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Ηνωμένα Έθνη 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 
 
8 Μαΐου 2017 
Αυθεντικό κείμενο: Αγγλικά 
 

Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 
Καταληκτικές παρατηρήσεις πάνω στην αρχική Έκθεση της 
Κύπρου 1  
(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή στη δέκατη έβδομη Συνεδρίαση της (20 Μαρτίου – 
12 Απριλίου 2017)  
 

Ι. Εισαγωγή 
1. Η Επιτροπή εξέτασε την αρχική έκθεση της Κύπρου (CRPD/C/CYP/1) στις 
304η και 305η συνεδριάσεις της (βλέπε CRPD/C/SR. 304 και 305), που 
πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 24 Μαρτίου 2017. Υιοθέτησε τις παρούσες 
καταληκτικές παρατηρήσεις στην 322η συνεδρίαση της, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στις 5 Απριλίου 2017. 
2. Η Επιτροπή καλωσορίζει την αρχική έκθεση της Κύπρου, η οποία 
ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για εκθέσεις, 
και ευχαριστεί το Κράτος μέρος για τις γραπτές απαντήσεις 
(CRPD/C/CYP/Q/1/Add.1) στον κατάλογο των ζητημάτων που ετοιμάστηκαν από 
την Επιτροπή (CRPD/C/CYP/Q/1). 
3. Η Επιτροπή εκτιμά τον εποικοδομητικό διάλογο που πραγματοποιήθηκε με 
την αντιπροσωπεία του Κράτους μέρους και εκφράζει την ικανοποίηση της για τις 
επιπρόσθετες διευκρινίσεις που δόθηκαν σε απάντηση των ερωτήσεων που τέθηκαν 
προφορικά από την Επιτροπή.  
 

II. Θετικές πτυχές 
4. Η Επιτροπή επαινεί το Κράτος μέρος για: 
(α) Την αναγνώριση της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας ως μιας επίσημης 
γλώσσας στον περί της Αναγνώρισης της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας Νόμο (Ν. 
66(I)/2006), που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πλήρη αναγνώριση των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. 
(β) Τη δέσμευση του Κράτους μέρους να υιοθετήσει ένα νέο στρατηγικό Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την αναπηρία με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση της Σύμβασης 
στην εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς. 

 
1 Η μετάφραση του κειμένου έγινε από την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων 
(ΚΥΣΟΑ) και δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο του Κράτους 
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(γ) Τη συνέχιση της διαδικασίας της αποϊδρυματοποίησης των ατόμων με 
αναπηρίες που χρειάζονται ψηλό επίπεδο υποστήριξης. 
(δ) Τη φιλοδοξία του Κράτους μέρους να στηρίξει οικονομικά τις 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες για βελτίωση της 
συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Κράτους μέρους. 
 

III. Βασικοί τομείς ανησυχιών και εισηγήσεις 

Α. Γενικές αρχές και υποχρεώσεις (άρθρα 1-4)  
5. Η Επιτροπή σημειώνει με ανησυχία ότι η εθνική νομοθεσία του Κράτους 
μέρους δεν έχει ενσωματώσει πλήρως μια προσέγγιση της αναπηρίας που να 
βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα όπως προβλέπει η Σύμβαση, και ειδικότερα τα 
άρθρα 1 και 3 αυτής.  
6. Η Επιτροπή καλεί το Κράτος μέρος να υιοθετήσει και να εφαρμόσει μια 
προσέγγιση της αναπηρίας που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και να 
αναθεωρήσει όλες τις νομοθεσίες και τις πολιτικές, αντίστοιχα, σε συνεργασία με 
τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες κατ’ εφαρμογήν 
του άρθρου 4 (3) της Σύμβασης. 
7. Ενώ καταγράφεται η ύπαρξη νομοθεσίας που ρυθμίζει την υποχρέωση της 
δημόσιας υπηρεσίας να διαβουλεύεται με την Κυπριακή Συνομοσπονδία 
Οργανώσεων Αναπήρων, η Επιτροπή εξακολουθεί να ανησυχεί για τους ανεπαρκείς 
οικονομικούς και άλλους πόρους που παρέχονται και για την ανεπαρκή συνεργασία 
με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες όσον αφορά όλα τα 
ζητήματα που σχετίζονται με την αναπηρία. Η Επιτροπή ανησυχεί επίσης για την 
απουσία αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία. 
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή ανησυχεί ότι οι συνεισφορές από αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες στις εθνικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
δεν αναγνωρίζονται κατάλληλα. 
8. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος αυξήσει κατ’ επειγόντως, 
αποτελεσματικά και ουσιαστικά, την υποστήριξη σε αυτές, σε συνεργασία με και 
την επιρροή όλων των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με 
αναπηρίες στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στη διατομεακή ανάπτυξη, υλοποίηση 
και συντονισμό πολιτικών, νομοθεσιών και προγραμμάτων. Εισηγείται, επίσης, 
όπως το Κράτος μέρος παρέχει υποστήριξη για την ίδρυση αντιπροσωπευτικής 
οργάνωσης ατόμων με νοητική αναπηρία.  
9. Η Επιτροπή ανησυχεί για την πολύ φτωχή υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την Αναπηρία (2013 – 2015). 
10. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος σε συνεργασία με τις 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες, υιοθετήσει ένα νέο 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αναπηρία και διαθέσει επαρκή χρηματοδότηση 
για την υλοποίηση του. 
 

