systems approach to early intervention.  

Baltimore: Paul H.  Brookes. 
46 Council of the European Union.  (2011).  Early childhood education and care: providing all 

our children with the best start for the world of tomorrow.  Council Conclusions 2011/C 175/03 
(May 2011), Brussels: Council of the European Union.  Available at: 
 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/122123.pdf 
47 Council of the European Union.  (2011).  Early childhood education and care: providing all 

our children with the best start for the world of tomorrow.  Council Conclusions 2011/C 175/03 
(May 2011), Brussels: Council of the European Union.  Available at: 
 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/122123.pdf 

 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/122123.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/122123.pdf


51 
 

επίτευξη δύο πρωταρχικών στόχων της ΕΕ: τη μείωση της πρόωρης 
σχολικής εγκατάλειψης σε επίπεδα κάτω του 10% και την ανύψωση 
τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τον κίνδυνο της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού» [η μετάφραση δική μου]. 
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Ε.  Διαπιστώσεις και Εισηγήσεις της Επιτρόπου 

 

102.  Η Σύμβαση αναγνωρίζει το ευάλωτο του παιδιού από άποψη βιολογική, 

συναισθηματική και κοινωνική, αλλά και την αναπτυξιακή διάσταση της 

πνευματικής του ωριμότητας. Παράλληλα, αναγνωρίζει το ρόλο της 

οικογένειας και τη σημαντικότητά της, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην ανάπτυξη 

και υγεία του παιδιού. Την ίδια στιγμή, επιμένει στο δυναμικό της αυτονομίας 

του παιδιού, ώστε αυτό να μπορεί να συμμετέχει ενεργά μέσα στο πολιτικό, 

οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι.   

 

103.  Η διεθνής κοινότητα έχει προχωρήσει σε μια μετακίνηση από την 

προσέγγιση όπου τα παιδιά με αναπηρία θεωρούνταν αντικείμενα 

φιλανθρωπίας, κοινωνικής προστασίας και ιατρικής περίθαλψης στην 

προσέγγιση όπου ορίζονται ως υποκείμενα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Τα 

παιδιά με αναπηρία δεν θεωρούνται  πλέον επιβάρυνση για την κοινωνία, 

μέσω της στήριξής τους από τις κοινωνικές παροχές, αλλά ενεργά μέλη της 

κοινωνίας, ικανά να συμβάλλουν σε αυτή με ισότιμο τρόπο, τόσο κατά την 

περίοδο της παιδικής ηλικίας, όσο και κατά την ενηλικίωσή τους.  Η πολιτεία 

είναι υποχρεωμένη να σέβεται και να προασπίζεται τα δικαιώματα κάθε 

παιδιού, χωρίς καμιά διάκριση. Ευθύνη της πολιτείας είναι, όχι μόνο να 

διασφαλίζει την πρόσβαση κάθε παιδιού στα δικαιώματά του, αλλά και να 

εντοπίζει, να ενδυναμώνει και να ενισχύει παιδιά τα οποία, λόγω της 

κατάστασης που βρίσκονται ή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους, 

βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν στο περιθώριο της κοινωνίας.  

 

104.  Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι διαπιστώσεις και εισηγήσεις μου 

για το θέμα.    

 

  



53 
 

Ε.1. Έλλειψη στοιχείων και κοινής προσέγγισης της αναπηρίας που να 

βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα  

 

Ι. Διαπιστώσεις 

 

105.  Διαπιστώνω ότι, η έλλειψη μιας κοινής προσέγγισης, η οποία να 

χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς και αναλυτικών 

στατιστικών δεδομένων για τα παιδιά με αναπηρία, οδηγούν σε ένα 

αποσπασματικό χειρισμό των παιδιών με αναπηρία και παρεμποδίζουν 

τη δημιουργία ενός πλαισίου μέσα από το οποίο να αναπτύσσεται η 

νομοθεσία, να ορίζεται η στοχοθεσία, να επιτυγχάνεται συντονισμός και να 

δημιουργείται μηχανισμός παρακολούθησης, ώστε να διαφυλάσσονται τα 

δικαιώματα της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών μέσα από μια συνεργασία των 

αρμόδιων Αρχών. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο48, «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» (σελ. 10).  Όπως στην ίδια Έκθεση αναφέρεται, το 

ΤΚΕΑΑ του ΥΕΠΚΑ, «που έχει επιφορτιστεί με την επίβλεψη της εφαρμογής 

της Σύμβασης για τα ΑμεΑ, δεν εστιάζει ειδικά στα παιδιά.  Οι δραστηριότητές 

του στοχεύουν κυρίως στην ενσωμάτωση των ενηλίκων με αναπηρίες στην 

αγορά εργασίας» (σελ. 10). 

 

106.  Συγκεκριμένα, στο κυπριακό συγκείμενο, τόσο οι νομοθεσίες όσο 

και τα διάφορα προγράμματα ή ειδικά σχέδια που αφορούν τα άτομα με 

αναπηρία, υιοθετούν διαφορετική αντίληψη για το ποια άτομα μπορούν 

να συμπεριλαμβάνονται στα άτομα με αναπηρία, με τρόπο μάλιστα που 

παραβιάζεται η Σύμβαση για ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το 

Άρθρο 1 της Σύμβασης για ΑμεΑ «Στα άτομα με αναπηρία 

συμπεριλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές 

ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια 

δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους 

                                                           
48 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών. Τμήμα Πολιτικής 

Ανάλυσης.  Δικαιώματα των Πολιτών και Συνταγματικές Υποθέσεις.  (2014).  Έκθεση χώρας 
για την Κύπρο σχετικά με τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με 
αναπηρίες.  Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.   
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στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους».  Δεν είναι, επομένως, νοητό, για 

σκοπούς περιορισμού ή αποκλεισμού ατόμων με αναπηρία, και στη 

συγκεκριμένη περίπτωση παιδιών με αναπηρία, τα άτομα με αναπηρία να 

τυγχάνουν διάκρισης ή η ίδια η αναπηρία να ορίζεται διαφορετικά ανάλογα με 

το αντικείμενο της κάθε νομοθεσίας ή σχεδίου.  Διαφαίνεται ότι, οι 

νομοθεσίες, κανονισμοί, αλλά και πρακτικές δεν είναι συμβατές με το 

Άρθρο 1 της Σύμβασης για ΑμεΑ.    

 

107.  Παράλληλα, οι διάφορες νομοθεσίες ή προγράμματα ή σχέδια 

εφαρμόζονται και  τυγχάνουν διαχείρισης  από διαφορετικές  αρμόδιες 

Αρχές ξεχωριστά, χωρίς να υπάρχει διϋπηρεσιακή συνεργασία.  Ένας 

τέτοιος χειρισμός συνεπάγεται υποβολή του παιδιού σε σωρεία 

αξιολογήσεων, μία για κάθε υπηρεσία που θα χρειαστεί να του 

παρασχεθεί.  Ως εκ τούτου, ένα παιδί με αναπηρία, πιθανόν να χρειαστεί να 

υποβληθεί σε αξιολόγηση για να πιστοποιηθεί ως παιδί με αναπηρία όσον 

αφορά στην εκπαιδευτική του πορεία, στον τομέα των κοινωνικών παροχών 

και στην περίπτωση που αυτό κληθεί να στρατολογηθεί. Σε όλα αυτά, θα 

πρέπει να συνυπολογίζονται και οι επαναξιολογήσεις στις οποίες υποβάλλεται 

ένα παιδί, για διάφορους λόγους.  Εκτός από τον αντίκτυπο των 

αξιολογήσεων στην υγεία του παιδιού, οι αξιολογήσεις συνεπάγονται 

και οικονομικό κόστος για το κράτος, το οποίο αντί να ξοδεύεται σε 

προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης, κατακερματίζεται στις 

αρμόδιες Αρχές για ιδίου τύπου αξιολογήσεις του ιδίου παιδιού από 

διαφορετικούς φορείς, ανάλογα με τον ορισμό της αναπηρίας κάθε 

φορά ή ανάλογα με το πώς η κάθε Αρχή ορίζει την αναπηρία.     

