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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
  
  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της 
δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι 
κοινές για τα κράτη µέλη της. 
 
Η προστασία και προάσπιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων των 
ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων τρίτων χωρών, που νόµιµα 
διαµένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν βασική επιδίωξη της 
Ένωσης και χαρακτηρίζουν τις πολιτικές της. 
 
Αρχικά, η δράση και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
επικεντρωνόταν στη καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου και 
εθνικότητας ιδίως στον τοµέα της αγοράς εργασίας. 
 
Στη σύνοδο κορυφής του Άµστερνταµ, το 1997, η δέσµευση της 
Ένωσης έναντι της υποστήριξης και της προστασίας των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων των πολιτών της, ενισχύθηκε µε την παροχή στην 
κοινότητα – µέσα από τις πρόνοιες της Συνθήκης που προέκυψε από 
την εν λόγω σύνοδο – της δυνατότητας καταπολέµησης των 
διακρίσεων που οφείλονται σε µια πρωτοφανώς ευρεία κλίµακα λόγων 
διάκρισης – φυλετική και εθνοτική προέλευση, θρησκεία και 
πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία και γενετήσιος προσανατολισµός – και 
σε τοµείς εκτός της απασχόλησης. 
 
Το άρθρο 12 (πρώην άρθρο 6) της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας είχε ως στόχο την αποφυγή των διακρίσεων 
λόγω ιθαγένειας των πολιτών ανεξαρτήτως της καταγωγής τους από 
κράτος µέλος ή τρίτη χώρα.  Το άρθρο 13 (πρώην άρθρο 6Α) της 
Συνθήκης ΕΚ διεύρυνε την αρχή αυτή, ορίζοντας ότι «µε την 
επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας συνθήκης και εντός 
των ορίων των αρµοδιοτήτων που παρέχει αυτή στην Κοινότητα, το 
Συµβούλιο αποφασίζοντας οµόφωνα, µετά από πρόταση της Επιτροπής 
και διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µπορεί να αναλάβει 
κατάλληλη δράση για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, 
φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». 
 
Προς εφαρµογή των νέων εξουσιών, υιοθετήθηκαν από το Συµβούλιο:- 
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  Η Οδηγία 2000/43/ΕΚ1, που απαγορεύει τις φυλετικές και 
εθνοτικές διακρίσεις στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, 
στην κοινωνική ασφάλιση και την υγειονοµική περίθαλψη, 
την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στη στέγαση. 

 
  Η Οδηγία 2000/78/ΕΚ2, που απαγορεύει τις διακρίσεις στην 

απασχόληση που οφείλονται στη θρησκεία και την 
πεποίθηση, την αναπηρία, την ηλικία και στο γενετήσιο 
προσανατολισµό. 

 
  Το κοινοτικό πρόγραµµα δράσης (2001-2006)3, για την 

προώθηση της µελέτης των διακρίσεων και της ανταλλαγής 
εµπειριών και ορθής πρακτικής µεταξύ των κρατών µελών. 

 
Στα πλαίσια της διαδικασίας εναρµόνισης της κυπριακής νοµοθεσίας 
µε το κοινοτικό κεκτηµένο της Ένωσης, τα Υπουργεία ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµοσίας Τάξεως και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
προώθησαν, σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία και την 
Επίτροπο ∆ιοικήσεως, µε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τη θέσπιση / συµπλήρωση της υφιστάµενης νοµοθεσίας. 
 
Η παρούσα Έκθεση στοχεύει στη σκιαγράφηση της κυπριακής 
πραγµατικότητας (νοµοθεσία, θεραπείες, µέτρα, πολιτικές και φορείς 
κατά των διακρίσεων) στους κύριους τοµείς που πραγµατεύονται οι 
δύο οδηγίες του Συµβουλίου κατά των διακρίσεων (2000/43/ΕΚ και 
2000/78/ΕΚ).  Το Μέρος Ι της Έκθεσης αναφέρεται, γενικά, στη 
συνταγµατική, διεθνή και ποινική προστασία, που παρέχεται σε θύµατα 
διακρίσεων σ’ ό,τι αφορά όλους τους τοµείς που καλύπτονται από 
αυτή.  Το Μέρος ΙΙ αναφέρεται στις θεραπείες που παρέχονται σε 
θύµατα διακρίσεων (εσωτερικού και διεθνούς δικαίου).  Το Μέρος IΙΙ 
καλύπτει επιγραµµατικά την υφιστάµενη πολιτική και νοµοθεσία της 
Κύπρου σε εξειδικευµένους τοµείς, στους οποίους επικεντρώνονται, 
κατά κύριο λόγο, οι δύο οδηγίες του Συµβουλίου, καθώς επίσης τα 
κυβερνητικά µέτρα που λαµβάνονται για την καταπολέµηση των 
διακρίσεων στους εν λόγω τοµείς.  Το Μέρος ΙV αναφέρεται 
ενδεικτικά στα υφιστάµενα Σώµατα / Φορείς που συµβάλλουν στην 
προστασία / προάσπιση των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων.   
 
  
  
                                                 
1 Βλ. Παράρτηµα Ι. 
2 Βλ. Παράρτηµα ΙΙ. 
3 Βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ. 
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ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΤΤΤΑΑΑΓΓΓΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ ,,,    ΠΠΠΟΟΟΙΙΙΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΗΗΗΣΣΣ       

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΤΤΤΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑ    
  
  

 Συνταγµατική προστασία 
 

 Το νοµικό σύστηµα της Κύπρου διασφαλίζει την παροχή της 
αναγκαίας νοµικής προστασίας σε πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι είναι 
θύµατα οποιασδήποτε µορφής διάκρισης και προβλέπει τις 
απαιτούµενες θεραπείες (διοικητικές και δικαστικές).  Τα θεµελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθερίες του πολίτη και οι θεραπείες που 
προσφέρονται για την αποτελεσµατική εφαρµογή τους καθορίζονται 
στο Σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας το οποίο ενσωµατώνει (και 
σε κάποιες περιπτώσεις επεκτείνει) τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες 
που διασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία 
των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Βασικών Ελευθεριών. 
 