Β. Συγκεκριμένα δικαιώματα (άρθρα 5-30) 
Ισότητα και μη-διάκριση (άρθρο 5) 



 3 

11. Η Επιτροπή ανησυχεί ότι 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. 
12. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος υιοθετήσει και υλοποιήσει 
άμεσα έναν ορισμό της διάκρισης που να συνάδει πλήρως με τη Σύμβαση, 
αναγνωρίζοντας αποκλειστικά την άρνηση της εύλογης προσαρμογής σε όλους 
τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
ως διάκριση με βάση την αναπηρία.  
13. Η Επιτροπή ανησυχεί για την απουσία μιας αποτελεσματικής νομοθεσίας και 
μηχανισμού για την αντιμετώπιση των πολλαπλών και διατομεακών διακρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες των εθνικών μειονοτήτων. 
Ανησυχεί περαιτέρω για την απουσία αναλυτικών δεδομένων για τις περιπτώσεις 
πολλαπλών και διαπλεκόμενων διακρίσεων.  
14. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος θεσπίσει κατάλληλη και 
εφαρμόσιμη νομοθεσία, πολιτικές και προγράμματα που να αποτρέπουν τις 
πολλαπλές και διαπλεκόμενες διακρίσεις λόγω της αναπηρίας, 
συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων, 
και που να συλλέγουν και να διανέμουν αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για 
τέτοιες περιπτώσεις. Εισηγείται ακόμα όπως το Κράτος μέρος λάβει υπόψη τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ιδιαίτερα τους στόχους 10.2 και 10.3 κατά την 
εφαρμογή του άρθρου 5 της Σύμβασης.  
15. Η Επιτροπή ανησυχεί βαθύτατα για την επισφαλή κατάσταση των προσφύγων 
και των ατόμων με αναπηρίες που ζητούν άσυλο στο Κράτος μέρος και σημειώνει 
επίσης με ανησυχία ότι οι διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος των προσφύγων 
δεν είναι προσβάσιμες. Ενώ έχει επισημανθεί από την αντιπροσωπεία του Κράτους 
μέρους ότι οι πρόσφυγες με αναπηρίες δικαιούνται να επωφεληθούν από τα ίδια 
υποστηρικτικά Σχέδια για τα άτομα με αναπηρίες και ωφελήματα 
(συμπεριλαμβανομένων τροχοκαθισμάτων, φροντίδας και πληροφοριών) όπως οι 
Κύπριοι πολίτες με αναπηρίες, η Επιτροπή σημειώνει με ανησυχία ότι δεν είναι 
ισότιμη η πρόσβαση στα υποστηρικτικά Σχέδια και ωφελήματα για όλους τους 
πρόσφυγες και τους αιτητές ασύλου. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης με ανησυχία ότι 
στη νομοθεσία για τους πρόσφυγες, οι πρόσφυγες αναφέρονται ως «άτομα με ειδικές 
ανάγκες», μια υποκατηγορία «ευάλωτων ατόμων», που συνιστά μια προσέγγιση που 
πιθανόν να παρεμποδίζει την εφαρμογή της προσέγγισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
16. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος: 
(α) Διασφαλίσει την προσβασιμότητα σε όλες τις διαδικασίες καθορισμού του 
καθεστώτος του πρόσφυγα. 
(β) Διασφαλίσει ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε υποστηρικτικά Σχέδια για άτομα με αναπηρίες και επιδόματα με 
βάση τη νομοθεσία και στην πράξη για όλους τους αλλοδαπούς με αναπηρίες που 
διαμένουν στο Κράτος μέρος σε ισότιμη βάση με τους Κύπριους πολίτες. 
(γ) Ενσωματώσει τη διάσταση της αναπηρίας και τη δικαιωματική 
προσέγγιση της αναπηρίας στον περί προσφύγων νόμο και όλες τις άλλες 
νομοθεσίες, πολιτικές και προγράμματα που αφορούν πρόσφυγες και αιτητές 
ασύλου και 
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(δ) Επικυρώσει τη Σύμβαση του 1954 σχετικά με το καθεστώς των 
Ανιθαγενών και τη Σύμβαση του 1961 για τη Μείωση της Ανιθαγένειας, και να 
εγκρίνει τον Χάρτη του 2016 για την Ενσωμάτωση των Ατόμων με Αναπηρίες 
στην Ανθρωπιστική Δράση.  
 
Γυναίκες με αναπηρίες (άρθρο 6) 
17. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι: 
(α) Γυναίκες και κορίτσια με αναπηρίες δεν περιλαμβάνονται ισότιμα και 
συστηματικά στην ημερήσια διάταξη/ατζέντα για την ισότητα των φύλων. 
(β) Υπάρχει έλλειμμα μέτρων για την απαύλυνση των διαπλεκόμενων διακρίσεων 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες. 
(γ) Η εφαρμογή της προοπτικής του φύλου όσον αφορά τη νομοθεσία, τις 
πολιτικές και τα προγράμματα για τα άτομα με αναπηρίες, καθώς επίσης και όσον 
αφορά τη συλλογή δεδομένων είναι ανεπαρκής. 
18. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος: 
(α)  Διασφαλίσει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες 
περιλαμβάνονται σε όλες τις πολιτικές, νομοθεσίες, κανονισμούς και σχέδια 
δράσης που αφορούν την ισότητα των φύλων σε στενή συνεργασία με τις 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στη συνεργασία με τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 (3) της Σύμβασης. 
(β) Υιοθετήσει και εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα για την ενδυνάμωση 
των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες και διασφαλίσει την προστασία 
τους από διακρίσεις με βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένων διαπλεκόμενων 
διακρίσεων, και ότι αυτά τα μέτρα παρέχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε όλα 
τα δικαιώματα και υπηρεσίες για τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες, 
τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές σε ισότιμη βάση με τους άλλους. 
(γ) Συμπεριλάβει τη διάσταση του φύλου σε όλες τις νομοθεσίες, πολιτικές 
και προγράμματα για τα άτομα με αναπηρίες και σε όλα τα ζητήματα που 
αφορούν τη συλλογή δεδομένων. 
(δ) Κατά τη λήψη των μέτρων αυτών το Κράτος θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερα 
υπόψη το Γενικό Σχόλιο Αρ. 3 (2016) για τις γυναίκες και κορίτσια με αναπηρίες 
και τους στόχους 5.1, 5.2, 5.5 και 5(γ) των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
 
Παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 7) 
19. Η Επιτροπή ανησυχεί για την περιορισμένη πρόσβαση στην έγκαιρη 
παρέμβαση και υποστήριξη που παρέχεται στα παιδιά με αναπηρίες και τις 
οικογένειές τους, ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας και τον 
κοινωνικό τομέα, και σχετικά με τα ανεπαρκή οικονομικά επιδόματα που διατίθενται 
για τις οικογένειες των παιδιών με αναπηρίες. 
20. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος, σε στενή συνεργασία με 
τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες, υιοθετήσει και 
εφαρμόσει πολιτικές, νομοθεσίες και κανονισμούς που να βασίζονται στα 
ανθρωπινά δικαιώματα, αυξάνοντας την πρόσβαση των παιδιών με αναπηρίες 
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και των οικογενειών τους στην έγκαιρη παρέμβαση και άλλες μορφές 
εξατομικευμένων και απαραίτητων υπηρεσιών και υποστήριξης, 
περιλαμβανομένης στοχευμένης οικονομικής υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 
28 της Σύμβασης.  
21. Η Επιτροπή σημειώνει με ανησυχία ότι οι απόψεις των παιδιών με αναπηρίες 
δεν λαμβάνονται υπόψη επαρκώς σε ζητήματα που αφορούν τα παιδιά. Η Επιτροπή 
σημειώνει επίσης με ανησυχία ότι το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες στην ενιαία 
εκπαίδευση στα συνηθισμένα σχολεία μπορεί να περιορίζεται από γονική 
συγκατάθεση, σε αντίθεση με το Γενικό Σχόλιο Αρ. 4 (2016) σχετικά με το δικαίωμα 
στην ενιαία εκπαίδευση.  
22. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος σε συνεργασία με τις 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των παιδιών με αναπηρίες υιοθετήσει 
κανονισμούς και προγράμματα για να διασφαλίσει ότι τα παιδιά με αναπηρίες θα 
μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους πάνω σε όλα τα ζητήματα που τους 
επηρεάζουν και ότι οι απόψεις τους θα τυγχάνουν πλήρους σεβασμού. Προς 
εκείνη την κατεύθυνση, η Επιτροπή εισηγείται επίσης όπως το Κράτος μέρος 
διασφαλίσει το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες στην ενιαία εκπαίδευση στο 
γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με το Γενικό Σχόλιο Αρ. 4 (2016). 
 
Ευαισθητοποίηση (άρθρο 8) 
23. Η Επιτροπή σημειώνει με ανησυχία ότι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 
Σύμβαση είναι πολύ χαμηλή. Ανησυχεί επίσης για την απουσία κατάλληλων 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης που να απευθύνονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς για τη Σύμβαση γενικότερα, και συγκεκριμένα για την εξάλειψη των 
διακρίσεων με βάση την αναπηρία.  
24. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος συστηματικά και σε στενή 
συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες 
όπως προβλέπει το άρθρο 4 (3) της Σύμβασης: 
(α) Αναπτύξει και εφαρμόσει πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης με επαρκή 
χρηματοδότηση για την εξάλειψη των κοινωνικοπολιτιστικών διακρίσεων και 
για την ενθάρρυνση να ενημερωθεί το ευρύ κοινό όλων των ηλικιών για τη 
Σύμβαση, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,  
(β) Εισάγει και αξιολογήσει διατομεακές εκστρατείες και εκπαιδεύσεις 
ενισχύοντας μια θετική εικόνα για τα άτομα με αναπηρίες ως ανεξάρτητα, 
αξιοπρεπή και ικανά άτομα με ανθρώπινα δικαιώματα.  
 
Προσβασιμότητα (άρθρο 9)  
25. Η Επιτροπή ανησυχεί για την ανεπάρκεια περιεκτικών και υποχρεωτικών 
μέτρων που διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση, σε ίση βάση 
με τους άλλους, στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, στις πληροφορίες και 
επικοινωνίες και άλλα αγαθά, προϊόντα και υπηρεσίες τόσο στις αστικές όσο και στις 
αγροτικές περιοχές. Σημειώνει επίσης με ανησυχία ότι οι πληροφορίες στις δημόσιες 
ιστοσελίδες δεν παρέχονται συστηματικά σε προσβάσιμες μορφές και σύμφωνα με τις 
πιο πρόσφατες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα του περιεχομένου 
του διαδικτύου (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)). 
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26. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος εντείνει τις προσπάθειες 
για βελτίωση της προσβασιμότητας, περιλαμβανομένης της αύξησης των 
διαθέσιμων ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών πόρων και εφαρμόζοντας 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα με προοπτική τη διασφάλιση προσβασιμότητας 
σε δημόσια και ιδιωτικά εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα, στην 
πληροφόρηση, την επικοινωνία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καθώς 
επίσης και την επαγγελματική διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα και 
προοδευτικές και εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας σε αστικές και αγροτικές 
περιοχές. Η Επιτροπή εισηγείται, ακόμα, όπως το Κράτος μέρος εντείνει 
ουσιαστικά την παρακολούθηση της συμβατότητας με τους εν λόγω κανονισμούς 
και συστηματικά ενισχύει ποινές για τη μη συμβατότητα. Για την επίτευξη των 
πιο πάνω το Κράτος μέρος θα πρέπει να βασιστεί στους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και ειδικότερα στο στόχο 11.7, καθώς επίσης και στο Γενικό Σχόλιο 
Αρ. 2 (2014) για την προσβασιμότητα. 
27. Η Επιτροπή σημειώνει με ανησυχία ότι οι δημόσιες μεταφορές είναι 
ανεπαρκώς προσβάσιμες σε όλες τις μορφές τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 
ένα τρίτο των λεωφορείων είναι προσβάσιμα και ότι τα άτομα με αναπηρίες που 
έχουν τροχοκάθισμα χρεώνονται περισσότερα για τη χρήση ταξί - συνήθως 
διπλασιάζεται η χρέωση - σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.  
28. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος, καθοδηγούμενο από το 
Γενικό Σχόλιο Αρ. 2 (2014) και το στόχο 11.7 των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
διασφαλίσει την πρόσβαση σε ασφαλείς, οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και 
βιώσιμες μεταφορές για όλους, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με 
αναπηρίες ανεξάρτητα από τη μορφή της αναπηρίας τους. Ειδικότερα εισηγείται 
όπως το Κράτος μέρος διασφαλίσει ότι όλα τα νέα μέσα μεταφοράς που 
εντάσσονται στο δημόσιο σύστημα μεταφορών προσφέρουν πλήρη πρόσβαση και 
ότι δεν θα γίνονται επιπλέον χρεώσεις για τη χρήση ταξί ή άλλα δημόσια μέσα 
μεταφοράς από αυτούς που έχουν τροχοκάθισμα και άλλες απαραίτητες 
συσκευές. 
 