 

ΙΙ. Εισηγήσεις 

 

108.  Για το λόγο αυτό, γίνεται εισήγηση όπως διαμορφωθεί κεντρική 

βάση αναλυτικών δεδομένων, η οποία θα τεκμηριώνει τη φύση και την 

έκταση των διαφόρων αναγκών κάθε παιδιού και η οποία θα αξιοποιείται 

από όλες τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να παύσει ο κατακερματισμός των 

υπηρεσιών που προσφέρονται στα παιδιά με αναπηρία.  Κάτι τέτοιο θα 

οδηγήσει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της αναπηρίας, με δράσεις, 
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παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες θα 

απευθύνονται στοχευμένα και αποτελεσματικά στις εξειδικευμένες ανάγκες 

κάθε  παιδιού με αναπηρία.  Το συγκεκριμένο σύστημα θα πρέπει να 

διασφαλίζει ότι στα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται όλα τα άτομα, 

όπως αυτά καθορίζονται στη Σύμβαση για ΑμεΑ.  Ένας τέτοιος 

μηχανισμός κατοχυρώνει την Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του 

Παιδιού, αφού κατ’ αυτό τον τρόπο θα μπορούν να λαμβάνονται 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις για τα παιδιά με αναπηρία 

και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα είναι στοχευμένες στις ανάγκες τους.  

Η συγκεκριμένη εισήγηση πρέπει να ενταχθεί στο δεύτερο Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την Αναπηρία, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 

και θα ολοκληρωθεί το 2020.      

 

Ε.2. Ανυπαρξία κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού για παιδιά  

 

Ι. Διαπιστώσεις 

 

109.  Η κατανομή κρατικού προϋπολογισμού για τις ανάγκες των παιδιών 

αποτελεί νομική υποχρέωση των κρατών, η οποία απορρέει μέσα από τη 

Σύμβαση.  Μια τέτοια διαδικασία εξασφαλίζει ότι ικανοποιητικές πηγές 

αφιερώνονται για την υλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα δικαιώματα 

των παιδιών, αλλά και για τη λειτουργία των θεσμών και ιδρυμάτων που 

εργάζονται προς αυτό το σκοπό.   

 

110.  Η ανυπαρξία κατανομής κρατικού προϋπολογισμού συγκεκριμένα 

για τις ανάγκες των παιδιών στην Κύπρο αποτελεί αδυναμία 

εκπλήρωσης των δικαιωμάτων των παιδιών, την οποία επεσήμανε για 

δεύτερη φορά και η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, όπως προαναφέρθηκε.  Εν τη απουσία τέτοιου μηχανισμού, οι 

ανάγκες των παιδιών με αναπηρία καλύπτονται από κονδύλια που 

απευθύνονται στον ευρύτερο γενικό πληθυσμό.  Ως αποτέλεσμα, πρακτικές ή 

πολιτικές που αφορούν το γενικό πληθυσμό εφαρμόζονται και στον πληθυσμό 

των παιδιών.  Συνεπώς, οι αναπτυξιακές και άλλες ανάγκες των παιδιών, 

τις οποίες τα Κράτη έχουν υποχρέωση να ικανοποιούν για όλα τα 



56 
 

παιδιά, υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση, δε λαμβάνονται 

υπόψη, αφού δεν υπάρχουν πολιτικές και πρακτικές ειδικά 

διαμορφωμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών.   

 

111.  Η κατανομή κρατικού προϋπολογισμού για τις ανάγκες των παιδιών 

αποτελεί και δίχτυ ασφαλείας κατά τις περιόδους οικονομικής κρίσης, αφού 

υποδεικνύει τομείς από τους οποίους δεν μπορούν να εξοικονομηθούν 

κεφάλαια.  Στην Κύπρο παρατηρείται το αντίθετο, όπου με την όξυνση της 

οικονομικής κρίσης, «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 τους49» (σελ. 58).  

Αποφάσεις που λαμβάνονται σε περιόδους οικονομικής κρίσης ή 

αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση στοιχεία που συλλέγονται για το 

γενικό πληθυσμό, έχουν ως αποδέκτες και τα παιδιά με αναπηρία, 

γεγονός που οδηγεί σε ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες στον 

πληθυσμό των παιδιών.   Άτομο ενήλικας με ήπια αναπηρία, πιθανόν, να μη 

χρειάζεται να λαμβάνει θεραπείες για την αναπηρία του.  Είναι πολύ 

σημαντικό όμως, λόγω του σταδίου ανάπτυξης στο οποίο ένα παιδί με ήπια 

αναπηρία βρίσκεται, να λαμβάνει σωρεία θεραπειών, ώστε η αναπηρία του να 

μη μετεξελιχθεί σε σημείο που να επηρεάσει σε μελλοντικό στάδιο τη 

συμμετοχή του στην πολιτιστική, πολιτική και οικονομική ζωή της κοινωνίας 

στην οποία διαβιεί.  Δεν μπορεί λοιπόν, μια απόφαση, νομοθεσία ή πρακτική 

η οποία λαμβάνεται για το γενικό πληθυσμό, να εφαρμόζεται και στον 

πληθυσμό των παιδιών.         

                                                           
49 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών. Τμήμα Πολιτικής 

Ανάλυσης.  Δικαιώματα των Πολιτών και Συνταγματικές Υποθέσεις.  (2014).  Έκθεση χώρας 
για την Κύπρο σχετικά με τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με 
αναπηρίες.  Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.   
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ΙΙ.  Εισήγηση 

 

112.  Εισήγησή μου είναι, όπως, τεθεί ως άμεση προτεραιότητα της 

κυβέρνησης η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου στον οποίο θα 

συζητηθούν τα θέματα των παιδιών και θα σχεδιαστούν πολιτικές για 

την αντιμετώπισή τους.  Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει μέρος του κρατικού 

προϋπολογισμού να αναφέρεται συγκεκριμένα στην εφαρμογή των 

οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων δικαιωμάτων του 

παιδιού.  Στις προτεραιότητες του κρατικού προϋπολογισμού θα πρέπει να 

ευρίσκεται η ανάπτυξη των παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως 

τα παιδιά με αναπηρία. Θα πρέπει άμεσα να εφαρμοσθεί η εισήγηση της 

Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρία,  όπως η Κυπριακή Δημοκρατία «αυξήσει την πρόσβαση των 

παιδιών με αναπηρίες και των οικογενειών τους στην έγκαιρη 

παρέμβαση και άλλες μορφές εξατομικευμένων και απαραίτητων 

υπηρεσιών και υποστήριξης, περιλαμβανομένης της στοχευμένης 

οικονομικής υποστήριξης». 

