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Σύμβαση ΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ 

 Νόμος 8 (ΙΙΙ) του 2011 (κύρωση). 

 Ετοιμάστηκε μετά από διαβουλεύσεις με ΑμεΑ –  
«τίποτε για εμάς χωρίς εμάς» 

Αλλαγή παραδείγματος (paradigm shift):  

• Μετάβαση από ιατρικό μοντέλο (βελτίωση του 
ατόμου) στη δικαιωματική προσέγγιση της 
αναπηρίας (διασφάλιση δικαιωμάτων μέσα από την 
άρση των εμποδίων στην κοινωνία) 

• Αλληλεπίδραση μακροχρόνιας βλάβης με 
περιβάλλον η οποία παρεμποδίζει την ίση 
συμμετοχή 
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• αναπηρία: όχι θέμα ανικανότητας, 
κατωτερότητας, «μειονεξίας» αλλά ισότητας, 
σεβασμού στη διαφορετικότητα –και στην 
επικοινωνία- ως μιας άλλης κανονικότητας  

• αναπηρία: όχι θέμα κηδεμονίας, υποκατάστασης 
της βούλησης αλλά υποστήριξης της λήψης 
αποφάσεων 

• τα άτομα όχι απαθή αντικείμενα αλλά ενεργά 
υποκείμενα – φορείς δικαιωμάτων 

• διάκριση λόγω αναπηρίας αποτελεί και η 
άρνηση εύλογων προσαρμογών  

• η υποστήριξη της δικαιοπρακτικής ικανότητας 
συνιστά αδιαπραγμάτευτη κρατική υποχρέωση. 
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Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων 
ΑμεΑ  («ανεξάρτητος μηχανισμός») 

• Εκτός από κρατικούς εποπτικούς μηχανισμούς: 
«Κράτη Μέρη… ορίζουν ή συστήνουν… έναν ή 
περισσότερους ανεξάρτητους μηχανισμούς… για 
προαγωγή, προστασία και παρακολούθηση της 
εφαρμογής της… Σύμβασης.» Άρθρο 33 (2)  

• Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 73.519  

(9 Μαΐου 2012) – Αρμοδιότητες περιλαμβάνουν :  

• Παρεμβάσεις όπου υπάρχει παραβίαση της 
Σύμβασης άρα και διάκριση λόγω αναπηρίας*  

• Αφύπνιση – Διαφώτιση για την προώθηση της 
πραγμάτωσης των δικαιωμάτων ΑμεΑ 
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Αποστολή Ανεξάρτητης Αρχής   
Ίση αναγνώριση ενώπιον του Νόμου 

• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ (Άρθρα 12 και 8) 

• ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε περιπτώσεις παραβίασης  του 
Άρθρου 12 – διάκριση λόγω αναπηρίας.  

• ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Άρθρα 4 και 12, 9 Γενικό Σχόλιο Επ.) 

• κατάργηση και τροποποίηση νομοθεσιών και 
πολιτικών που δεν συνάδουν με το άρθρο 12 
(συστήματα κηδεμονίας και υποκατάστασης της 
λήψης αποφάσεων δηλαδή όπου το άτομο δεν 
μετέχει καθόλου στη λήψη αποφάσεων) 

• θεσμοθέτηση άτυπων και επίσημων μορφών 
υποστήριξης της δικαιοπρακτικής ικανότητας 5 



(αυτοσυνηγορία, συνηγορία, θεσμοί υποστήριξης) 
εξασφαλίζοντας εγγυήσεις δικαιωμάτων.  

•ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης του 
ατόμου και υποστήριξης οικογενειακού και οικείου 
περιβάλλοντος. 

• διαχωρισμός των εννοιών της νοητικής και της 
δικαιοπρακτικής ικανότητας. 

•  γνώμονας η αρχή του σεβασμού των επιθυμιών και 
των προτιμήσεων ΑμεΑ και όχι η αρχής του βέλτιστου 
συμφέροντος. 

• παροχή προσβάσιμων πληροφοριών, υπηρεσιών 
και διαδικασιών. 

• αναγνώριση και κατανόηση μη λεκτικής και μη 
συμβατικής επικοινωνίας  
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Τοποθετήσεις Ανεξάρτητης Αρχής 
Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ 

• Εισδοχή προσώπου με τετραπληγία και χωρίς λεκτική 
επικοινωνία σε μονάδα φροντίδας παρά τη θέλησή 
του. (Α/Π 1244/2014) 

• Αποσύνδεση πρόσβασης στο ΕΕΕ από προϋπόθεση 
νόμιμης εκπροσώπησης και έκδοσης διαταγμάτων 
ανικανότητας και διορισμού διαχειριστή (Α/Π 
2354/2014 κ.ά). 