Δικαίωμα στη ζωή (άρθρο 10) 
29. Η Επιτροπή ανησυχεί για την έλλειψη προληπτικών μέτρων και αναλυτικών 
στοιχείων, μεταξύ άλλων, για τα αίτια και τον αριθμό θανάτων των ατόμων με 
αναπηρίες που διαμένουν σε ψυχιατρικές εγκαταστάσεις, ιδρύματα, σε σπίτια στην 
κοινότητα ή σε άλλους τόπους διαβίωσης. 
30. Η Επιτροπή παροτρύνει το Κράτος μέρος να προσαρμόσει, 
παρακολουθήσει και επιβάλει όλα τα δυνατά μέτρα για τον προσδιορισμό των 
αιτιών θανάτου, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοκτονίας, και να λάβει όλα τα 
μέτρα πρόληψης που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση καταστάσεων 
κινδύνου που πιθανόν να οδηγήσουν τα άτομα με αναπηρίες σε θάνατο.  
 
Καταστάσεις κινδύνου και έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών (άρθρο 11) 
31. Η Επιτροπή ανησυχεί για την απουσία αποτελεσματικών μέτρων που να 
εγγυούνται πλήρη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες σε καταστάσεις κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένου της πρόσβασης στην τηλεφωνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 
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«112» για τα άτομα με αναπηρίες ιδιαίτερα για τα άτομα με νοητικές και 
αισθητηριακές αναπηρίες. 
32. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων παρέχει αποτελεσματικά μέσα 
πρόσβασης στην τηλεφωνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης «112» ώστε να είναι 
πλήρως προσβάσιμη σε όλα τα άτομα με αναπηρίες σε καταστάσεις κινδύνου, 
όπως απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/EC.  
 
Ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου (άρθρο 12) 
33. Η Επιτροπή σημειώνει με ανησυχία ότι το Κράτος μέρος εξακολουθεί να 
συντηρεί την έννοια της υποκατάστασης λήψης αποφάσεων και της κηδεμονίας σε 
όλες του τις νομοθεσίες, όπως αυτές που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας και 
πρόσβαση σε δικαστικές διαδικασίες.  
34. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος Μέρος επειγόντως και σε στενή 
συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες, 
κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 4 (3) της Σύμβασης: 
(α) Εναρμονίσει πλήρως το προσχέδιο νόμου για την αυτοσυνηγορία και την 
υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων με τη Σύμβαση, επιταχύνει την υιοθέτηση και 
προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομοθετικές τροποποιήσεις για κατάργηση της 
υποκατάστασης λήψης αποφάσεων και της κηδεμονίας και διασφαλίζοντας ότι 
το δικαίωμα σε υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων είναι κατοχυρωμένο σε όλες 
τις νομοθεσίες σύμφωνα με το γενικό σχόλιο Αρ. 1 (2014) για την ίση 
αναγνώριση ενώπιον του νόμου,  
(β) Διαθέσει επαρκείς ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς πόρους για 
την υποστήριξη της μετάβασης από το παρόν μοντέλο σε ένα νέο μοντέλο που να 
συνάδει με τη Σύμβαση και να λαμβάνει υπόψη, ανάμεσα σ’ άλλα, το γενικό 
σχόλιο Αρ. 1 (2014). 
 