 

Ε.3. Ανάληψη πρωτοβουλιών για έγκαιρη πρώιμη παρέμβαση 

 

Ι. Διαπιστώσεις 

 

113.  Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει αναγνωρίσει τη σημαντικότητα της 

πρώιμης παρέμβασης, αφού στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 

(2013-2015)50 έχει τεθεί ως δράση.  Παρόλα αυτά, η ανάθεση της 

παρακολούθησης της συγκεκριμένης δράσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σε 

μια Αρχή ψυχικής υγείας (Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων 

Ατόμων), όπως αναφέρει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο51, πιθανόν να 

υποδεικνύει τον προσανατολισμό των Αρχών στις νοητικές αναπηρίες σε 

                                                           
50 Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.  (2013).  Πρώτο Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την Αναπηρία 2013-2015 για την Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.  Κύπρος: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.   
51 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών. Τμήμα Πολιτικής 

Ανάλυσης.  Δικαιώματα των Πολιτών και Συνταγματικές Υποθέσεις.  (2014).  Έκθεση χώρας 
για την Κύπρο σχετικά με τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με 
αναπηρίες.  Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.   



58 
 

βάρος άλλων μορφών αναπηρίας.  Χαιρετίζω την πρόσφατη τροποποίηση της 

σχετικής νομοθεσίας, στη βάση της οποίας η παρωχημένη χρήση όρων και 

ονομασία της συγκεκριμένης Αρχής, έχουν αντικατασταθεί με όρους οι οποίοι 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αντιλήψεις για την αναπηρία.  Με βάση την 

τροποποίηση, η προαναφερθείσα Αρχή μετονομάζεται σε Επιτροπή 

Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία.   

 

114.  Η μη πρόσβαση παιδιών με αναπηρία στο σύστημα κοινωνικών 

παροχών συμβάλλει στην απώλεια του δικαιώματος των παιδιών για 

ανάπτυξη και ευημερία, ενώ τα αφήνει εκτεθειμένα σε επιζήμιες επιδράσεις, 

στις περιπτώσεις όπου, οι οικογένειες δεν μπορούν να προσφέρουν τις 

θεραπείες προς τα παιδιά τους. Η μεταχείριση των παιδιών με αναπηρία 

με τον ίδιο τρόπο όπως άλλες ομάδες παιδιών, αποτελεί διάκριση, 

αφού πρόσωπα που βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις πρέπει 

να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης στο βαθμό που αυτό 

απαιτείται, προκειμένου να συμμετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις της 

κοινωνικής ζωής σε ισότιμη βάση με άλλα άτομα52, όπως άλλωστε ορίζεται και 

στο Άρθρο 28 του Συντάγματος.  

 

ΙΙ.  Εισηγήσεις 

 

115.  Εισήγησή μου είναι όπως η διάγνωση ή/και πιστοποίηση της 

αναπηρίας γίνονται, όχι για την αποκοπή παιδιών από επιδόματα 

κοινωνικών παροχών και στήριξης, αλλά για σκοπούς έγκαιρης και 

πρώιμης παρέμβασης, η οποία θα είναι προσεκτικά σχεδιασμένη, ώστε 

να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε παιδιού.  

Παράλληλα, θα πρέπει η έγκαιρη και πρώιμη παρέμβαση να παρέχεται 

όχι μεμονωμένα προς το παιδί, σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, 

όπως αυτό διεξαγόταν ειδικότερα στο παρελθόν, αλλά ως προς τα 

συναφή περιβάλλοντα στα οποία το παιδί διαβιεί (όπως για παράδειγμα 

στο πλαίσιο της ενιαίας/συμπεριληπτικής εκπαίδευσης).  Θα πρέπει να 

                                                           
52 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (2010). Εγχειρίδιο σχετικά με την 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία κατά των Διακρίσεων.  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε., 
σελ. 26.   
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σημειωθεί ότι η παροχή πρώιμης και έγκαιρης παρέμβασης θα πρέπει να 

αναπτύσσεται στη βάση των δικαιωμάτων του παιδιού, μέσα από πολιτικές 

και ενέργειες οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις αναπτυξιακές ανάγκες 

συγκεκριμένων ομάδων παιδιών.  Η παροχή του Ε.Ε.Ε. σε παιδιά με 

αναπηρία αποτελεί μια προγραμματισμένη και συντονισμένη κρατική 

προτεραιότητα πρώιμης παρέμβασης, η οποία έχει θετικό αντίκτυπο 

στην ανάπτυξη των παιδιών με αναπηρία, γι’ αυτό η αρμόδια Αρχή 

πρέπει να προβεί άμεσα στην επανεξέταση της υφιστάμενης πολιτικής 

και την αναθεώρησή της ή την πρόσθεση συμπληρωματικής πολιτικής, 

ώστε αυτή να μην αποκλείει συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες παιδιών.   

Εισηγούμαι όπως, η αρμόδια Αρχή αναλύσει και αξιολογήσει τις 

υφιστάμενες παροχές έγκαιρης και πρώιμης παρέμβασης σε εθνικό 

επίπεδο όσον αφορά στη διαθεσιμότητά τους και στην ποιότητά τους 

και να εκπονήσει σχέδιο αποτελεσματικής επένδυσης στην πρώιμη 

παρέμβαση ως μακροπρόθεσμο μέτρο ενίσχυσης της ανάπτυξης και 

ευημερίας των παιδιών. 

 

Ε.4.  Διαχωρισμός της αναπηρίας σε ήπια, μέτρια, σοβαρή και ολική 

 

Ι.  Διαπιστώσεις 

 

116.  Σύμφωνα με την επιστολή του ΥΕΠΚΑ ο διαχωρισμός της αναπηρίας σε 

ήπια, μέτρια, σοβαρή και ολική στηρίζεται σε εγχειρίδια που αξιοποιούνται ανά 

το παγκόσμιο.     

 

117.  Στο εγχειρίδιο που χρησιμοποιείται εκτενέστερα για την αξιολόγηση της 

αναπηρίας, το ICF, αναφέρεται ότι όταν μια αναπηρία είναι παρούσα, τότε οι 

σωματικές λειτουργίες και δομές μπορούν να κλιμακωθούν ανάλογα με τη 

σοβαρότητά τους σε ήπιες, μέτριες, σοβαρές και ολικές.  Σε καμία 

περίπτωση το εγχειρίδιο δεν προσδιορίζει ή εισηγείται τον καθορισμό 

της αναπηρίας στην ολότητά της ως ήπια, μέτρια, σοβαρή ή ολική.  

Όπως προαναφέρθηκε, το εγχειρίδιο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το ICF δεν 

αποτελεί εργαλείο κατηγοριοποίησης των ανθρώπων, αλλά των 

χαρακτηριστικών της υγείας τους μέσα στο πλαίσιο των συνθηκών που 
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διαβιούν και των περιβαλλοντικών επιδράσεων.  Συνεπώς, δεν εισηγείται 

την κατηγοριοποίηση της αναπηρίας σε ήπια, μέτρια, σοβαρή ή ολική, 

πόσο μάλλον δε όταν συνδυαστεί με τις ηθικές οδηγίες που παρέχονται 

στο εγχειρίδιο για τη μη χρησιμοποίησή του για σκοπούς απόρριψης 

κεκτημένων δικαιωμάτων ή τον περιορισμό νόμιμων δικαιωμάτων σε 

επιδόματα για άτομα ή ομάδες.  Εν κατακλείδι, η κατηγοριοποίηση της 

αναπηρίας στο σύνολό της αποτελεί πρακτική, η οποία δεν συνάδει 

ούτε με τις αρχές της Σύμβασης και τη βασική Αρχή της Μη Διάκρισης 

που τη διέπει ή της Σύμβασης για ΑμεΑ, αλλά ούτε και προτείνεται από 

τα εγχειρίδια που αξιοποιούνται για το συγκεκριμένο σκοπό, που 

προτείνουν την κατηγοριοποίηση σε ήπια, μέτρια, σοβαρή και ολική για 

τις σωματικές δομές και λειτουργίες και όχι για την αναπηρία. 