 Τα εν λόγω δικαιώµατα διασφαλίζονται σε όλα τα πρόσωπα 
χωρίς οποιαδήποτε διάκριση ή διαφοροποίηση µεταξύ πολιτών και µη 
πολιτών της ∆ηµοκρατίας ή µεταξύ πολιτών της ∆ηµοκρατίας που 
ανήκουν στην ελληνοκυπριακή ή την τουρκοκυπριακή κοινότητα και 
χωρίς οποιαδήποτε διάκριση ή διαφοροποίηση µε βάση την κοινότητα, 
θρησκεία ή εθνικότητα ή οποιαδήποτε άλλη βάση. 
 
Το άρθρο 28.14 του Συντάγµατος παρέχει σε όλα τα πρόσωπα το 
δικαίωµα της ισότητας ενώπιον του  νόµου, της διοίκησης και της 
δικαιοσύνης και της ίσης προστασίας και µεταχείρισης. 
 
Το Άρθρο 28.25 παρέχει σε κάθε άτοµο το δικαίωµα να απολαµβάνει 
τα εν λόγω δικαιώµατα και ελευθερίες, χωρίς οποιαδήποτε άµεση ή 
έµµεση διάκριση, λόγω «κοινότητας, φυλής, θρησκείας, γλώσσας, 
φύλου, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής 

                                                 
4 Άρθρο 28(1) 1. «Πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, της διοικήσεως και της 
δικαιοσύνης και δικαιούνται να τύχωσι ίσης προστασίας και µεταχειρίσεως.  
5 Άρθρο 28(1) 2. Έκαστος απολαύει πάντων των δικαιωµάτων και των ελευθεριών 
των προβλεποµένων υπό του Συντάγµατος άνευ ουδεµίας 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 δια ρητής 
διατάξεως του Συντάγµατος ορίζηται το αντίθετο». 
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καταγωγής, γέννησης, χρώµατος, πλούτου, κοινωνικής τάξης ή 
οποιουδήποτε άλλου λόγου, εκτός αν υπάρχει ρητή πρόνοια για το 
αντίθετο στο Σύνταγµα». 
 
Το Ανώτατο ∆ικαστήριο, έχει ερµηνεύσει και εφαρµόσει σε αρκετές 
υποθέσεις, πολύ επιτυχώς την αρχή της ισότητας.  Αναγνώρισε ότι η 
συνταγµατική πρόνοια έχει σαν σκοπό την αποτελεσµατική απόλαυση 
των νοµικών, οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων τόσο από 
νοµικής όσο και πραγµατικής πλευράς.  Εποµένως η νοµολογία του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου επιβεβαιώνει ότι  το Σύνταγµα απαιτεί όχι 
τυπική αλλά ουσιαστική ισότητα και αντιµετωπίζει τις περιπτώσεις 
διάκρισης κατά τρόπο όµοιο µε εκείνο που τις αντιµετωπίζει το 
∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπό το πρίσµα του Ευρωπαϊκού 
∆ικαίου. 
 
Το άρθρο 66 του Συντάγµατος προβλέπει ότι κανένας νόµος ή πράξη / 
απόφαση της Βουλής ή διοικητικού οργάνου / αρχής δεν µπορεί να 
προβλέπει διάκριση εναντίον οποιουδήποτε προσώπου. 
 
Το άρθρο 357 του Συντάγµατος επιβάλλει υποχρέωση στη νοµοθετική 
και εκτελεστική εξουσία όπως διασφαλίζουν, εντός των πλαισίων της 
δικαιοδοσίας τους, την αποτελεσµατική εφαρµογή προνοιών του 
Συντάγµατος αναφορικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις 
ελευθερίες που προστατεύει. 
 
Το εδάφιο 2 του άρθρου 1798, επιβάλλει στις νοµοθετικές, διοικητικές 
και εκτελεστικές Αρχές της ∆ηµοκρατίας όπως µη θεσπίζουν νόµους ή 
εκδίδουν πράξεις ή αποφάσεις που είναι αντίθετες ή ασυµβίβαστες µε 
οποιαδήποτε πρόνοια του Συντάγµατος, περιλαµβανοµένων των 
προνοιών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

                                                 
6 Άρθρο 6 «Τηρουµένων των ρητών διατάξεων του Συντάγµατος ουδείς νόµος ή 
ουδεµία απόφασις της Βουλής ή οιασδήποτε των Κοινοτικών Συνελεύσεων ως και 
ουδεµία πράξις ή απόφασις οιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου εν τη 
∆ηµοκρατία ασκούντος εκτελεστική εξουσία ή διοικητικό λειτούργηµα θέλει 
υποβάλλει ως δυσµενή διάκρισιν οιανδήποτε εκ των δύο κοινοτήτων ή οιονδήποτε 
πρόσωπον ως τοιούτον ή υπό την ιδιότητα αυτού ως µέλους κοινότητος» 
7 Άρθρο 35 «Αι νοµοθετικαί, εκτελεστικαί και δικαστικαί αρχαί της ∆ηµοκρατίας 
υποχρεούνται να διασφαλίζουν την αποτελεσµατικήν εφαρµογής των διατάξεων του 
παρόντος µέρους, εκάστι εντός των ορίων της αρµοδιότητος αυτής». 
8 Άρθρο 179(2) «Ουδείς νόµος ή απόφασις της Βουλής των Αντιπροσώπων ή 
εκατέρας Κοινοτικής Συνελεύσεως ως και ουδεµία πράξις ή απόφασις οιοιυδήποτε 
οργάνου, αρχής ή προσώπου εν τη ∆ηµοκρατία ασκούντος εκτελεστικήν εξουσίαν ή 
οιονδήποτε διοικητικόν λειτούργηµα δύναται να είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπον 
αντίθετος ή ασύµφωνος προς οιανδήποτε των διατάξεων του Συντάγµατος». 