• Τοποθέτηση για Άρθρα 4 και 12 της Σύμβασης – 
Σύσταση για νέο νομοθετικό πλαίσιο (ΑΥΤ 4/2015). 

• … παράπονο για απόρριψη αιτήματος κτήσης 
κυπριακής υπηκοότητας ανηλίκου λόγω απαίτησης για 
«πλήρη ικανότητα» (εκκρεμεί). 
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1. Μεταφορά χρόνιου ασθενή με αναπηρία 
και χωρίς λεκτική επικοινωνία σε μονάδα 

φροντίδας χωρίς τη συγκατάθεση του  
• ο κ. ΑΒ. συζούσε με την αδελφή του η οποία του 
παρείχε φροντίδα τα τελευταία 20 τουλάχιστον 
χρόνια προτού απολέσει τη λεκτική του επικοινωνία. 

• προηγούμενη άρνηση του ιδίου και της αδελφής του 
για εισδοχή σε μονάδα φροντίδας/ίδρυμα 

• οι ΥΚΕ με πρόθεση την εξασφάλιση καλύτερων, κατά 
την άποψή τους, συνθηκών διαβίωσης και φροντίδας, 
επιτυγχάνουν την εισδοχή του στη μονάδα.  

• η μεταφορά έγινε ενόσω η αδελφή του εξεταζόταν 
από ψυχίατρο όπου μεταφέρθηκε από την 
Αστυνομία, χωρίς να της παρουσιασθεί σχετικό 
δικαστικό ένταλμα. 8 



* σεβασμός στο δικαίωμα για ίση αναγνώριση 
ενώπιον του νόμου (άρθρο 12) και σεβασμό στην 
προσωπική ελευθερία σε ίση βάση με τους άλλους 
(άρθρο 14, άρθρο 5 ΕΣΔΑ); 
* διαδικαστικές εγγυήσεις σεβασμού δικαιωμάτων; 
* τήρηση αρχής σεβασμού των επιθυμιών του 
ενδιαφερόμενου;  
* παροχή υποστήριξης λαμβανομένων υπόψη των 
διαχρονικών επιλογών του ατόμου και της μη 
λεκτικής επικοινωνίας;  
* σημασία ιατρικής γνωμάτευσης ότι δεν είναι σε 
θέση να διαχειριστεί τις υποθέσεις του;  
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«Ο ίδιος αγνοήθηκε ως αυτόνομο πρόσωπο με 
επιθυμίες, αισθήματα και δικαιώματα και 
αντιμετωπίσθηκε από τις λειτουργούς ευημερίας ως 
άτομο … ανίκανο να έχει άποψη για τη ζωή του… για 
το πού και με ποιον επιθυμεί να ζήσει» 
 

 «Εκείνο που με ανησυχεί και που δεν μπορεί να γίνει 
ανεκτό, είναι, η παραβίαση του πυρήνα των 
δικαιωμάτων του κ. … από σειρά αυθαίρετων και 
χωρίς καμία νομιμοποιητική βάση ενεργειών κρατικής 
αρχής και ανάληψη από αυτήν του ελέγχου της ζωής 
του, όπως πιο πάνω περιγράφεται. … Τραγική 
διάσταση προσδίδει το γεγονός ότι ο …., άτομο με 
τετραπληγία και δυσαρθρία (δυσκολία στην ομιλία), 
δεν ήταν σε θέση είτε να αντισταθεί είτε με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αντιδράσει στη 
μετακίνηση του αυτή.» 
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« Όπως πιο πάνω αναφέρω … η εθνική νομοθεσία δεν 
προνοεί διαδικαστικές ή/και δικαστικές εγγυήσεις που 
πρέπει να τηρούνται κατά την εισδοχή είτε ατόμων με 
αναπηρία είτε ηλικιωμένων ατόμων σε στέγες, μονάδες 
φροντίδας ή ιδρύματα, υποχρέωση που προκύπτει τόσο 
από τη νομολογία του ΕΔΔΑ όσο και από τη Σύμβαση»  
 