 

118.  Επιπλέον, αποτελεί διάκριση εντός της ομάδας των παιδιών με 

αναπηρία, η παροχή του Ε.Ε.Ε. μόνο σε παιδιά με μέτρια νοητική 

αναπηρία.  Παιδιά με μέτρια ψυχική, σωματική, αισθητηριακή ή άλλη 

αναπηρία δεν καθίστανται δικαιούχα για παροχή του Ε.Ε.Ε., την ίδια στιγμή 

που χρειάζονται παρόμοιου τύπου και βαθμού θεραπείες με παιδιά με μέτρια 

νοητική αναπηρία.  Συνεπώς, οι αρμόδιες Αρχές αναγνωρίζουν ότι ένα παιδί 

με μέτρια νοητική αναπηρία χρειάζεται θεραπείες και συμμετοχή σε 

προγράμματα και παρέχουν το επίδομα, ενώ ταυτόχρονα στερούν το ίδιο 

δικαίωμα σε παιδιά με άλλη μορφή μέτριας αναπηρίας.  Η παροχή 

επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας θα πρέπει να γίνεται στοχευμένα για 

την ανάπτυξη και ευημερία των παιδιών με αναπηρία και όχι με βάση 

κοινωνικές πεποιθήσεις και αντιλήψεις που κατηγοριοποιούν τις 

αναπηρίες σε περισσότερο και λιγότερο σοβαρές.    

 

ΙΙ.  Εισήγηση 

 

119.  Συμπερασματικά, η αναπηρία ενός παιδιού  δεν μπορεί να 

διακρίνεται σε ήπια, μέτρια, σοβαρή ή  ολική για σκοπούς 

παραχώρησης κοινωνικών παροχών από το κράτος. Εφόσον ένα 

πρόσωπο είναι ανάπηρο σημαίνει ότι εμποδίζεται από την  πλήρη και 

αποτελεσματική συμμετοχή του στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους και, ως 
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εκ τούτου, ανεξάρτητα από τη μορφή της αναπηρίας του, έχει τα ίδια 

δικαιώματα όπως κάθε άλλο πρόσωπο ή/και όπως κάθε άλλο πρόσωπο με 

αναπηρία.  Για το λόγο αυτό, η αρμόδια Αρχή θα πρέπει να προβεί σε 

αναθεώρηση του συστήματος διαχωρισμού της αναπηρίας και το βαθμό 

στον οποίο αυτός εξυπηρετεί τους στόχους των κοινωνικών παροχών 

προς παιδιά με αναπηρία. 

 

Ε.5.  Η χρήση του εγχειριδίου ICF 

 

Ι.  Διαπιστώσεις 

 

120.  Στην επιστολή του ΥΕΠΚΑ αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται το εγχειρίδιο 

ICF. Παρόλο που υπάρχει εγχειρίδιο προσαρμοσμένο στα 

χαρακτηριστικά του αναπτυσσόμενου παιδιού, το ICF-CY, αυτό δεν 

επισημάνθηκε από το ΥΕΠΚΑ ότι χρησιμοποιείται.  Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στο  εγχειρίδιο για παιδιά (ICF-CY)53, η εκδήλωση της αναπηρίας 

στα παιδιά και στους έφηβους είναι διαφορετική στη φύση, ένταση και 

αντίκτυπο από αυτή των ενηλίκων.  Το εγχειρίδιο για παιδιά δίνει έμφαση στα 

περιβάλλοντα που έχουν ιδιαίτερη σημασία και αντίκτυπο στα βρέφη, στα 

νήπια, στα παιδιά και στους έφηβους.  Επίσης, υπάρχει ποικιλία στο χρόνο 

απόκτησης συγκεκριμένων λειτουργιών και δεξιοτήτων στο αναπτυσσόμενο 

παιδί, τα οποία επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον στο οποίο 

το παιδί διαβιεί και αναπτύσσεται.  Όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί, τόσο 

περισσότερο εξαρτάται τόσο η συμμετοχή του, όσο και η ανάπτυξή του από 

το οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά και τα ευρύτερα περιβάλλοντα, τα 

οποία επηρεάζουν σε μικρότερο βαθμό.  «Δυσμενείς περιβαλλοντικοί 

παράγοντες συχνά έχουν ισχυρότερο αντίκτυπο στα παιδιά παρά στους 

ενήλικες54» (σελ. xvi).  Αυτό συμβαίνει γιατί οι παράγοντες αυτοί δεν έχουν 

αντίκτυπο μόνο στην υγεία του παιδιού, αλλά και στη λειτουργικότητα και στην 

ικανότητά του να μαθαίνει, συνεπώς και να αναπτύσσεται.  Άρα, λόγω της 

                                                           
53 World Health Organization.  (2007).  International Classification of Functioning, Disability 

and Health.  Children and Youth. Switzerland: WHO Press. 
 
54 World Health Organization.  (2007).  International Classification of Functioning, Disability 

and Health.  Children and Youth. Switzerland: WHO Press. 
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εξάρτησης που υπάρχει ανάμεσα στο παιδί και στο περιβάλλον που αυτό 

μεγαλώνει, η λειτουργικότητα του παιδιού δεν μπορεί να ιδωθεί 

απομονώνοντας το οικογενειακό ή άλλο περιβάλλον του παιδιού. 

Επιπρόσθετα, το εγχειρίδιο ICF-CY, το οποίο έχει ειδικά διαμορφωθεί για 

τις ανάγκες των παιδιών, τονίζει ότι θα πρέπει να αναγνωρίζεται ότι η 

σοβαρότητα της περίπτωσης του παιδιού μπορεί να αλλάξει στο χρόνο.   

 

121.  Παράλληλα, στην περιγραφή που δίνεται για το ICF αναφέρεται ότι 

«καθώς η λειτουργικότητα του ατόμου μπορεί να επηρεαστεί σε επίπεδο 

σώματος, ατομικό και κοινωνικό, οι χρήστες [του εγχειριδίου] θα πρέπει 

πάντοτε να λαμβάνουν υπόψη όλα τα μέρη της κατηγοριοποίησης, τα οποία 

είναι οι Λειτουργίες του Σώματος και η Δομή του, Δραστηριότητες και 

Συμμετοχή και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες55» (σελ. 238). Για τους σκοπούς 

πιστοποίησης της αναπηρίας για παροχή επιδομάτων προς τα παιδιά με 

αναπηρία, χρησιμοποιούνται μόνο οι λειτουργίες του σώματος και η δομή του, 

αφού, όπως αναγράφεται στην έκθεση του ΤΚΕΑΑ, υπήρξε αντίδραση από τις 

οργανώσεις ατόμων με αναπηρία, φοβούμενες ότι η διαπίστωση της ύπαρξης 

λειτουργικότητας στο άτομο θα οδηγούσε το κράτος στην περαιτέρω αποκοπή 

αναπηρικών παροχών.  Για το λόγο αυτό, το ΥΕΠΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ανησυχίες των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία, έχει προχωρήσει με την 

πιστοποίηση της αναπηρίας χρησιμοποιώντας αποσπασματικά το εγχειρίδιο.  