5 

Το Άρθρο 30.19 του Συντάγµατος διασφαλίζει σε όλα τα άτοµα το 
δικαίωµα πρόσβασης στη δικαιοσύνη.  Με το Άρθρο 30.2 
διασφαλίζεται το δικαίωµα διεξαγωγής δίκαιης και δηµόσιας δίκης, 
εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, από ανεξάρτητο, αµερόληπτο 
και αρµόδιο δικαστήριο, που συστήνεται δυνάµει Νόµου και µε το 
εδάφιο (3) του ίδιου Άρθρου καθορίζονται τα ελάχιστα δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις του ατόµου, σε αστικές και ποινικές διαδικασίες. 
 

 ∆ιεθνής Προστασία 
  
Η Κύπρος έχει κυρώσει και/ή υπογράψει σχεδόν όλες τις διεθνείς 
συµβάσεις / πρωτόκολλα που συνοµολογήθηκαν στον τοµέα της 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των αστικών, πολιτικών, 
οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων του ατόµου, 
συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων που άπτονται του ρατσισµού 
και της προστασίας των µειονοτήτων.  Οι εν λόγω συµβάσεις / 
πρωτόκολλα και οι κυρωτικοί τους νόµοι, παρατίθενται στο 
Παράρτηµα ΙV10 της Έκθεσης, ανάµεσα στις οποίες περιλαµβάνεται η 
Σύµβαση των Η.Ε. για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικής 
∆ιάκρισης και το Πρωτόκολλο Αρ. 12 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για 
την Προάσπιση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Θεµελιωδών 
Ελευθεριών. 

 
Σύµφωνα µε το εδάφιο 3 του άρθρου 16911 του Συντάγµατος, διεθνείς 
συµβάσεις στις οποίες η ∆ηµοκρατία έχει προσχωρήσει έχουν, από την 
                                                 
9 Άρθρο 30.1. «Εις ουδένα δύναται ν’ απαγορευθή η προσφυγή ενώπιον του 
δικαστηρίου, εις ο δικαιούται να προσφύγη δυνάµει του Συντάγµατος.  Η σύστασις 
δικαστικών επιτροπών ή εκτάκτων δικαστηρίων υπό οιονδήποτε όνοµα 
απαγορεύεται. 2. Έκαστος, κατά την διάγνωσιν των αστικών αυτού δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων ή οιασδήποτε κατ’ αυτού ποινικής κατηγορίας, δικαιούται 
ανηπηρεάστου, δηµοσίας ακροαµατικής διαδικασίας εντός ευλόγου χρόνου, ενώπιον 
ανεξαρτήτου, αµερολήπτου και αρµοδίου δικαστηρίου ιδρυοµένου δια νόµου.......   
3. Έκαστος έχει το δικαίωµα: (α) να πληροφορηθή τους λόγους, δι’ ους καλείται να 
εµφανισθή ενώπιον του δικαστηρίου, (β) να προβάλη τους ισχυρισµούς αυτού 
ενώπιον του δικαστηρίου και να έχη χρόνον επαρκή δια την προπαρασκευήν τούτων, 
(γ) να προσάγη ή να προκαλή την προσαγωγήν των µέσων αποδείξεως και να εξετάζη 
µάρτυρας συµφώνως τω νόµω, (δ) να έχη συνήγορον της ιδίας αυτού εκλογής και να 
έχη δωρεάν νοµικήν αρωγήν, οσάκις το συµφέρον της δικαιοσύνης απαιτή τούτο και 
όπως ο νόµος ορίζει, (ε) να έχη δωρεάν συµπαράστασιν διερµηνέως, εφ’ όσον δεν 
δύναται να κατανοή ή οµιλή την εν τω δικαστηρίω χρησιµοποιουµένην γλώσσαν». 
10 Βλ. Παράρτηµα IV της Έκθεσης. 
11 Άρθρο 169(3) «Συνθήκαι, συµβάσεις και συµφωνίαι συνοµολογούµεναι συµφώνως 
ταις ειρηµέναις διατάξεσι του παρόντος άρθρου έχουσιν από της δηµοσιεύσεως 
αυτών εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ηύξηµένην ισχύν έναντι 
οιουδήποτε ηµεδαπού νόµου, υπό τον όρον ότι αι τοιαύται συνθήκαι, συµβάσεις και 
συµφωνίαι εφαρµόζονται αντιστοίχως και υπό του αντισυµβαλλοµένου». 
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ηµεροµηνία δηµοσίευσης των κυρωτικών νόµων στην επίσηµη 
εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, αυξηµένη ισχύ έναντι οποιουδήποτε 
ηµεδαπού νόµου. 
  

 Ποινική προστασία 
 
Μετά την κύρωση της Σύµβασης των ΗΕ για την Εξάλειψη Κάθε 
Μορφής Φυλετικής ∆ιάκρισης (Κυρωτικός Νόµος 13/67) η Κύπρος 
τροποποίησε, το 1992, τον εν λόγω κυρωτικό νόµο (Νόµος 11(ΙΙΙ)/92) 
και ποινικοποίησε αριθµό αδικηµάτων σχετικά µε το ρατσισµό (άρθρο 
2Α)12» 
 

 Πέραν της πιο πάνω ποινικής προστασίας και άλλες ειδικές 
ρυθµίσεις, που απαντώνται σε διάφορα νοµοθετήµατα, παρέχουν 
πλήρη νοµική προστασία σε πρόσωπα ή κατηγορίες του κοινωνικού 
συνόλου που µπορούν να τύχουν διάκρισης ή διαφορετικής 
µεταχείρισης, για τις οποίες γίνεται αναφορά στο Μέρος ΙΙΙ της 
Έκθεσης. 
 