ΕΔΔΑ: «Κοινή συνιστώσα στις αποφάσεις αυτές, όπου 
υπήρξε περιορισμός ή αφαίρεση της δικαιοπρακτικής 
ικανότητας, είναι η αναγνώριση, ως ανεπιθύμητης 
συνέπειας, της ακούσιας τοποθέτησης 
/ιδρυματοποίησης και της ακούσιας θεραπείας και  
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φροντίδας του ατόμου με νοητική αναπηρία, ψυχική 
αναπηρία/ ασθένεια ή άλλη αναπηρία και σε κέντρα 
φροντίδας»  …  
 
«Για να αποφασισθεί κατά πόσο ένα άτομο έχει 
στερηθεί την ελευθερία του, υπό την έννοια του 
άρθρου 5 της ΕΣΔΑ, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
μία σειρά από κριτήρια όπως το είδος, η διάρκεια, οι 
επιπτώσεις και ο τρόπος που εφαρμόζεται το επίμαχο 
μέτρο εισαγωγής ή τοποθέτησης του ατόμου σε κέντρο 

νοσηλείας ή φροντίδας» .* (Stanev). 
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• 
 

  
 
  
2. Αποσύνδεση πρόσβασης στο ΕΕΕ από την 
προϋπόθεση «νόμιμης εκπροσώπησης» μέσω του 
διορισμού διαχειριστή/κηδεμόνα και της κήρυξης των 
ληπτών ΕΕΕ ως ανίκανων προσώπων.  
 
 
 
 

• Άρθρο 4 (3) περί ΕΕΕ νομοθεσίας «σε περίπτωση που 
πρόσωπο το οποίο αδυνατεί να υποβάλει προσωπικά 
αίτηση [για παροχή ΕΕΕ] λόγω της πνευματικής ή 
ψυχολογικής ή σωματικής του κατάστασης …η αίτηση 
υποβάλλεται από αντιπρόσωπό του, …νόμιμα 
[εξουσιοδοτημένο]». 

 

• Ανακοίνωση Υπουργείου: σε περιπτώσεις ενήλικων 
ανίκανων προσώπων να διαχειριστούν την περιουσία τους 
δηλώνεται ο αριθμός λογαριασμού των νόμιμων 
αντιπροσώπων τους βάσει του περί Διαχείρισης της 
Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων Νόμου και 
επισυνάπτεται σχετικό διάταγμα.  
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• Ως αποτέλεσμα, οι γονείς μεταβαίνουν στα 
δικαστήρια για να διοριστούν διαχειριστές της 
περιουσίας και των υποθέσεων των ενήλικων παιδιών 
τους για να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ΕΕΕ. 

• Συγχρόνως αρκετά άτομα κηρύσσονται «ανίκανα» 
υπό την απόλυτη έννοια του περί Διαχείρισης 
Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων Νόμου.  

• Λαμβάνουμε ατομικά παράπονα ενώ η ΕΠΝΚΑ 
λαμβάνει διαρκώς τηλεφωνήματα από γονείς.  

• Συνέπειες διατάγματος στη δικαιοπρακτική 
ικανότητα;  

• Συνέπειες σε άλλα δικαιώματα που συναρτώνται με 
τη δικαιοπρακτική ικανότητα;   
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Αυθαίρετη κρίση ανικανότητας προτού καν ακουστεί κάθε 
περίπτωση ενώπιον δικαστηρίου (ήδη τα άτομα 
θεωρούνται «ανίκανα»). 
 

Σημειώνεται η απόλυτη κατάργηση της δικαιοπρακτικής 
ικανότητας με τα διατάγματα ανικανότητας και η ταυτόχρονη 
ενεργοποίηση της υποκατάστασης της λήψης αποφάσεων 
(πλήρης κηδεμονία) Πλήρης αντίθεση με το άρθρο 12 
 

Προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση σε ένα βασικό δικαίωμα 
κοινωνικής προστασίας, το ΕΕΕ, τα άτομα καλούνται να 
απολέσουν τη δικαιοπρακτική ικανότητά τους και να τεθούν 
υπό πλήρη κηδεμονία  
 

Διαπιστώνεται επίσης ότι προβλέπεται μία μόνο διαδικασία 
«νόμιμης εκπροσώπησης» με σοβαρότατες ισοπεδωτικές 
συνέπειες στο σύνολο σχεδόν των δικαιωμάτων των ατόμων.  
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Σύντομη αναφορά γίνεται παράλληλα για τις προβληματικές 
του ίδιου του περί Διαχείρισης της Περιουσίας Ανίκανων 
Προσώπων Νόμου – Ασυμβατότητα με το άρθρο 12 καθώς 
οδηγεί στη στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας και 
μάλιστα χωρίς το μέτρο αυτό να είναι αναγκαίο και 
ανάλογα προσαρμοσμένο προς το άτομο (άρθρο 12) σε 
σχέση με την έκταση των περιορισμών που επιφέρει, τη 
διάρκεια και το θέμα που αφορά. 
 