Διαπιστώνω ότι, η αποσπασματική χρήση του εγχειριδίου, το περιορίζει 

στο ιατρικό μοντέλο, και όχι στο βιοψυχοκοινωνικό, στη βάση του 

οποίου διαμορφώθηκε και προτείνεται εκ μέρους του Π.Ο.Υ. για χρήση  

από τα Κράτη.    Χαιρετίζω την ενέργεια του ΥΕΠΚΑ να λάβει υπόψη στις 

πρακτικές που ακολουθεί τις απόψεις των οργανώσεων των ατόμων με 

αναπηρία.  Παρόλα αυτά, σε τέτοια περίπτωση θα έπρεπε ίσως να μελετηθεί 

η χρήση ενός άλλου εγχειριδίου και όχι η αποσπασματική χρήση του 

συγκεκριμένου.   

 

                                                           
 
55 World Health Organization.  (2007).  International Classification of Functioning, Disability 

and Health.  Children and Youth. Switzerland: WHO Press. 
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122.  Παράλληλα, θέλω να τονίσω ότι η οποιαδήποτε χρήση του εργαλείου 

ICF δεν καθορίζει την κοινωνική πολιτική ενός κράτους, αλλά, όπως 

σημειώνεται και στα αποτελέσματα του έργου του συστήματος αξιολόγησης 

της αναπηρίας και λειτουργικότητας στην Κύπρο του ΤΚΕΑΑ, στο οποίο έγινε 

αναφορά παραπάνω, ο τρόπος και η μεθοδολογία αξιολόγησης της 

αναπηρίας δεν καθορίζουν, ούτε επηρεάζουν την εκάστοτε κοινωνική πολιτική 

ενός κράτους.  Άρα, οι αναφορές που έχουν γίνει για τον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιείται το εγχειρίδιο, αποσκοπούν στην ανάδειξη συγκεκριμένων 

πρακτικών που δεν συνάδουν με τον τρόπο που το ίδιο το εγχειρίδιο 

επισημαίνει για τη χρήση του και όχι στην απόδοση ευθυνών προς το 

εγχειρίδιο για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας που εφαρμόζεται στην Κύπρο.  

Το εγχειρίδιο και η χρήση του δεν μπορούν να επηρεάσουν, ούτε να 

καθορίσουν κοινωνικές πολιτικές.  

 

ΙΙ.  Εισηγήσεις 

 

123.  Εισήγησή μου είναι όπως, στην περίπτωση που το συγκεκριμένο 

εγχειρίδιο ICF τυγχάνει χρήσης για την αξιολόγηση ατόμων με 

αναπηρία, η αρμόδια Αρχή προβεί άμεσα στην εκπαίδευση των 

αξιολογητών στη χρήση του ICF-CY στις περιπτώσεις αξιολόγησης της 

αναπηρίας παιδιών, ώστε αυτό να αξιοποιείται αποτελεσματικά στις 

περιπτώσεις παιδιών.  Η χρήση ενός εργαλείου, ειδικά σχεδιασμένου για 

παιδιά, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, αφού η χρήση ενός τέτοιου 

εργαλείου ανταποκρίνεται στη φύση, έκταση και αντίκτυπο της 

αναπηρίας σε παιδιά, η οποία είναι διαφορετική από αυτή των 

ενηλίκων.  Το εργαλείο που χρησιμοποιεί το ΥΕΠΚΑ, ήδη έχει διαμορφωθεί 

για παιδιά, συνεπώς η μη χρήση του δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στη βάση 

της μη εκπαίδευσης των αξιολογητών στη χρήση του εγχειριδίου.  

 

124.  Επίσης, στην περίπτωση των παιδιών με αναπηρία, η αρμόδια Αρχή 

θα πρέπει να προβεί σε επανεξέταση του κατά πόσο η αξιολόγηση μόνο 

της ικανότητας των παιδιών και η μη συμπερίληψη της αξιολόγησης της 

απόδοσής τους, γίνεται στη βάση της διασφάλισης του συμφέροντος 

των παιδιών με αναπηρία, αφού λόγω της εξάρτησής τους σε μεγάλο 
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βαθμό από τους ενήλικες και τα συστήματα στήριξης που υπάρχουν, το 

περιβάλλον αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα που συμβάλλει στο βαθμό 

απόδοσης ενός παιδιού.      

 

Ε.6.  Χρήση των επιδομάτων από τις οικογένειες των παιδιών με 

αναπηρία 

 

Ι.  Διαπιστώσεις 

 

125.  Όπως ανέφερε πατέρας παιδιού σε μία από τις περιπτώσεις που 

αναλύθηκαν παραπάνω, για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, η οικογένεια 

αδυνατεί να παρέχει στο παιδί τις θεραπείες που χρειάζεται, με αποτέλεσμα 

να υπάρχει παλινδρόμηση στις δεξιότητες και τη λειτουργικότητα του παιδιού.   

 

126.  Το επίδομα που παρέχεται στα παιδιά με αναπηρία αξιοποιείται από τις 

οικογένειές τους για παροχή θεραπευτικών προγραμμάτων, όπως 

φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας ή άλλων προγραμμάτων 

(π.χ. κολύμβηση, μουσικοθεραπείες κ.λ.π.), τα οποία αποσκοπούν στην 

πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των παιδιών στην κοινωνία.  

Διαπιστώνω ότι, η μη παροχή ενός επιδόματος λόγω χαρακτηρισμού 

της αναπηρίας ως ήπιας ή μέτριας, η οποία, ενδεχομένως, να 

προκύπτει από  την πρόοδο που έχει επιδείξει ένα παιδί λόγω των 

εντατικών θεραπειών στις οποίες συμμετέχει ή των μέσων που 

χρησιμοποιεί (όπως, για παράδειγμα, το τροχοκάθισμα στις περιπτώσεις 

παιδιών με σωματική αναπηρία), συνιστά πρακτική, η οποία οδηγεί σε 

σωρεία παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού, αφού στερεί την 

πρόσβαση σε ποιοτικές παροχές εκπαίδευσης, υγείας, αποκατάστασης 

και ανάπτυξης στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  Για παράδειγμα, οι 

λογοθεραπείες έχουν ως αποτέλεσμα να βελτιώνεται ο προφορικός λόγος σε 

παιδιά με απώλεια ακοής, με θετικές συνέπειες στην επικοινωνία του παιδιού  

με το περιβάλλον του.  Ο τερματισμός της λογοθεραπείας, λόγω της μη 

ύπαρξης πόρων από την οικογένεια, συνεπάγεται την παλινδρόμηση στην 

προφορική έκφραση, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η συμμετοχή του 

παιδιού στην εκπαίδευση και στην κοινωνία.  Εν ολίγοις, η πρόοδος που ένα 
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παιδί έχει επιδείξει λόγω της συμμετοχής του σε παρεμβατικά 

θεραπευτικά προγράμματα που στόχο έχουν να το καταστήσουν 

λειτουργικό μέσα στην κοινωνία, δεν μπορεί να αξιολογείται ως 

μετριασμός της αναπηρίας και να του στερεί τα δικαιώματά του.  