                                                 
12 «Άρθρο 2Α - Αδικήµατα 
(1)   Κάθε πρόσωπο το οποίο δηµόσια, είτε προφορικά είτε δια του τύπου ή µε 
γραπτά κείµενα ή εικονογραφήσεις ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, προτρέπει σε πράξεις 
που µπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις,  µίσος ή βία κατά προσώπων ή οµάδας 
προσώπων, λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής ή του θρησκεύµατός τους είναι 
ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο 
χρόνια ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο 
ποινές. 
(2)   Κάθε πρόσωπο το οποίο συστήνει ή συµµετέχει σε οργανώσεις οι οποίες 
επιδιώκουν οργανωµένη προπαγάνδα ή δραστηριότητες οποιασδήποτε µορφής που 
τείνουν σε φυλετικές διακρίσεις, είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται στις 
προβλεπόµενες στο εδάφιο (1) ποινές. 
(3)  Κάθε πρόσωπο που δηµόσια, είτε προφορικά είτε δια του τύπου ή µε γραπτά 
κείµενα ή εικονογραφήσεις ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκφράζει ιδέες προσβλητικές 
κατά προσώπου ή οµάδας προσώπων λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής τους 
ή του θρησκεύµατος τους, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές. 
(4)   Κάθε πρόσωπο που προµηθεύει κατ’ επάγγελµα αγαθά ή προσφέρει υπηρεσίες 
και αρνείται σε άλλον την παροχή τούτων µόνο λόγω της φυλετικής ή εθνικής 
καταγωγής του ή του θρησκεύµατός του ή εξαρτά την παροχή από όρο που ανάγεται 
στη φυλετική ή εθνική καταγωγή ή το θρήσκευµα προσώπου, είναι ένοχο ποινικού 
αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε 
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές». 
Το εν λόγω άρθρο και συγκεκριµένα το εδάφιο (4) παραβιάστηκε στην ποινική 
υπόθεση Αρ.31330/99 ηµεροµηνίας 12 ∆εκεµβρίου 2001 και ο κατηγορούµενος 
καταδικάστηκε  σε ποινή φυλάκισης.  
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ΘΘΘΕΕΕΡΡΡΑΑΑΠΠΠΕΕΕΙΙΙΕΕΕΣΣΣ    ΕΕΕΣΣΣΩΩΩΤΤΤΕΕΕΡΡΡΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ    ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΟΟΟΥΥΥΣΣΣ       

∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΑΑΑΙΙΙΟΟΟΥΥΥ    
  
 

 Θεραπείες Εσωτερικού ∆ικαίου  
 

 ∆ικαίωµα υποβολής γραπτών αιτήσεων ή παραπόνων στις 
Αρχές  

 
 Το Άρθρο 2913 του Συντάγµατος προβλέπει για το δικαίωµα 

υποβολής γραπτών αιτήσεων ή παραπόνων σε οποιαδήποτε αρµόδια 
δηµόσια αρχή µε δικαίωµα απαίτησης όπως αυτή επιληφθεί αυτών και 
αποφασίσει γρήγορα.  Η απόφαση θα πρέπει να γνωστοποιείται 
γραπτώς και δεόντως αιτιολογηµένη, στο πρόσωπο που υπέβαλε την 
αίτηση ή το παράπονο, οπωσδήποτε εντός προθεσµίας που να µην 
υπερβαίνει τις 30 µέρες.  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν 
ικανοποιείται από την απόφαση ή εφόσον καµιά απόφαση δεν 
γνωστοποιείται σ’ αυτόν στην πιο πάνω καθορισµένη περίοδο, ο 
ενδιαφερόµενος δικαιούται να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο. 
 
Συνεπώς, οποιοσδήποτε παραπονείται ότι είναι θύµα φυλετικής 
διάκρισης από µέρους µιας δηµόσιας αρχής µπορεί, σαν πρώτο βήµα, 
να ζητήσει τη θεραπεία της κατάστασης µέσω µιας αίτησης προς την 
αρχή αυτή.  Αν η επιδιωκόµενη θεραπεία απορριφθεί τότε µπορεί να 
προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο. 
 

 ∆ικαστικές Προσφυγές 
 
Άτοµα που παραπονούνται ότι οποιαδήποτε απόφαση πράξη ή 
παράλειψη  οποιουδήποτε διοικητικού οργάνου ή δηµόσιας αρχής 

                                                 
13 Άρθρο 29 «1. Έκαστος έχει το δικαίωµα ατοµικώς ή οµού µετ’ άλλων να 
υποβάλλη εγγράφους αιτήσεις ή παράπονα προς οιανδήποτε αρµοδίαν δηµόσιαν 
Αρχήν δικαιούµενος να απαιτήση, όπως αυτή επιληφθή αυτών και αποφασίση 
ταχέως.  Η απόφασις της Αρχής ταύτης, δεόντως ητιολογηµένη, γνωστοποιείται 
εγγράφως αµέσως εις τον υποβαλόντα την αίτησιν ή τα παράπονα εν πάση 
περιπτώσει εντός προθεσµίας µη υπερβαινούσης τας τριάκοντα ηµέρας. 2. Εφ’ όσον 
ο ενδιαφερόµενος δεν ικανοποιείται εκ της αποφάσεως ή οσάκις ουδεµία απόφασις 
γνωστοποιήται προς αυτόν εντός της καθοριζοµένης εν τη πρώτη παραγράφω του 
παρόντος άρθρου προθεσµίας δύναται ο ενδιαφερόµενος ν’ αγάγη ενώπιον του 
αρµοδίου δικαστηρίου δια προσφυγής την υπόθεσιν, εις ην αφορά η αίτησις ή το 
παράπονον αυτού». 