Πρόσβαση στη δικαιοσύνη (άρθρο 13) 
35. Η Επιτροπή διαπιστώνει με ανησυχία ότι το σύστημα δικαιοσύνης είναι σε 
μεγάλο βαθμό μη-προσβάσιμο και ότι το προσωπικό του δικαστικού τομέα και του 
τομέα επιβολής της νομοθεσίας δεν είναι επαρκώς καταρτισμένο για τη Σύμβαση. 
36. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος λάβει άμεσα μέτρα για να 
διασφαλίσει την προσβασιμότητα και διαδικαστική διαμονή, 
συμπεριλαμβανομένης υψηλής ποιότητας διερμηνείας νοηματικής γλώσσας και 
πληροφοριών σε απλή μορφή (easy to read) και σε μορφή Braille σύμφωνα με 
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, και ιδιαίτερα με το στόχο 16.3. Η Επιτροπή 
συνιστά επίσης όπως το Κράτος μέρος παρέχει υποχρεωτική περιοδική 
εκπαίδευση και κατάρτιση στο προσωπικό που εργάζεται στους τομείς της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, σχετικά με την καθολικότητα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλα τα άτομα με αναπηρίες, με ιδιαίτερη έμφαση 
στα ζητήματα γάμου, οικογένειας, γονικής μέριμνας και σχέσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της γονιμότητας και της εξεύρεσης και 
υιοθέτησης οικογένειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 της Σύμβασης. 
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Ελευθερία και ασφάλεια του ατόμου (άρθρο 14) 
37. Η Επιτροπή ανησυχεί ότι ο ακούσιος περιορισμός και θεραπεία των ατόμων 
με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες εξακολουθεί να είναι νόμιμος, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις «σοβαρής ψυχικής διαταραχής», όταν για παράδειγμα η αναπηρία 
θεωρείται επικίνδυνη για το ίδιο το άτομο ή για τους άλλους.  
38. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος, λαμβάνοντας υπόψη το 
γενικό σχόλιο Αρ. 1 (2014) και τις κατευθυντήριες γραμμές για το άρθρο 14 
(2015), προβεί στις απαραίτητες νομοθετικές τροποποιήσεις που να απαγορεύουν 
όλες τις μορφές ακούσιου περιορισμού/κράτησης ή/και θεραπείας λόγω της 
αναπηρίας ή των αντιλήψεων που σχετίζονται με την αναπηρία, και να 
διασφαλίσει περαιτέρω επαρκή και εξατομικευμένη υποστήριξη σε άτομα με 
νοητικές ή/και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες.  
 
Ελευθερία από εκμετάλλευση, βία και κακοποίηση (άρθρο 16) 
39. Η Επιτροπή ανησυχεί για την ανεπάρκεια νομικών διατάξεων και 
προσβάσιμων μηχανισμών για τον εντοπισμό, αναφορά, πρόληψη και καταπολέμηση 
όλων των μορφών βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας σε ιδιωτικούς 
και δημόσιους χώρους των ατόμων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών. 
40. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος ενδυναμώσει και 
εφαρμόσει τη νομοθεσία, καθώς και να παρέχει προσβάσιμους μηχανισμούς 
ελέγχου και αναφοράς για τον εντοπισμό, πρόληψη και καταπολέμηση όλων των 
μορφών βίας, συμπεριλαμβανομένης σεξουαλικής βίας κατά των ατόμων με 
αναπηρίες σε όλα τα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών 
των ιδρυμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρίες. 
Εισηγείται επιπρόσθετα όπως το Κράτος μέρος διασφαλίσει την ανάπτυξη 
ικανοτήτων μεταξύ των εργαζομένων στους τομείς της δικαιοσύνης, της 
αστυνομίας, της υγείας και του κοινωνικού τομέα, προκειμένου να 
διασφαλιστούν προσβάσιμες υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης που 
ενσωματώνουν, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών εμπιστευτικών καταγγελιών, 
καθώς και καταφύγια και άλλα μέτρα υποστήριξης. Επιπλέον, η Επιτροπή 
συνιστά στο Κράτος μέρος να επικυρώσει και να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση 
τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). 
 
Προστασία της ακεραιότητας του ατόμου (άρθρο 17) 
41. Η Επιτροπή ανησυχεί ότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, τα άτομα με 
αναπηρίες πιθανόν να υποβάλλονται σε παρεμβατικές θεραπείες και άλλες ιατρικές 
θεραπείες χωρίς την ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεση τους, 
συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης και ενημερωμένης συγκατάθεσης τους που να 
βασίζεται στην υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων. Ανησυχεί επίσης για την 
ανεπάρκεια των εγγυήσεων για την εξασφάλιση της πλήρους πρόσβασης και 
σεβασμού της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρίες, ιδίως των γυναικών και των κοριτσιών, επιτρέποντάς τους να 
διατηρήσουν τη γονιμότητά τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. 
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42. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος λάβει άμεσα μέτρα για την 
κατάργηση όλων των μορφών κηδεμονίας και να διασφαλίσει, μεταξύ άλλων 
μέσω υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων και επαρκούς συμβουλευτικής, ότι 
απαγορεύεται οποιαδήποτε επιβολή του ατόμου σε επεμβατική ιατρική ή 
χειρουργική αγωγή χωρίς την ατομική, εκ των προτέρων και πλήρως ελεύθερη 
ενημερωμένη συγκατάθεση του, και ότι η προσωπική ακεραιότητα, αυτονομία 
και αυτοδιάθεση των ατόμων με αναπηρίες διασφαλίζεται από το Γενικό Σχόλιο 
Αρ. 1 (2014), με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες. 
Εισηγείται επιπρόσθετα όπως το Κράτος μέρος υιοθετήσει τις κατάλληλες 
εγγυήσεις ώστε να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρίες απολαμβάνουν πλήρη 
αυτονομία σε σχέση με τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά τους δικαιώματα σε 
ίση βάση με τους άλλους, συμπεριλαμβανομένου της διατήρησης της 
γονιμότητας τους και ότι η ευαισθητοποίηση για το θέμα αυτό προωθείται 
μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και του ευρύτερου πληθυσμού. 
 