Επιπρόσθετα, όπως έχει τονιστεί πιο πάνω, λόγω του ότι τα παιδιά 

βρίσκονται σε ένα αναπτυξιακό στάδιο, στο οποίο παρεμβατικά προγράμματα 

επιφέρουν σημαντικές αλλαγές, τόσο στη λειτουργικότητα, όσο και στη δομή 

του σώματος, η μη πρόσβαση σε θεραπείες λόγω της μη παροχής 

επιδομάτων αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει στην επιδείνωση σε 

διάφορους τομείς ανάπτυξης του παιδιού, αλλά και στη λειτουργικότητα και 

δεξιότητες του παιδιού, τόσο κατά την παιδική του ηλικία, όσο και στη 

μελλοντική του ζωή ως ενήλικας. 

 

127.  Διαπιστώνω ότι, κάποιες από τις θεραπείες που απαιτούνται δεν 

προσφέρονται από τις Αρχές, ενώ άλλες προσφέρονται μεν εντός του 

εκπαιδευτικού πλαισίου, απαιτούν δε, την αποχώρηση του παιδιού από 

την εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία αποτελεί εχέγγυο για την 

ανάπτυξή του, ώστε να λάβει κατά την ίδια χρονική περίοδο τις 

θεραπείες που χρειάζεται.  Αυτή τη στιγμή, με τη μη παροχή 

πρόσβασης στο Ε.Ε.Ε. σε παιδιά με ήπια ή μέτρια αναπηρία, δεν 

υφίσταται σύστημα παροχής θεραπειών προς τα παιδιά με ήπια ή 

μέτρια αναπηρία, το οποίο να μην τα στιγματίζει ή να τα εξαναγκάζει να 

αποχωρούν από την αίθουσα διδασκαλίας για να μπορούν να λάβουν 

τις συγκεκριμένες θεραπείες ή να τα στερεί από οικογενειακούς πόρους, 

απαραίτητους για τη διαβίωση και ευημερία τους. 

 

ΙΙ.  Εισήγηση 

 

128.  Εισήγησή μου είναι όπως αναπτυχθεί άμεσα, μέσω διυπηρεσιακής 

συνεργασίας, μηχανισμός παροχής θεραπειών προς όλα τα παιδιά με 

αναπηρία, ανάλογα με τις ανάγκες τους, αλλά και στη βάση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.   
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Ε.7. Καθορισμός στοχοθεσίας του επιδόματος που δίνεται στα άτομα με 

αναπηρία μέσω της νομοθεσίας περί Ε.Ε.Ε. 

 

Ι. Διαπιστώσεις 

 

129.  Το μέρος της ερώτησης που υπέβαλα με την επιστολή μου προς το 

ΥΕΠΚΑ, που αφορούσε το σκεπτικό στη βάση του οποίου η παροχή του 

Ε.Ε.Ε. περιορίστηκε στις αναπηρίες που αξιολογούνται ως σοβαρές ή ολικές, 

παρέμεινε αναπάντητο από το αρμόδιο Υπουργείο.  Συνεπώς, δεν ήταν 

δυνατό να γίνουν κατανοητοί οι στόχοι τους οποίους καλείται να εξυπηρετήσει 

η παροχή του Ε.Ε.Ε. σε παιδιά με αναπηρία.  Εάν το Ε.Ε.Ε. και το αναπηρικό 

επίδομα παρέχεται στα παιδιά με αναπηρία, λόγω ακριβώς της αναπηρίας 

τους, η οποία δημιουργεί αυξημένες ανάγκες και ως μέρος της εύλογης 

προσαρμογής, όπως αυτή καθορίζεται στη Σύμβαση για ΑμεΑ, η οποία 

«σημαίνει τις απαραίτητες και κατάλληλες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, οι 

οποίες δεν επιβάλλουν ένα δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος, όπου 

απαιτείται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου  να διασφαλιστούν, 

για τα άτομα με αναπηρίες, η απόλαυση ή η άσκηση, σε ίση βάση με τους 

άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών», 

τότε η κατηγοριοποίηση δεν εξυπηρετεί το σκοπό αυτό, αφού ομάδες παιδιών 

με αναπηρία που έχουν αυξημένες ανάγκες δεν καλύπτονται.  Σήμερα, 

παιδιά με αναπηρία που αξιολογούνται με σοβαρή ή ολική αναπηρία και 

διαβιούν σε οικογένειες οι οποίες έχουν ψηλά εισοδήματα, αλλά και με 

ακίνητη ιδιοκτησία και χρηματοοικο-νομικά στοιχεία λαμβάνουν το 

Ε.Ε.Ε. και αναπηρικό επίδομα, ενώ παιδιά που αξιολογούνται με ήπια ή 

μέτρια αναπηρία και διαβιούν σε οικογένειες, οι οποίες δεν έχουν 

επαρκείς πόρους για να τους προσφέρουν τις απαιτούμενες θεραπείες, 

αποκλείονται από αυτό.      

 

130.  Τονίζω δε, ότι, εάν το Ε.Ε.Ε. παρέχεται σε άτομα με αναπηρία, με 

στόχο την αύξηση του εισοδήματός τους, ώστε να ενδυναμωθούν για να 

προωθηθεί η κοινωνική και οικονομική τους ένταξη, τότε η ίδια 

στοχοθεσία θα πρέπει να διέπεται από πρόνοιες για τα άτομα με ήπια ή 

μέτρια αναπηρία, ιδιαίτερα δε, όσον αφορά στα παιδιά.   
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131.  Υπό το φως των πιο πάνω, διαφαίνεται ότι, δεν έχουν τεθεί στόχοι σε 

κρατικό επίπεδο για την παροχή στήριξης προς παιδιά που ανήκουν σε 

ευάλωτη ομάδα και η αναπηρία τους πιστοποιείται ως ήπια ή μέτρια.  

Με την εξαίρεσή τους από την παροχή του Ε.Ε.Ε. ως άτομα με 

αναπηρία, ουσιαστικά το Κράτος τα αφήνει χωρίς καμία βοήθεια στη 

βάση μιας τεχνητής κατηγοριοποίησης, που από απόψεως 

επιστημονικής, αλλά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να 

δικαιολογηθεί με οποιοδήποτε τρόπο.   