8 

βρίσκεται σε αντίθεση µε τις πρόνοιες του Συντάγµατος ή 
οποιουδήποτε Νόµου (περιλαµβανοµένων διεθνών νοµικών 
συµβάσεων που επικυρώθηκαν από τη ∆ηµοκρατία) ή έγινε καθ' 
υπέρβαση ή κατάχρηση εξουσίας, µπορεί να προσφύγουν στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο το οποίο, σύµφωνα µε το Άρθρο 14614 του Συντάγµατος, 
κέκτηται αποκλειστικής δικαιοδοσίας να εκδικάζει οριστικά και 
αµετάκλητα µια τέτοια προσφυγή καθώς επίσης, εξουσία να κηρύσσει 
τέτοια πράξη ή απόφαση ως άκυρη και µη ισχύουσα ή σε περίπτωση 
παράλειψης, να κηρύσσει ότι αυτό που παραλείφθηκε έπρεπε να είχε 
γίνει. Όπως νοµολογήθηκε, µετά από απόφαση του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου, το Άρθρο 146(6) του Συντάγµατος παρέχει αστικό 
δικαίωµα σε κάθε ενδιαφερόµενο άτοµο, που έχει υποστεί ζηµιά ως εκ 
της απόφασης, πράξης ή παράλειψης που ακυρώθηκε µε τη διαδικασία 
της διοικητικής προσφυγής και το αίτηµά του δεν ικανοποιήθηκε, να 
διεκδικήσει µε πολιτική αγωγή δίκαιη και ανάλογη αποζηµίωση ή άλλη 
θεραπεία. 
 

 Πέραν των νοµικών διαδικασιών που µπορούν να κινηθούν µε 
διοικητική προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µε  σκοπό 
την ακύρωση της απόφασης, πράξης ή παράλειψης διοικητικού 
                                                 
14 Άρθρο 146 «1. Το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον κέκτηται 
αποκλειστικήν δικαιοδοσίαν να αποφασίζη οριστικώς και αµετακλήτως επί πάσης 
προσφυγής υποβαλλοµένης κατ' αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οιουδήποτε 
οργάνου, αρχής ή προσώπου ασκούντων εκτελεστικήν ή διοικητικήν λειτουργίαν επί 
τω λόγο) ότι αύτη είναι αντίθετος προς τας διατάξεις του Συντάγµατος ή τον νόµον 
ή εγένετο καθ' υπέρβασιν ή κατάχρησιν της εξουσίας της εµπεπιστευµένης εις  το 
Όργανον ή την Αρχήν ή το πρόσωπον τούτο. 2. Η προσφυγή ασκείται υπό παντός 
προσώπου, του οποίου προσεβλήθη ευθέως δια της αποφάσεως, της πράξεως ή της 
παραλείψειος ίδιον, ενεστώς έννοµον συµφέρον, όπερ κέκτηται τούτο είτε ως άτοµο 
είτε ως µέλος κοινότητος τίνος. 3. Η προσφυγή ασκείται εντός εβδοµήκοντα πέντε 
ηµερών από της ηµέρας της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως ή της πράξεως ή, εν 
περιπτώσει µη δηµοσιεύσεως ή εν περιπτώσει παραλείψεως, από της ηµέρας καθ' ην 
η πράξις ή παράλειψις περιήλθεν εις γνώσιν του προσφεύγοντος. 4. Επί τοιαύτης 
προσφυγής το δικαστήριον δύναται, δια της αποφάσεως αυτού: (α) να επικύρωση, εν 
όλα» ή εν µέρει, την τοιαύτην απόφασιν ή πράξιν ή παράλειψιν ή (β) κήρυξη την 
απόφασιν ή την πράξιν, εν όλοι ή εν µέρει, άκυρον και εστερηµένην οιουδήποτε 
αποτελέσµατος ή (γ) να κήρυξη την παράλειψιν εν όλω ή εν µέρει άκυρον και ό,τι παν το 
παραλειφθέν έδει να είχεν εκτελεσθή. 5. Η κατά την τετάρτην παράγραφον του παρόντος 
άρθρου απόφασις δεσµεύει παν δικαστήριον, Όργανον ή Αρχήν εν τη ∆ηµοκρατία, και 
τα περί ων πρόκειται Όργανα, Αρχαί ή πρόσωπα υποχρεούνται εις ενεργόν 
συµµόρφωσιν προς ταύτην. 6. Παν πρόσωπον ζηµιωθέν εξ αποφάσεως ή πράξεως ή 
παραλείψεως κηρυχθείσης άκυρου κατά την τετάρτην παράγραφον του παρόντος 
άρθρου δικαιούται, εφ' όσον η αξίωσις αυτού δεν ικανοποιήθη υπό του περί ου 
πρόκειται οργάνου, αρχής ή προσώπου, να επιδίωξη δικαστικώς αποζηµίωσιν ή 
άλλην θεραπείαν επί τω τέλει, όπως επιδικασθή εις τούτο δικαία και εύλογος 
αποζηµίωσις καθοριζοµένη υπό του δικαστηρίου ή παρασχεθή εις τούτο άλλη δικαία 
και εύλογος θεραπεία ην το δικαστήριον έχει την εξουσίαν να παράσχη". 
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οργάνου, οποιαδήποτε από τα µέρη δικαστικής διαδικασίας (πολιτικής, 
ποινικής ή κατ’ έφεση) µπορεί να εγείρει θέµα αντισυνταγµατικότητας 
των προνοιών ενός νόµου που, µεταξύ άλλων, είναι αντίθετες µε 
συνταγµατικές πρόνοιες που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς 
επίσης να εγείρει νοµικά ερωτήµατα κατά πόσο αυτές προσκρούουν σε 
πρόνοιες οποιασδήποτε Σύµβασης που έχει κυρώσει η ∆ηµοκρατία. 
 