Ανεξάρτητη διαβίωση και ενσωμάτωση στην κοινότητα (άρθρο 19) 
43. Η Επιτροπή ανησυχεί βαθιά για τον αυξημένο αριθμό των ατόμων με 
αναπηρίες που βρίσκονται μέχρι και σήμερα ιδρυματοποιημένα. 
44. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος, σε στενή συνεργασία με 
τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες, όπως προνοεί το 
άρθρο 4 (3) της Σύμβασης: 
(α) Αναπτύξει και εφαρμόσει εγγυήσεις που να προστατεύουν το δικαίωμα 
στην ανεξάρτητη διαβίωση. 
(β) Υιοθετήσει και εφαρμόσει άμεσα μια επαρκώς χρηματοδοτούμενη 
στρατηγική αποϊδρυματοποίησης και 
(γ) Ανακατανέμει τους πόρους που διατίθενται για την ιδρυματοποίηση, και 
αποδεσμεύσει και διανέμει τους πόρους αυτούς σε υπηρεσίες στην κοινότητα και 
αυξήσει τον προϋπολογισμό δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να 
ζουν ανεξάρτητα όπου επιθυμούν στο Κράτος μέρος με πρόσβαση σε ατομικά 
αξιολογημένες και επαρκείς υπηρεσίες, περιλαμβανομένης προσωπικής βοήθειας, 
μέσα στην κοινότητα. 
 
Ελευθερία έκφρασης και άποψης και πρόσβαση στις πληροφορίες (άρθρο 21) 
45. Η Επιτροπή σημειώνει με ανησυχία ότι η χρηματοδότηση των διερμηνέων 
νοηματικής γλώσσας είναι ανεπαρκής και ότι η εμφάνισή τους στα ραδιοτηλεοπτικά 
μέσα είναι περιορισμένη. Ανησυχεί επίσης για την ανεπαρκή διαθεσιμότητα 
διερμηνέων νοηματικής γλώσσας στις δημόσιες υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις 
αναψυχής και πολιτισμού, και για τις περιορισμένες ευκαιρίες να μάθουν και να 
επικοινωνήσουν στην Κυπριακή νοηματική γλώσσα και την απτική επικοινωνία. 
46. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος: 
(α) Ανακατανέμει ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους για υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευση των διερμηνέων νοηματικής γλώσσας στον τομέα των 
δημόσιων υπηρεσιών, την ψυχαγωγία και τις πολιτιστικές δραστηριότητες και 
στις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις. 
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(β) Αναγνωρίσει και προωθήσει το δικαίωμα των ατόμων με ακουστική 
ή/και οπτική αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των κωφών και τυφλοκωφών 
ατόμων, και του περιβάλλοντος τους, συμπεριλαμβανομένων μελών της 
οικογένειας, να μάθουν και να μπορούν να επικοινωνούν στην Κυπριακή 
νοηματική γλώσσα και την απτική επικοινωνία, περιλαμβανομένου με την 
ανάπτυξη ενός Κυπριακού λεξικού νοηματικής γλώσσας, για να διασφαλίσουν τη 
συμμετοχή και την αναγνώριση τους σε όλους τους τομείς της ζωής σε ίση βάση 
με τους άλλους.  
47. Η Επιτροπή ανησυχεί για την απουσία οποιασδήποτε αποτελεσματικά 
εγγυημένης πρόσβασης των ατόμων με νοητικές ή/και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες σε 
προσβάσιμους, εναλλακτικούς και προοδευτικούς τρόπους και μορφές επικοινωνίας. 
48. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος υποστηρίξει την ανάπτυξη 
και προώθηση προοδευτικών και εναλλακτικών τρόπων προσβάσιμης 
επικοινωνίας για τα άτομα με νοητική ή/και ψυχοκοινωνική αναπηρία. Επίσης, 
εισηγείται όπως το Κράτος μέρος παρακολουθεί αποτελεσματικά τη 
συμμόρφωση στη χρήση των προοδευτικών και εναλλακτικών τρόπων 
επικοινωνίας με τα διεθνή πρότυπα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα άτομα με νοητική 
ή/και ψυχοκοινωνική αναπηρία. 
 
Εκπαίδευση (άρθρο 24) 
49. Η Επιτροπή ανησυχεί βαθύτατα για την απουσία μιας ξεκάθαρης και 
εφαρμοσμένης έννοιας της ενιαίας εκπαίδευσης στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, 
στην εθνική νομοθεσία. Σημειώνει με ανησυχία ότι η έννοια του διαχωρισμού στην 
εκπαίδευση εξακολουθεί να είναι ριζωμένη στο εκπαιδευτικό σύστημα, γεγονός που 
αντανακλάται συχνά και από τη στάση των εκπαιδευτικών και άλλων σχετικών 
επαγγελματιών. 
50. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος: 
(α) Αποφασίσει για ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο ενιαίας εκπαίδευσης και 
παρακολουθεί την εφαρμογή του με στόχο την πλήρη αντικατάσταση του 
διαχωριστικού συστήματος εκπαίδευσης με την ενιαία εκπαίδευση. 
(β) Υιοθετήσει ένα ξεκάθαρο, στοχευμένο και επαρκώς χρηματοδοτούμενο 
σχέδιο δράσης, που να περιλαμβάνει πρόσβαση σε εύλογες προσαρμογές και 
επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, και προοδευτικά να 
διασφαλίζει ότι τα παιδιά και οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι με αναπηρίες μπορούν 
να ασκήσουν το δικαίωμα τους στην ενιαία εκπαίδευση και 
(γ) Να λάβει υπόψη το γενικό σχόλιο Αρ. 4 (2016) και τους στόχους 4.5 και 4 
(α) των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό να διασφαλίσει ίση πρόσβαση σε 
όλα τα επίπεδα και μορφές της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και 
επαγγελματική κατάρτιση από τα άτομα με αναπηρίες.  
 