 

ΙΙ. Εισηγήσεις 

 

132.  Το ΥΕΠΚΑ θα πρέπει να προβεί άμεσα στην έναρξη ενός εθνικού 

διαλόγου για την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με το επίπεδο ελάχιστου 

εισοδήματος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών όλων των 

παιδιών με αναπηρία, ώστε αυτά να αναπτύσσονται στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό και να μην καταλήγουν στον κύκλο της εξάρτησης, της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο διάλογος με τις οργανώσεις 

αναπήρων, συνδέσμους γονέων παιδιών με αναπηρία, αλλά και τα ίδια τα 

παιδιά με αναπηρία μπορεί να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία να 

στηριχθεί ένα σύστημα κοινωνικών παροχών προς τα παιδιά με αναπηρία 

που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.  Το σύστημα αυτό θα πρέπει να 

παρέχει πρόσβαση σε όλα τα παιδιά με αναπηρία, αφού όλα τα παιδιά 

με αναπηρία έχουν αυξημένες ανάγκες, αλλά, ταυτόχρονα, θα πρέπει να 

παρέχει σε κάθε παιδί με αναπηρία επιπρόσθετη στήριξη, ανάλογα με 

τις εξατομικευμένες ανάγκες του.  Επιπρόσθετη στήριξη θα πρέπει να 

παρέχεται και στις περιπτώσεις όπου παιδιά με αναπηρία διαβιούν σε 

οικογένειες με χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα.  Ως εκ τούτου, θα πρέπει 

να τροποποιηθεί άμεσα ο Νόμος για να απαλειφθεί η κατηγοριοποίηση  

και, παράλληλα, να γίνει η σχετική διαβούλευση με στόχο τον 

καθορισμό και αναπροσαρμογή της πολιτικής παροχής υποστήριξης 

στα παιδιά με αναπηρία.  Η αρμόδια Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίσει την 

άμεση πρόσβαση σε θεραπείες των παιδιών που αναφέρονται στην 

παρούσα Έκθεση. 
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Ε.8.  Η διαδικασία της αξιολόγησης 

 

Ι. Διαπιστώσεις 

 

133.  Αρχικά, διαπιστώνω ότι η διαδικασία και το σύστημα αξιολόγησης 

της αναπηρίας που εφαρμόζεται από το ΤΚΕΑΑ δεν ρυθμίζεται 

νομοθετικά, αλλά αποτελεί ουσιαστικά, διοικητική πρακτική, με αποτέλεσμα 

να παρατηρούνται φαινόμενα, τα οποία δεν εξυπηρετούν το συμφέρον του 

παιδιού που αξιολογείται.   

 

134.  Στις πλείστες των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρούσα 

Έκθεση, οι γονείς των παιδιών με αναπηρία ανέφεραν ότι, κατά τη διάρκεια 

της αξιολόγησης του παιδιού τους, οι ιατροί, οι οποίοι προέβησαν στην 

αξιολόγηση, δεν ενημέρωσαν τους γονείς για τις ειδικότητές τους.  Στις 

περιπτώσεις που οι γονείς έμαθαν τις ειδικότητες, αυτό έγινε μετά από δική 

τους πρωτοβουλία, αφού οι ίδιοι ζήτησαν από τους/τις ιατρούς να μάθουν τις 

ειδικότητες.  Παράλληλα, οι ειδικότητες των ιατρών που πιστοποιούν την 

αναπηρία των παιδιών δεν αναγράφονται ούτε στην Έκθεση Ολοκληρωμένου 

Πορίσματος Αξιολόγησης Αναπηρίας που αποστέλνεται από το ΤΚΕΑΑ στους 

γονείς/κηδεμόνες των παιδιών μετά από την αξιολόγηση της αναπηρίας.  

Μόνο σε μία επιστολή του Γενικού Διευθυντή ΥΕΠΚΑ, η οποία αναφέρεται 

στην ένσταση παιδιού του οποίου η περίπτωση περιγράφεται στην παρούσα 

Έκθεση, οι ειδικότητες των ιατρών που προέβησαν τόσο στην αξιολόγηση, 

όσο και στην επαναξιολόγηση του παιδιού καταγράφονται.   

 

135.  Διαπιστώνω ότι, η μη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων 

αναφορικά με τις ειδικότητες των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης 

που προέβησαν στην πιστοποίηση της αναπηρίας, τόσο σε ανεπίσημο 

επίπεδο (κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης), όσο και σε επίσημο (στην 

Έκθεση του Ολοκληρωμένου Πορίσματος) αντίκειται στο συμφέρον του 

παιδιού, το οποίο πρέπει να διέπει οποιαδήποτε απόφαση αφορά παιδιά, 

αφού στερεί πληροφόρηση, τόσο από τα ίδια τα παιδιά, τους 

γονείς/κηδεμόνες, όσο και από άλλους φορείς τη δυνατότητα να 

διαπιστώσουν κατά πόσο η απόφαση λήφθηκε με γνώμονα αυτό.  Η 
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διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού, αποτελεί βασική Αρχή της 

Σύμβασης, όπως αυτή αναλύθηκε παραπάνω και πρέπει να είναι πρωταρχικό 

κριτήριο για όλες τις πολιτικές και πρακτικές που αφορούν παιδιά.  Το 

συμφέρον του παιδιού ορίζει ότι η απαραίτητη πληροφόρηση πρέπει να 

παρέχεται τόσο στα παιδιά, όσο και στους φροντιστές τους, ώστε να μπορούν 

να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων.   

 

136.  Σύμφωνα, με την επιστολή του ΥΕΠΚΑ, οι ομάδες αξιολόγησης της 

αναπηρίας στελεχώνονται από ιατρούς ή και άλλους επαγγελματίες υγείας και 

αποκατάστασης, που έχουν ειδικότητα σχετική με την αναπηρία και το θέμα 

που αξιολογείται σε κάθε περίπτωση.  Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους 

ισχυρισμούς των ατόμων που μου υπέβαλαν παράπονο, στη βάση της φύσης 

της εξέτασης, δεδομένου ότι δεν ενημερώθηκαν για τις ειδικότητες των μελών 

της επιτροπής, οι επιτροπές απαρτίζονταν αποκλειστικά από ιατρούς και όχι 

άλλους επαγγελματίες.  Σε περίπτωση που αυτό ισχύει και από τη 

σύσταση της ομάδας απουσιάζουν επαγγελματίες από άλλους χώρους, 

όπως φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 

εκπαιδευτικοί, φροντιστές κ.ά.,  οι οποίοι μπορούν να αξιολογήσουν και 

να προσδιορίσουν πιθανά ή/και υφιστάμενα εμπόδια στην πλήρη και 

αποτελεσματική συμμετοχή του παιδιού στην κοινωνία, σε ίση βάση με 

τα άλλα παιδιά, τότε η αξιολόγηση γίνεται στη βάση του ιατρικού 

μοντέλου, και αποτυγχάνει να συμπεριλάβει άλλες πτυχές, σημαντικές 

για την ανάπτυξη και συμμετοχή του παιδιού.      

 

137.  Οι γονείς όλων των παιδιών των οποίων οι περιπτώσεις 

παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση ανέφεραν ότι η διαδικασία 

αξιολόγησης της αναπηρίας του παιδιού τους δεν διήρκησε πέραν των πέντε 

λεπτών.  Οι γονείς επεσήμαναν τη διαφορά της διαδικασίας, όπως αυτή 

εφαρμόζεται από ιατρούς ιδιώτες, οι οποίοι εφαρμόζουν μια πολύπλευρη και 

εκτενή αξιολόγηση, σε αντίθεση με τα μέλη της επιτροπής που καλούνται να 

παρευρεθούν στη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας στο ΤΚΕΑΑ, οι 

οποίοι προβαίνουν σε μια ολιγόλεπτη και μονοδιάστατη, όπως την 

περίγραψαν οι γονείς, αξιολόγηση.  Αυτό, οι ίδιοι οι γονείς το αποδίδουν, όχι 

στην ανικανότητα των ατόμων που καλούνται από το ΤΚΕΑΑ για να 
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προχωρήσουν στην αξιολόγηση της αναπηρίας των παιδιών, αλλά πιθανόν 

στο μεγάλο όγκο εργασίας που έχουν να επιτελέσουν τα άτομα αυτά, με 

αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η εμπεριστατωμένη και λεπτομερής 

αξιολόγηση της αναπηρίας.  Ο μεγάλος όγκος εργασίας δεν μπορεί να 

δικαιολογήσει τη λήψη απόφασης εντός τόσο περιορισμένου χρονικού 

διαστήματος, απόφαση, η οποία επηρεάζει βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη και ευημερία των παιδιών με αναπηρία.   