 Σε άλλες περιπτώσεις, όπου η ισχυριζόµενη παραβίαση του 
δικαιώµατος που εξετάζεται δεν πηγάζει από διοικητική πράξη, 
απόφαση ή παράλειψη που προσβάλλεται µε διοικητική προσφυγή, ο 
παραπονούµενος έχει αγώγιµο δικαίωµα για καταχώρηση πολιτικής 
αγωγής, ενώπιον δικαστηρίου. Τέτοια αγωγή µπορεί να ασκηθεί, 
ανάλογα µε την περίσταση, εναντίον ατόµου ή της ∆ηµοκρατίας. Η 
∆ηµοκρατία σύµφωνα µε το Άρθρο 172 του Συντάγµατος ευθύνεται 
για οποιαδήποτε λανθασµένη πράξη ή παράλειψη, εκ της οποίας 
επήλθε ζηµιά, που διαπράχθηκε από λειτουργό ή Αρχή της, κατά τη 
διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του εν λόγω λειτουργού ή της 
Αρχής. Αποδεδειγµένη ζηµιά, που συνδέεται µε τις πράξεις ή τις 
παραλείψεις για τις οποίες ο κατηγορούµενος θεωρείται υπεύθυνος 
δικαιολογεί σε περίπτωση αστικής αγωγής, επιδίκαση από το 
δικαστήριο, αποζηµίωσης προς αποκατάσταση της ζηµιάς. Σε αστικές 
αγωγές όπου η ευθύνη είναι αποτέλεσµα ενέργειας δηµόσιου 
λειτουργού η οποία αντίκειται στο Σύνταγµα ή τις διεθνείς συµβάσεις, 
που επικύρωσε η ∆ηµοκρατία, όπως είναι η παράνοµη κράτηση ή η 
κακοµεταχείριση από την Αστυνοµία ή η παραβίαση του δικαιώµατος 
της ιδιωτικής ζωής, τα δικαστήρια κέκτηνται εξουσίας να επιδικάσουν 
εκτός από αποζηµιώσεις και υποδειγµατικές ή τιµωρητικές ζηµιές. Σε 
δικαστική υπόθεση όπου ο εναγόµενος παραβίασε το δικαίωµα του 
ενάγοντα για ιδιωτική ζωή, ηχογραφώντας τις τηλεφωνικές του 
συνδιαλλαγές, το ∆ικαστήριο επεδίκασε αποζηµίωση παρά το ότι ο 
ενάγοντας δεν απόδειξε ότι υπέστη οποιαδήποτε οικονοµική ζηµιά. 
 

 Θεραπείες ∆ιεθνούς ∆ικαίου  
 

 Η ελεύθερη άσκηση και προστασία των αστικών, πολιτικών και 
άλλων ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εντός του πλαισίου που εγγυάται το 
Σύνταγµα και οι διεθνείς συµβάσεις, διασφαλίζεται µέσα από 
αποτελεσµατικές θεραπείες που παρέχονται σε εθνικό επίπεδο µέσω 
δικαστικών διαδικασιών ή άλλων µηχανισµών. 
 

 Άτοµο που εξαντλεί τις εσωτερικές θεραπείες οι οποίες 
προβλέπονται δυνάµει νόµων που θεσπίζονται από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, µπορεί να προσφύγει ή να υποβάλει αίτηση σύµφωνα 
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µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διάφορες διεθνείς συµβάσεις 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως είναι η διεθνής σύµβαση για την 
Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικής ∆ιάκρισης, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση 
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και το Πρώτο Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά 
∆ικαιώµατα. 
 

 Η Κύπρος είναι ένα από τα 25 κράτη που έχει προβεί σε 
δήλωση δυνάµει του Άρθρου 14 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών 
για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής ∆ιάκρισης, το οποίο αναγνωρίζει την 
αρµοδιότητα της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Φυλετικών 
∆ιακρίσεων (CERD) να επιλαµβάνεται αιτήσεων, που υποβάλλονται 
από άτοµα ή οµάδες και ισχυρίζονται ότι είναι θύµατα παραβίασης 
οποιουδήποτε δικαιώµατος που καθορίζεται στη Σύµβαση. Επίσης, η 
Κύπρος έχει αποδεχθεί την αναγκαστική δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και την προαιρετική διάταξη 
της υποχρεωτικής δικαιοδοσίας του Άρθρου 36(2) του Καταστατικού 
του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου. Πρόσθετα, αναγνώρισε το δικαίωµα 
ατοµικής προσφυγής, που αναφέρεται στο Άρθρο 34 της Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και 
Θεµελιωδών Ελευθεριών. 
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ΕΕΕΞΞΞΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΕΕΕΥΥΥΜΜΜΕΕΕΝΝΝΟΟΟΙΙΙ    ΤΤΤΟΟΟΜΜΜΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    –––      

ΝΝΝΟΟΟΜΜΜΟΟΟΘΘΘΕΕΕΣΣΣΙΙΙΑΑΑ ,,,    ΠΠΠΟΟΟΛΛΛΙΙΙΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΡΡΡΑΑΑ    
  
  

 Απασχόληση 
 
Βασικός  στόχος  της κυβερνητικής πολιτικής και ειδικότερα του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η εφαρµογή 
της αρχής της ίσης µεταχείρισης στην απασχόληση για κάθε άτοµο, 
ανεξάρτητα από εθνότητα, φύλο, ηλικία, θρησκεία ή ειδικές ανάγκες. 
 
Η Αρχή αυτή κατοχυρώνεται µε το ανάλογο θεσµικό πλαίσιο το οποίο 
αποτελείται από µια σειρά διεθνών συµβάσεων που  έχουν κυρωθεί 
από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, από την εργατική νοµοθεσία που έχει 
ψηφισθεί και από τις διοικητικές οδηγίες  που αφορούν τη λειτουργία 
των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης.  
 
Συγκεκριµένα η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει κυρώσει τις ακόλουθες 
διεθνείς συµβάσεις στον τοµέα της ίσης µεταχείρισης στην 
απασχόληση.  
 

• Αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης  
 
• Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη ΄Ολων των 

Μορφών   ∆ιακρίσεων Κατά των Γυναικών. 
 
• Σύµβαση  αριθµός 100 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για 

Ίση Αµοιβή Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης 
Αξίας.  

 
• Σύµβαση αριθµός 122 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για 

την Πολιτική Απασχόλησης. 
 

• Σύµβαση αριθµός 142 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για 
την Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού.  

 
Επιπρόσθετα το Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Υπηρεσίας Απασχόλησης, 
που λειτουργεί µε βάση   διοικητικές διευθετήσεις,  προνοεί ότι 
«πολιτική της Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι η εξυπηρέτηση όλων των 
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εργαζοµένων και αιτητών για εξεύρεση εργασίας, χωρίς διάκριση λόγω 
φυλής, θρησκείας, εθνικής καταγωγής και φύλου». 

 
Η πρόσφατη ψήφιση νέων νόµων και η τροποποίηση υφιστάµενων, 
δηµιούργησε  το απαραίτητο  νοµοθετικό πλαίσιο  για εφαρµογή της 
αρχής των Ίσων Ευκαιριών  στην Απασχόληση.  
 
(α) Ο Νόµος Αρ. 58(Ι)/2004 περί Ίσης Μεταχείρισης στην 
Απασχόληση και Εργασία: 
 

- Απαγορεύει οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση δυσµενή 
µεταχείριση, παρενόχληση ή οδηγία για εφαρµογή 
διακριτικής µεταχείρισης λόγω φυλετικής  ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποίθησης, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισµού όσον αφορά πρόσβαση σε απασχόληση, 
επαγγελµατικό προσανατολισµό/εκπαίδευση, όρους και 
συνθήκες απασχόλησης καθώς και την ιδιότητα του µέλους 
σε οργανώσεις εργατών ή εργοδοτουµένων. 

 
 (β) Ο Νόµος Αρ. 205(Ι)/2002 περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και 
Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαίδευση 
 

-  Επιτρέπει πιο ευνοϊκή µεταχείριση στον τοµέα της 
απασχόλησης µε σκοπό την παρεµπόδιση ή αποζηµίωση για 
µειονεκτήµατα. 

   
- διασφαλίζει την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών όσον αφορά τον επαγγελµατικό 
προσανατολισµό, εκπαίδευση και κατάρτιση, την πρόσβαση σε 
απασχόληση, τους όρους και συνθήκες απασχόλησης, τους 
όρους και τις προϋποθέσεις  απόλυσης από οποιεσδήποτε 
θέσεις απασχόλησης ή εργασίας, καθώς  και  την πρόσβαση σε 
ελεύθερα επαγγέλµατα και την άσκησή τους˙ 

 
- διασφαλίζει την  προστασία των γυναικών  από οποιαδήποτε 

άµεση ή έµµεση δυσµενή µεταχείριση λόγω εγκυµοσύνης, 
τοκετού, γαλουχίας, µητρότητα ή ασθένειας οφειλόµενης στην 
εγκυµοσύνη ή τον τοκετό˙ 

 
- επιτρέπει την υιοθέτηση θετικών δράσεων µε στόχο την πλήρη 

και ουσιαστική ισότητα ανδρών και γυναικών˙ 
 
  - καθιστά ποινικό αδίκηµα τη σεξουαλική παρενόχληση˙ και 
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- προβλέπει δικαστική και εξώδικη προστασία σε περίπτωση 

παράβασης των διατάξεων του Νόµου. 
 
Στο Νόµο αυτό προβλέπεται και µια σηµαντική θεσµική καινοτοµία, η 
σύσταση τριµερούς Επιτροπής  Ισότητας των Φύλων  στην 
Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση, η οποία έχει 
συµβουλευτικό χαρακτήρα.  
 
Επιπρόσθετα, για πλήρη εναρµόνιση µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο, 
επί του θέµατος ψηφίσθηκαν οι πιο κάτω Νόµοι για σκοπούς ίσης 
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά τη νυχτερινή 
απασχόληση. 
 

- Ο περί  της Καταργήσεως  του περί Απασχολήσεως  Γυναικών 
εν καιρώ Νυκτός, Νόµου, Νόµος (Ν. Αρ. 107(Ι)/2002) 

-  
- Ο περί της Καταργήσεως του Κυρωτικού της περί Νυχτερινής 

Εργασίας (Γυναικών) Αναθεωρηµένης του 1965  Συµβάσεως 
Αρ.98  Νόµου, Νόµος (Ν. Αρ. 22(ΙΙΙ)/2002) 

 
- Ο περί της Καταργήσεως του περί Πρωτοκόλλου του 1990  

στην περί Νυχτερινής Εργασίας (Γυναίκες) Αναθεωρηµένης 
Σύµβασης Αρ.89  (Κυρωτικού) Νόµου του 1993, Νόµος (Ν. 
Αρ.  21(ΙΙΙ)/2002). 

 
 Ο νέος  Νόµος για την Ίση  Αµοιβή  µεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών για την ίδια Εργασία ή για Εργασία στην οποία 
αποδίδεται  Ίση Αξία, (Αρ. 177(Ι) του 2002) (ηµερ.12/9/2002) 
βελτιώνει σηµαντικά την υφιστάµενη νοµοθεσία 
διασφαλίζοντας όχι µόνο την ισότητα αµοιβής για ίδια ή 
παρόµοια εργασία αλλά και για εργασία ίσης αξίας.  Προβλέπει 
επίσης µηχανισµούς  εξωδικαστικού και δικαστικού ελέγχου 
για την καλύτερη εφαρµογή του.  Συγκεκριµένα πέρα από το 
διορισµό επιθεωρητών προς εξασφάλιση της πλήρους και 
αποτελεσµατικής εφαρµογής του Νόµου, είτε µε αυτεπάγγελτες 
έρευνες   είτε µε εξέταση παραπόνων, συστάθηκε  και Επιτροπή 
Έρευνας και Αξιολόγησης  της Εργασίας µε όρους εντολής να 
συλλέγει  στοιχεία, να διεξάγει έρευνες, να αξιολογεί τις 
συγκρινόµενες  εργασίας και να υποβάλλει έκθεση στον 
Επιθεωρητή. 
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 Ο Τροποποιητικός Νόµος για την Προστασία της Μητρότητας 
(Αρ. 64(Ι)του 2002) βελτιώνουν  την προστασία  που παρέχεται 
προς τις εγκύους, λεχώνες και γαλουχούσες γυναίκες και 
προβλέπουν  µεταξύ άλλων: 