Υγεία (άρθρο 25) 
51. Η Επιτροπή ανησυχεί για την ανεπαρκή πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας 
υγείας από τα άτομα με αναπηρίες. Σημειώνει επίσης με ανησυχία ότι η πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία είναι ανεπαρκής 
και ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες υπόκεινται σε διάκριση και 
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στερεοτυπικές συμπεριφορές σε αυτό το επίπεδο. Επιπρόσθετα η Επιτροπή ανησυχεί 
ότι η σχετική νομοθεσία δεν βασίζεται στη δικαιωματική προσέγγιση για την 
αναπηρία.  
52. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος, σε στενή συνεργασία με 
τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες και με ιδιαίτερη 
έμφαση στη συνεργασία με τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες, σύμφωνα 
με το άρθρο 4(3) της Σύμβασης, διασφαλίσει την προσβασιμότητα στις 
υπηρεσίες και εγκαταστάσεις υγείας, καθώς επίσης και στις πληροφορίες και την 
ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
σε ίση βάση με άλλους, και το ιατρικό προσωπικό να είναι εκπαιδευμένο για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Η Επιτροπή επίσης εισηγείται όπως το 
Κράτος μέρος ενισχύσει και εφαρμόσει μηχανισμούς για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και των στερεότυπων σύμφωνα με το Γενικό Σχόλιο Αρ. 3 (2016) και 
στους στόχους 3.7, 3.8 και 5.6 των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της 
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εισηγείται όπως το 
Κράτος μέρος εφαρμόσει τη δικαιωματική προσέγγιση για την αναπηρία όσον 
αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας στα άτομα με αναπηρίες.  
 
Εργασία και απασχόληση (άρθρο 27) 
53. Η Επιτροπή ανησυχεί για τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και για την έλλειψη 
δεδομένων σχετικά με το φύλο, την ηλικία και την αναπηρία, όσον αφορά την 
απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες και για τα ανεπαρκή μέτρα για την προώθηση 
της ένταξης τους στην ανοικτή αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από το είδος της βλάβης. 
54. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος διασφαλίσει την πρόσβαση 
στην απασχόληση στην ανοικτή αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης ότι ο ιδιωτικός τομέας θα είναι επίσης καλυμμένος με ένα σύστημα 
ποσόστωσης, και με τη διασφάλίση ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας σε όλα 
τα περιβάλλοντα για όλα τα άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με το στόχο 8.5 των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Περαιτέρω εισηγείται όπως το Κράτος μέρος 
συγκεντρώσει δεδομένα σχετικά με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες, 
αναλυτικά κατά φύλο, ηλικία και μορφή αναπηρίας. 
 
Επαρκές βιοτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία (άρθρο 28) 
55. Η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της την εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος. Ωστόσο, εξακολουθεί να ανησυχεί ότι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων 
με αναπηρίες έχουν ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα. Ανησυχεί ότι, ανεξάρτητα από το 
εισόδημα τους, τα άτομα με αναπηρίες δεν έχουν επαρκές βιοτικό επίπεδο σε 
σύγκριση με άλλους σε παρόμοια κατάσταση διαβίωσης, μεταξύ άλλων, επειδή 
καλούνται να πληρώνουν εν μέρη για απαραίτητα έξοδα που σχετίζονται με την 
αναπηρία τους και για υποστηρικτικές συσκευές και υποχρεώνονται σε πληρωμές για 
τη χρήση κοινωνικών υπηρεσιών. 
56. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος σταδιακά εφαρμόσει μέτρα 
για τη διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος των ατόμων με αναπηρίες ώστε να 
μειωθεί σημαντικά το χάσμα που υπάρχει, όσον αφορά τα έξοδα των ατόμων με 
αναπηρίες και των ατόμων χωρίς αναπηρίες, ανεξάρτητα από το φύλο, την 
εθνική καταγωγή ή την ηλικία, και αυτό θα καταργήσει την υποχρέωση για 
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πληρωμή για χρήση των κοινωνικών υπηρεσιών και να υποστηρίξει και να 
πληρώσει το μέρος των εξόδων που σχετίζονται με την αναπηρία και τις 
υποστηρικτικές συσκευές, σύμφωνα με το στόχο 10.2 των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος 
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 
απαυλύνουν τα κοινωνικοοικονομικά μειονεκτήματα που προκύπτουν από τον 
αποκλεισμό που βιώνουν τα άτομα με αναπηρίες.  
 
Συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή (άρθρο 29) 
57. Η Επιτροπή ανησυχεί βαθύτατα ότι τα άτομα με νοητικές ή/και 
ψυχοκοινωνικές αναπηρίες δεν εντάσσονται επαρκώς, δεν υποστηρίζονται και δεν 
εκπαιδεύονται για να εξασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ενώ μερικά 
άτομα στερούνται με βάση σχετική νομοθεσία αυτά τα δικαιώματα. Η Επιτροπή 
ανησυχεί επίσης για την απουσία δεδομένων σχετικά με την αποτελεσματική άσκηση 
αυτών των δικαιωμάτων από τα άτομα με αναπηρίες. 
58. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος προχωρήσει ταχύτατα σε 
νομοθετικές τροποποιήσεις για να διασφαλίσει σε όλα τα άτομα με αναπηρίες το 
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και να συλλέξει αξιόπιστα και αναλυτικά 
στοιχεία σχετικά με την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. 
 
Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, ψυχαγωγία, δραστηριότητες ελεύθερου 
χρόνου και αθλητισμό (άρθρο 30) 
59. Η Επιτροπή ανησυχεί για το γεγονός ότι το Κράτος μέρος δεν έχει επικυρώσει 
τη Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα 
για τα άτομα με οπτική αναπηρία, τα άτομα με μειωμένη όραση ή διαφορετικά 
Ανάπηροι στην ανάγνωση εντύπων. 
60. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος προβεί σε όλα τα αναγκαία 
βήματα για την κύρωση της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για τα άτομα που είναι τυφλά, τα άτομα με 
μειωμένη όραση ή διαφορετικά ανάπηροι ανάγνωσης εντύπων. 
 