 

138.  Στην επιστολή του ΥΕΠΚΑ αναφέρεται ότι οι ήδη υπάρχουσες 

διαγνώσεις του αξιολογούμενου από ιδιώτες επαγγελματίες υγείας, 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση της αναπηρίας.  Εντούτοις, 

για την πλειοψηφία των παιδιών που καλύπτει η παρούσα Έκθεση, δεν 

φαίνεται να λήφθηκαν υπόψη οι αξιολογήσεις που υπήρχαν από 

επαγγελματίες υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ούτε οι θεραπείες 

που αυτοί συνέστησαν ως απαραίτητες για την ανάπτυξη του παιδιού.   

 

ΙΙ. Εισηγήσεις 

 

139.  Εισήγησή μου είναι όπως, στην Έκθεση Ολοκληρωμένου 

Πορίσματος που παρέχεται από το ΤΚΕΑΑ, αναγράφονται οι ειδικότητες 

των αξιολογητών, ώστε να είναι δυνατό να εκτιμάται κατά πόσο στη 

λήψη της απόφασης πρωταρχικό κριτήριο υπήρξε η διασφάλιση του 

συμφέροντος του παιδιού.  Παράλληλα, θα πρέπει το ΥΕΠΚΑ να προβεί 

σε ενέργειες, οι οποίες θα αποφορτίσουν τους αξιολογητές, ώστε αυτοί 

να έχουν ικανοποιητικό χρόνο για να προβαίνουν σε ορθολογιστικές 

αξιολογήσεις των παιδιών με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη 

υπάρχουσες συστάσεις ιατρών, υπάρχουσες συστάσεις θεραπειών, 

αλλά και ενδείξεις/στοιχεία της απόδοσης του παιδιού σε διάφορα 

περιβάλλοντα.  Προς το σκοπό αυτό, θεωρείται αναγκαία και η 

συμπερίληψη και άλλων επαγγελματιών, εκτός του χώρου της ιατρικής, 

στη σύσταση της ομάδας αξιολόγησης.       
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140.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο56 επισημαίνει ότι, η διασφάλιση του 

συμφέροντος του παιδιού δεν έχει ενσωματωθεί στην κυπριακή νομοθεσία, 

ούτε στις πρακτικές που ακολουθούνται και αφορούν τα άτομα με αναπηρία.  

Διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει εθνικός ορισμός, ούτε κριτήρια ή πρωτόκολλα 

που θα μπορούσαν να καθοδηγούν τους επαγγελματίες στην εφαρμογή της 

Αρχής αυτής, ούτε υφίσταται υποχρέωση συστηματικής ή επανειλημμένης 

αξιολόγησης, ούτε μηχανισμός για την εφαρμογή της.  Εισήγησή μου είναι, 

όπως, τεθούν τέτοια κριτήρια ή πρωτόκολλα ιδιαίτερα για τους 

αξιολογητές που πιστοποιούν την αναπηρία παιδιών, ώστε η 

διαδικασία να εφαρμόζεται με βάση το συμφέρον του παιδιού.  Για τη 

διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού, εισηγούμαι όπως, 

λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός στον οποίο οι ειδικότητες των ιατρών που 

προβαίνουν στην αξιολόγηση της αναπηρίας ενός παιδιού είναι 

σχετικές με την αναπηρία του παιδιού, κατά πόσο προσδιορίζονται οι 

εναλλακτικές λύσεις που μια οικογένεια έχει για παροχή θεραπειών 

προς το παιδί, αλλά και οι μακροχρόνιες συνέπειες που μπορεί να 

προκαλέσει η διακοπή των θεραπειών.  Συνεπώς, το συμφέρον του 

παιδιού επιτάσσει ότι, δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο η 

κατάσταση του παιδιού τη στιγμή της αξιολόγησης, αλλά και οι κίνδυνοι 

και οι επιπτώσεις που πιθανόν να εμπερικλείονται σε μια τέτοια 

απόφαση, σε όλους τους τομείς της ζωής του παιδιού με αναπηρία στην 

προκειμένη φάση, αλλά και κατά την ενήλικη ζωή του.  Σε γενικές 

γραμμές, η διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού θα πρέπει να 

περιλαμβάνει και την ποιότητα της μελλοντικής ζωής του παιδιού, η 

οποία όμως δεν θα βασίζεται σε υποκειμενικές απόψεις, αλλά σε 

εμπεριστατωμένες αξιολογήσεις από ειδικότητες ιατρών και άλλων 

επαγγελματιών που συνάδουν με την αναπηρία του παιδιού  

(ως αναφέρονται στην παρ. 134 πιο πάνω).     

 

  

                                                           
56 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών. Τμήμα Πολιτικής 

Ανάλυσης.  Δικαιώματα των Πολιτών και Συνταγματικές Υποθέσεις.  (2014).  Έκθεση χώρας 
για την Κύπρο σχετικά με τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με 
αναπηρίες.  Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.   
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Στ. Κατακλείδα 

 

141.  Η παρούσα Έκθεση αφορά την αποκοπή του Ε.Ε.Ε. σε παιδιά με 

αναπηρία, των οποίων η αναπηρία πιστοποιείται από το ΤΚΕΑΑ ως ήπια ή 

μέτρια.  Στην Έκθεση περιλαμβάνονται τόσο η περιγραφή των περιπτώσεων, 

όσο και οι σχετικές με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων  με Αναπηρία, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την Εθνική Νομοθεσία αρχές 

και δικαιώματα, καθώς και οι διαπιστώσεις και εισηγήσεις μου.   

 

142.  Σημειώνεται ότι, μέχρι τη συζήτηση και εφαρμογή των εισηγήσεων 

που προτείνονται στην παρούσα Έκθεση, θα πρέπει να τεθεί σε 

λειτουργία μηχανισμός στήριξης των συγκεκριμένων παιδιών, ώστε να 

μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στις θεραπείες που χρειάζονται, 

ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η ανάπτυξή τους. 

   

143.  Η Έκθεση διαβιβάζεται στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για δικές της ενέργειες στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων της. Συναφώς κοινοποιείται στο Γενικό Διευθυντή Υπουργείου 

Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Προϊστάμενη 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, τη Διευθύντρια Τμήματος 

Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και τη Διευθύντρια 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Κοινοποιείται, επίσης, στον Υπουργό 

Υγείας, τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, την Υπουργό Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό 

Οικονομικών και τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για εφαρμογή του Δεύτερου 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία, καθώς και το Γραμματέα 

Υπουργικού Συμβουλίου. Κοινοποιείται, παράλληλα, στον Πρόεδρο και Μέλη 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και την Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

για σκοπούς κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η Έκθεση κοινοποιείται, επίσης, 

στους παραπονούμενους, για σκοπούς ενημέρωσης, αλλά και σε 
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οργανωμένα σύνολα για προώθηση των συμφερόντων των παιδιών με 

αναπηρία57.         

 

                   

 

              

              Λήδα Κουρσουμπά 

                                               Επίτροπος Προστασίας των  

                  Δικαιωμάτων του Παιδιού  
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