
 
 

 

 

Υπόμνημα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,  

Λήδας Κουρσουμπά, στη συζήτηση του θέματος: 

«Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2017»   

Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού 

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018, 8:20π.μ.  

 

Α. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  

 

1. Το θέμα της τροποποίησης του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές 

Ανάγκες Νόμου του 1999 (Ν.113(Ι)/1999) είναι ιδιαίτερα σημαντικό και επείγει 

αφού, ενόσω αυτή η διαδικασία καθυστερεί, η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να 

εφαρμόζει μία νομοθεσία που, ως είναι πλέον κοινώς αποδεκτό, δεν συνάδει με τα 

διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών όπως αυτά 

κατοχυρώνονται στις Συμβάσεις του ΟΗΕ που έχει κυρώσει η Κυπριακή 

Δημοκρατία, δηλαδή τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση 

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Υπενθυμίζεται ότι, με βάση 

το Σύνταγμα, οι Συμβάσεις αυτές υπερισχύουν κάθε εθνικής νομοθεσίας.  

2. Στην Έκθεσή μου αναφορικά με τις διαδικασίες και διοικητικές πρακτικές που 

διέπουν τη λήψη απόφασης για ένταξη παιδιών με αναπηρίες σε συγκεκριμένο 

πλαίσιο φοίτησης (Μάιος 2017)1, είχα μεταξύ άλλων εισηγηθεί, όπως το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) προχωρήσει στη σύσταση επιτροπής ανεξάρτητων 

                                                           
1 “Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με 

τις διαδικασίες και διοικητικές πρακτικές που διέπουν τη λήψη απόφασης για ένταξη παιδιών με αναπηρίες 
σε συγκεκριμένο πλαίσιο φοίτησης” (Μάιος 2017).   

 



 
 

εμπειρογνωμόνων, η οποία να προβεί σε αξιολόγηση του υφιστάμενου 

συστήματος παροχής εκπαίδευσης σε παιδιά με αναπηρίες, διερευνώντας κατά 

πόσο το σύστημα αυτό συνάδει με τις πρόνοιες της Σύμβασης για ΑμεΑ.   

3. Στις 8/10/2017, σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 

Πολιτισμού, το ΥΠΠ εξήγγειλε την πρόθεση του να προβεί σε διαβούλευση για τη 

διαμόρφωση νέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με 

αναπηρία ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα από την οποία αναμένεται ότι το 

ΥΠΠ θα καταθέσει ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο. Όπως αντιλαμβάνομαι η 

διαβούλευση έχει ήδη αρχίσει γιατί έχω ήδη προσκληθεί από το ΥΠΠ να υποβάλω 

τις απόψεις μου τις οποίες έχω ήδη διαβιβάσει στον Υπουργό Παιδείας και 

Πολιτισμού2, στη βάση της εξαγγελίας της μεταρρύθμισης, επισημαίνοντας, όμως, 

ότι, ο τρόπος που διεξάγεται αυτή δεν επιτρέπει την παράθεση ολιστικών 

απόψεων και θέσεων για τα θέματα που αφορούν παιδιά με αναπηρία. Κατά 

συνέπεια, διερωτώμαι τι εξυπηρετεί η προώθηση Πρότασης Νόμου η οποία αφορά 

μερικές / αποσπασματικές ρυθμίσεις του υφιστάμενου αναχρονιστικού Νόμου, και 

η οποία κατατέθηκε στις 14/7/2017.  

 

Β. Ειδικές Παρατηρήσεις  

 

4. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, είναι η θέση μου ότι,  η προτεινόμενη τροποποίηση 

δεν συνάδει με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών και / ή 

των ατόμων με αναπηρία, αφού δεν ανατρέπει την αναχρονιστική ορολογία (π.χ. 

«ειδικές ανάγκες» αντί «αναπηρία»), δομές και προσεγγίσεις (π.χ. «ειδικές 

μονάδες» και «ειδική εκπαίδευση» αντί «ενιαία εκπαίδευση») και δεν εισαγάγει 

μέτρα συμβατά με την ενιαία και, χωρίς εμπόδια και διακρίσεις στη βάση της 

αναπηρίας, εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Αντίθετα, φαίνεται να διατηρεί / προωθεί 

μέτρα τα οποία συντηρούν τον αποκλεισμό και τη διάκριση σε βάρος των παιδιών 

με αναπηρία ή και συγκεκριμένων ομάδων αυτών, τα οποία απέχουν σημαντικά 

                                                           
2 «Σύνοψη των απόψεων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στα πλαίσια της 

Διαβούλευσης για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με 
αναπηρία ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. ” (Ιανουάριος 2018). 



 
 

από τις αρχές του σεβασμού της διαφορετικότητας, της παροχής εύλογων 

προσαρμογών, της εξατομικευμένης υποστήριξης και διασφάλισης της πλήρους 

και ισότιμης συμμετοχής των παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευση μέσω και της 

συμβολής διοικητικού, εκπαιδευτικού και μη εκπαιδευτικού προσωπικού με 

προσόντα κατάλληλα για την ενιαία εκπαίδευση. 