Γ.  Συγκεκριμένες υποχρεώσεις (άρθρα 31-33) 
Στατιστικές και συλλογή δεδομένων (άρθρο 31) 
61. Η Επιτροπή ανησυχεί για την απουσία ενός ενιαίου συστήματος συλλογής 
δεδομένων το οποίο θα επιτρέπει την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο όλα τα 
άτομα με αναπηρίες ασκούν όλα τους τα δικαιώματα στο πλαίσιο της Σύμβασης. 
62. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος διαθέσει επαρκή 
χρηματοδότηση και σε στενή συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις 
των ατόμων με αναπηρίες, και σύμφωνα με το άρθρο 4 (3) της Σύμβασης, 
δημιουργήσει ένα ενοποιημένο σύστημα συλλογής δεδομένων έτσι ώστε να 
συγκεντρώσει ποιοτικά, επαρκή, έγκαιρα και αξιόπιστα αναλυτικά δεδομένα που 
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αφορούν τα άτομα με αναπηρίες και την πρόσβαση τους σε δικαιώματα με βάση 
τη Σύμβαση. 
 
Διεθνής συνεργασία (άρθρο 32) 
63. Η Επιτροπή ανησυχεί για τη σπάνια ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρίες στην εφαρμογή μέτρων διεθνούς συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου όσον αφορά τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, και σχετικά 
με την ανεπαρκή συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με 
αναπηρίες σε αυτό το θέμα. 
64. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος διασφαλίσει ότι η 
Σύμβαση συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις δράσεις για την εφαρμογή μέτρων 
διεθνούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου όσον αφορά τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, και ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 (3) της Σύμβασης, οι 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες διαβουλεύονται και 
συμμετέχουν σε κάθε επίπεδο ανάπτυξης και υλοποίησης σχεδίων, 
προγραμμάτων και έργων διεθνούς συνεργασίας. 
 
Εθνική εφαρμογή και παρακολούθηση (άρθρο 33) 
65. Η Επιτροπή ανησυχεί ότι ο ανεξάρτητος μηχανισμός για την παρακολούθηση 
της Σύμβασης δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
66. Η Επιτροπή εισηγείται όπως το Κράτος μέρος παρέχει επειγόντως 
πρόσθετη χρηματοδότηση στο μηχανισμό, προκειμένου να ενδυναμωθεί η 
παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης. 
 
 

IV.  Παρακολούθηση 
Διάδοση των πληροφοριών 
67. Η Επιτροπή ζητεί όπως το Κράτος μέρος παρέχει πληροφορίες, μέσα σε 
δώδεκα (12) μήνες από την υιοθέτηση των παρόντων καταληκτικών 
παρατηρήσεων και σύμφωνα με το άρθρο 35(2) της Σύμβασης, σχετικά με τα 
μέτρα που έλαβε για την εφαρμογή των εισηγήσεων της Επιτροπής όπως 
εκτίθενται στις παραγράφους 26 και 28 πιο πάνω, και τις εισηγήσεις που 
εκτίθενται στην παράγραφο 58. 
68. Η Επιτροπή ζητεί από το Κράτος μέρος όπως εφαρμόσει τις εισηγήσεις 
που περιέχονται στις παρούσες καταληκτικές παρατηρήσεις. Εισηγείται όπως το 
Κράτος μέρος μεταφέρει τις καταληκτικές παρατηρήσεις για μελέτη και λήψη 
μέτρων από τα μέλη της Κυβέρνησης και της Βουλής, τους αξιωματούχους των 
αρμόδιων υπουργείων, τις τοπικές αρχές και τα μέλη των σχετικών 
επαγγελματικών ομάδων, όπως οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης, οι 
επαγγελματίες του ιατρικού και νομικού κλάδου, καθώς και στα μέσα 
ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας σύγχρονες στρατηγικές κοινωνικής επικοινωνίας. 
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69. Η Επιτροπή ενθαρρύνει έντονα το Κράτος μέρος όπως εμπλέξει τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα τις οργανώσεις των 
ατόμων με αναπηρίες κατά την ετοιμασία της περιοδικής του έκθεσης. 
70. Η Επιτροπή καλεί το Κράτος μέρος όπως διαδώσει ευρέως τις παρούσες 
καταληκτικές παρατηρήσεις, μεταξύ άλλων σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
σε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες και στα ίδια τα 
άτομα με αναπηρίες και τα μέλη των οικογενειών τους, στην εθνική γλώσσα και 
σε γλώσσες που χρησιμοποιούν μειονότητες, συμπεριλαμβανομένης της 
νοηματικής γλώσσας, και σε προσβάσιμες μορφές, συμπεριλαμβανομένης της 
απλής μορφής (easy to read) και να τις διαθέσει στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης 
που αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. 
 
Επόμενη Έκθεση 
71. Η Επιτροπή καλεί το Κράτος μέρος όπως υποβάλει τη συνδυασμένη 
δεύτερη και τρίτη περιοδική του έκθεσή όχι αργότερα από τις 27 Ιουλίου 2021 
και να συμπεριλάβει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των εισηγήσεων που 
έγιναν στις παρούσες καταληκτικές παρατηρήσεις. Η Επιτροπή καλεί το Κράτος 
μέρος να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει τις προαναφερθείσες εκθέσεις στο 
πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας αξιολόγησης της Επιτροπής, σύμφωνα 
με την οποία η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο ζητημάτων (list of issues) 
τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει 
οριστεί για την υποβολή της έκθεσης/συνδυασμένες εκθέσεις από το Κράτος 
μέρος. Οι απαντήσεις του Κράτους μέρους σε έναν τέτοιο κατάλογο ζητημάτων 
αποτελούν την έκθεσή του. 
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