Διαιώνιση στερεοτύπων  περιλαμβανομένου ότι τα ΑμεΑ 
είναι ανίκανα να αποφασίζουν για τον εαυτό τους και να 
ασκούν τα δικαιώματά τους χωρίς πλήρη κηδεμονία 
(«διαχείριση») 
 
Αντί αυτού, θα έπρεπε να αναζητηθεί η ενδεδειγμένη 
υποστήριξη του ατόμου στα πλαίσια της Σύμβασης.  
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Η Επίτροπος προβαίνει σε σύσταση στο ΥΕΠΚΑ να 
τροποποιήσει το άρθρο 4 (3) και της προϋπόθεσης για 
νόμιμη εκπροσώπηση δεδομένης της συγκεκριμένης 
ερμηνείας της και της σύνδεσής της με τα διατάγματα 
 

Έως ότου γίνει αυτό, καλεί να εξευρεθούν πρακτικές 
λύσεις που εξασφαλίζουν την πρόσβαση στο ΕΕΕ χωρίς 
απαίτηση για έκδοση των διαταγμάτων δεδομένων 
των συνεπειών τους. 
 

 Διαβουλεύσεις στην παρουσία ΚΥΣΟΑ, ΕΠΝΚΑ 
 Συζήτηση στη Βουλή – τροποποίηση της νομοθεσίας 
 
Στην πράξη, το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί οριστικά.  
 Επαφές με όλες τις τράπεζες στην Κύπρο*   
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• 
 

  
 
 3. Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση με θέμα την τήρηση 
των κρατικών υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 4 
της Σύμβασης για τους σκοπούς του Άρθρου 12. 
 
 
 

•Τοποθέτηση με εισήγηση για κατάργηση του περί 
Διαχείρισης της Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων 
Νόμου  και θεσμοθέτησης νέας νομοθεσίας για 
αναγνώριση της δικαιοπρακτικής ικανότητας, η οποία 
να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και παροχή 
υποστήριξης  

• Ανάλυση διατάξεων του άρθρου 12  και το Γενικό 
Σχόλιο της Επιτροπής το οποίο καθιστά σαφή τον τρόπο 
υλοποίησής τους καθοδηγώντας παράλληλα για την 
εφαρμογή του σε συνδυασμό με τα άλλα άρθρα.  
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Βασικά σημεία κριτικής στον περί Διαχείρισης της 
Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων Νόμο: 
* Οδηγεί στην πλήρη κατάργηση της δικαιοπρακτικής 
ικανότητας 
* Μοναδική του επιλογή το στερεότυπο και αντίθετο 
δίπολο της ικανότητας – ανικανότητας  
* Συνέπειες όχι μόνο σχετικά με την περιουσία αλλά σε 
όλους τους τομείς της ζωής των ΑμεΑ 
* Παράδειγμα πλήρους υποκατάστασης της λήψης 
αποφάσεων – πλήρους κηδεμονίας χωρίς καμιά 
αναφορά στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων 
* Χωρίς σταθμίσεις χωρίς εγγυήσεις δικαιωμάτων και 
χωρίς πρόβλεψη για τήρηση της αρχής της 
αναλογικότητας  
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Η ανάγκη για ρύθμιση των θεμάτων  
δικαιοπρακτικής ικανότητας 
 

* ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ για 
όλα τα ΑμεΑ μαζί με την κατάργηση συστημάτων 
υποκατάστασης λήψης αποφάσεων (π.χ. πλήρους 
κηδεμονίας) σε νομοθεσίες και πολιτικές: Υπέρτατη 
αρχή ο σεβασμός στις επιθυμίες του ατόμου και όχι το 
βέλτιστο συμφέρον του κατά την άποψη άλλων 
 

 * ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: διαθεσιμότητα και παροχή ποικίλων 
μορφών υποστήριξης, προσβάσιμων σε ΑμεΑ 
(προσβάσιμες πληροφοριές – διαδικασίες – 
υπηρεσίες)  
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*Αφού προηγηθεί εκπαίδευση όλων των 
εμπλεκομένων, καθιέρωση μηχανισμών, 
ανεξάρτητων και αμερόληπτων, δικαστικών και μη. 
  