5. Ενδεικτικά, ως παράδειγμα τέτοιου μέτρου προτεινόμενου από την Πρόταση 

Νόμου, είναι η παροχή συγκεκριμένων και προκαθορισμένων προσαρμογών/ 

διευκολύνσεων και διευθετήσεων (π.χ. ώρες υποστήριξης, αριθμός παιδιών σε 

τάξη, ζητήματα σχολικών βοηθών) στη βάση αυθαίρετων κατηγοριοποιήσεων 

και ομαδοποιήσεων των παιδιών με αναπηρία με αναφορά στο είδος, το 

«βαθμό» ή τη «σοβαρότητα» της αναπηρίας τους, ως εάν να πρόκειται για 

ομοιογενή σύνολα με ταυτόσημες ανάγκες, ικανότητες ή «δυσκολίες» ως 

αναφέρεται και κατά τρόπο που συντηρεί τον αποκλεισμό και τη διάκριση λόγω 

αναπηρίας αλλά και την παραγνώριση της ανθρώπινης διαφορετικότητας από 

παιδί σε παιδί, ακόμα και όταν έχει την ίδια αναπηρία με ένα άλλο. Επισημαίνω 

ότι, πρόσφατα διαβίβασα στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων σχετική Έκθεση3, στην οποία τόνισα ότι, η αναπηρία ενός παιδιού 

δεν μπορεί να διακρίνεται σε ήπια, μέτρια, σοβαρή ή ολική για σκοπούς 

παραχώρησης κοινωνικών παροχών. Ως εκ τούτου, εισηγήθηκα όπως, η αρμόδια 

Αρχή προβεί σε αναθεώρηση του συστήματος διαχωρισμού της αναπηρίας και το 

βαθμό στον οποίο αυτός εξυπηρετεί τους σκοπούς παραχώρησης κοινωνικών 

παροχών προς τα παιδιά με αναπηρία.  

6. Περαιτέρω, τα προτεινόμενα μέτρα, αντίκεινται, κατά την άποψή μου, στις βασικές 

αρχές της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπως της Αρχής της Μη 

Διάκρισης και της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού. Πιο 

συγκεκριμένα, η Αρχή Μη Διάκρισης επιβάλλει την ίδια μεταχείριση μεταξύ 

ίδιων καταστάσεων αλλά και διαφορετική μεταχείριση μεταξύ ανόμοιων 

καταστάσεων, με τρόπο που να επιτυγχάνεται η ισότητα.  Ως εκ τούτου, 

                                                           
3 «Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά,  αναφορικά με τη μη παροχή 
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) σε παιδιά με αναπηρία, λόγω της πιστοποίησης της αναπηρίας 
τους ως ήπιας ή μέτριας» (Απρίλιος 2018). 



 
 

επιβάλλει στην πράξη την εξατομικευμένη προσέγγιση και αξιολόγηση του 

κάθε παιδιού με αναπηρία ξεχωριστά και την παραχώρηση εκείνης της 

υποστήριξης και εύλογων προσαρμογών ανάλογα με τις ανάγκες του, 

ούτως ώστε να μπορεί να συμμετέχει ισότιμα με όλα τα άλλα παιδιά στο 

εκπαιδευτικό σύστημα και να έχει ίσιες ευκαιρίες. Η δε Αρχή της 

Διασφάλισης του  Συμφέροντος του Παιδιού, επιβάλλει τη λήψη αποφάσεων 

σε σχέση με κάθε παιδί που να διασφαλίζουν πρωταρχικά το συμφέρον του. 

Αυτό, αναμένεται ότι θα προσδιορίζεται μέσα από μια εξατομικευμένη κάθε 

φορά προσέγγιση και συγκεκριμένη διαδικασία που να λαμβάνει υπόψη της 

όλους τους παράγοντες, συνθήκες και περιστάσεις του κάθε παιδιού.  

7. Οι θέσεις μου, τόσο επί των γενικότερων, όσο και επί των ειδικότερων ζητημάτων 

που αφορούν στο δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευση, αλλά και 

επί της φιλοσοφίας και προσέγγισης που χρειάζεται να διέπει τις νομοθεσίες που 

ρυθμίζουν το θέμα αυτό, έχουν κατ’ επανάληψη εκφρασθεί σε συνεδριάσεις της 

παρούσας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής αλλά και της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 

Γυναικών όπου, επίσης, συζητήθηκε σε σειρά συνεδριάσεων το ίδιο θέμα. 

Παράλληλα οι θέσεις μου αυτές διατυπώθηκαν με συγκεκριμένες εισηγήσεις στις 

Εκθέσεις του Γραφείου μου, όπως ανέφερα και πιο πάνω, οι οποίες, επίσης, έχουν 

κατά καιρούς τεθεί υπόψη της Βουλής των Αντιπροσώπων και των εν λόγω 

Κοινοβουλευτικών της Επιτροπών αλλά και του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού.  

8. Υπογραμμίζω την ανάγκη κατάργησης και συνολικής και ολοκληρωμένης, 

αναθεώρησης του Νόμου 113(Ι)/1999 στην κατεύθυνση των προσεγγίσεων 

που με σαφήνεια καθορίζουν οι προαναφερθείσες Διεθνείς Συμβάσεις και τα 

ερμηνευτικά εργαλεία που τα αρμόδια όργανά τους, εξέδωσαν για 

καθοδήγηση  των συμβαλλομένων κρατών κατά την εφαρμογή τους, όπως τα 

Γενικά Σχόλια της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της Επιτροπής για 

τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.  

9. Ενόψει όλων των πιο πάνω, δεν κρίνω σκόπιμη την υποβολή οποιωνδήποτε 

απόψεων επί των επί μέρους Προνοιών της υπό εξέταση Πρότασης Νόμου.   