* Έμφαση στο σεβασμό δικαιωμάτων – εγγυήσεις 
(π.χ. καταχρηστικές σχέσεις εξουσίας, ιδιωτικότητα) 
  

* Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου χρειάζεται ολική 
υποστήριξη του ατόμου μέσω του αυξημένου 
περιορισμού της δικαιοπρακτικής ικανότητας, αυτό θα 
πρέπει να είναι απολύτως αναγκαίο (αρχή της 
αναλογικότητας) να γίνεται προσωρινά, για 
συγκεκριμένα ζητήματα και κατά τρόπο 
εξατομικευμένο. 
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 4. Παράπονο που εκκρεμεί: Απόρριψη αίτησης 
για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας στη βάση 
της προϋπόθεσης για «πλήρη ικανότητα» 
 
 
 

• Πολιτογραφημένη Κύπρια ζει στην Κύπρο με τα δύο 
της παιδιά από το 1999. Το ένα της παιδί με νοητική 
αναπηρία. 

• Η κόρη της απέκτησε κυπριακή υπηκοότητα το 2004. 

• Η αίτηση του γιου της απορρίφθηκε αρχικά το 2012 
για λόγους που αφορούσαν στη διάρκεια παραμονής 
του στην Κύπρο. Ωστόσο μετά από επανεξέταση, το 
2013, το αίτημα απορρίπτεται εκ νέου στη βάση του 
ότι αυτός «δεν είναι πλήρους ικανότητας». 

• Άρθρο 111 – περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου: η 
ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας δυνάμει 
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Πολιτογράφησης αφορά σε ενήλικα άτομα «με 
πλήρη ικανότητα». 
Εκ πρώτης όψεως:  
Αποκλεισμός/διάκριση στη βάση της αναπηρίας  
Ταύτιση νοητικής αναπηρίας με «μη πλήρη 
ικανότητα»  
Άρθρο 12: Ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου;  
Άρνηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας σε ίση βάση 
με τους άλλους και μάλιστα με την ίδια την 
οικογένειά του. Άρθρο 18: δικαίωμα ΑμεΑ σε 
ελεύθερη επιλογή του τόπου διαμονής και της 
ιθαγένειάς τους στην ίδια βάση με τους άλλους.  
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Ενόσω τα θέματα της δικαιοπρακτικής ικανότητας 
παραμένουν αρρύθμιστα διαιωνίζεται η διάκριση λόγω 

αναπηρίας η οποία μας χωρίζει αυθαίρετα σε δύο 
κατηγορίες: Σε φορείς δικαιωμάτων και μη. Η απουσία 
αποτελεσματικών δομών υποστήριξης, με ταυτόχρονες 

εγγυήσεις δικαιωμάτων, θέτει τα άτομα με αναπηρία στο 
έλεος της υποκειμενικής κρίσης. Η μέχρι σήμερα εμπειρία της 
Αρχής ανέδειξε μερικές μόνο από τις συνέπειες της άρνησης 
της δικαιοπρακτικής ικανότητας καθώς και ότι η απόσταση 

από το νομοθετικό μας πλαίσιο έως τα πρότυπα της 
Σύμβασης είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι όμως ανυπέρβλητη 

ενόσω παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και την ουσιαστική ισότητα. Ισότητα η οποία 

όμως δεν καλύπτει μόνο τη διαδρομή από τη 
διαφορετικότητα στην πλειοψηφία αλλά και από την 

πλειοψηφία στη διαφορετικότητα.  
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Ευχαριστώ  
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Άτομα με αναπηρίες είναι αυτά με μακροχρόνιες 
διαταραχές/βλάβες (impairments) …πνευματικές 

(mental), διανοητικές (intellectual) οι οποίες, κατά την 
αλληλεπίδρασή τους με διάφορα εμπόδια δυνατόν να 
εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή 

τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους. 
Η αναπηρία είναι εξελισσόμενη έννοια και προκύπτει 

από την αλληλεπίδραση μεταξύ ΑμεΑ και των 
εμποδίων συμπεριφοράς και των περιβαλλοντικών 

εμποδίων που παρεμποδίζουν την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνία σε ίση βάση 

με τους άλλους 
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«Η εισαγωγή … στο Ίδρυμα έγινε 
από λειτουργούς των ΥΚΕ, χωρίς 
να φέρουν την ιδιότητα νόμιμου 

εκπροσώπου του ή κηδεμόνα του, 
χωρίς τη δική του συγκατάθεση ή 
τη συγκατάθεση άλλου νόμιμου 

εκπροσώπου του. 
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