 
 

- ∆ικαίωµα για άδεια  µητρότητας 16 εβδοµάδων. 
- Προστασία από απόλυση και δικαιώµατα  

αρχαιότητας και προαγωγής. 
-     Άδεια απουσίας για προγεννητικές εξετάσεις. 
- ∆ιευκολύνσεις θηλασµού / φροντίδας παιδιού. 
- Την ασφάλεια και υγεία της εγκύου και της λεχώνας 
- ∆ικαίωµα για επίδοµα µητρότητας  

 
 Οι περί Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Νόµοι του 

1996 έως 2003 επιβάλλουν, µεταξύ άλλων την υποχρέωση 
στον εργοδότη, για διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας 
στην εργασία, όλων των εργοδοτουµένων, ανεξαρτήτως 
εθνικότητας, θρησκείας και όρων εργασίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των εγκύων. 

 
 Οι περί Προστασίας της Μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία 
στην Εργασία) Κανονισµοί του 2002, που εκδόθηκαν 
δυνάµει του πιο πάνω Νόµου, διασφαλίζουν, µεταξύ άλλων, 
την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, των εγκύων, λεχώνων 
και γαλουχουσών .    

 
 

 Πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας 
 
Οι νοµοθεσίες, οι πολιτικές και τα προγράµµατα των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευηµερίας διασφαλίζουν ίση µεταχείριση και πρόσβαση 
σε αγαθά και υπηρεσίες όλων των προσώπων που διαµένουν νόµιµα 
στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία χωρίς διάκριση µε βάση τη φυλή, την 
εθνότητα, την υπηκοότητα ή τη θρησκεία. Ακολούθως, αναφέρονται 
σχετικά παραδείγµατα: 

1. Ο περί ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµος, 1991 
(Αρ.8/91) διασφαλίζει το δικαίωµα όλων των προσώπων που 
διαµένουν νόµιµα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία σ' ένα ελάχιστο επίπεδο 
αξιοπρεπούς διαβίωσης και προβλέπει, εκτός από την οικονοµική 
βοήθεια, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (π.χ. κατ' οίκον φροντίδα, 
διηµερεύουσα φροντίδα ή ιδρυµατική φροντίδα).   Η αξιοπρεπής 
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διαβίωση προβλέπει βασικές ανάγκες (τροφή, ένδυση, υπόδηση, 
υδατοπροµήθεια, καύσιµα, φωτισµό, είδη υγιεινής διαβίωσης) καθώς 
και ειδικές (π.χ. στέγαση). 

Όλοι οι λήπτες ∆ηµοσίου Βοηθήµατος δικαιούνται δωρεάν 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη από τις κρατικές υπηρεσίες. 

2. Σύµφωνα µε τον περί Παίδων Νόµο, Κεφ. 352, ο ∆ιευθυντής 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας έχει το δικαίωµα να αναλάβει τη 
φροντίδα και προστασία παιδιών (χωρίς οποιαδήποτε διάκριση) σ' 
εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι γονείς εγκαταλείπουν ή δεν 
είναι σε θέση να εκτελέσουν τις γονικές τους υποχρεώσεις και δεν 
υπάρχουν άλλα άτοµα στο συγγενικό περιβάλλον που να µπορούν ν' 
αναλάβουν το ρόλο του γονιού ή κηδεµόνα. 

3. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας παρέχουν προληπτικές 
υπηρεσίες σε οικογένειες που αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες 
λειτουργίας (π.χ. συµβουλευτικές και άλλες υποστηρικτικές 
υπηρεσίες), κηδεµονικές υπηρεσίες σε άτοµα µε παραβατική 
συµπεριφορά, υπηρεσίες διηµερεύουσας φροντίδας σε εξαρτηµένα 
άτοµα (π.χ. παιδιά, ηλικιωµένα άτοµα και άτοµα µε αναπηρίες), κατ' 
οίκον φροντίδα σε άτοµα που έχουν ανάγκη. Καµία διάκριση δεν 
γίνεται στην πρόσβαση ή την παροχή των υπηρεσιών αυτών. 

4. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας προσφέρουν τεχνική και 
οικονοµική βοήθεια σε µη κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν 
κοινωνικές υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας σε 
όλα τα επίπεδα πρόληψης. Η συµµετοχή στα προγράµµατα και τις 
υπηρεσίες αυτές επίσης δεν κάνει διάκριση µε βάση τη φυλή, την 
εθνότητα, την υπηκοότητα ή τη θρησκεία. 
 

 Αλλοδαποί Εργαζόµενοι 
 
Η υπάρχουσα νοµοθεσία, συλλογικές συµβάσεις και πρακτικές 
προνοούν για την ίση µεταχείριση κάθε ατόµου σε σχέση µε την 
απασχόληση.  Από τα µέσα του 1990 υιοθετήθηκε µια πιο ευέλικτη 
πολιτική αναφορικά µε την προσωρινή εργασία ξένων εργατών, ώστε 
να µειωθεί το πρόβληµα της έλλειψης εργατικού δυναµικού κυρίως 
στους τοµείς του τουρισµού, των οικοδοµών, των κατασκευών και της 
γεωργίας. 
 
Η γενική πολιτική και πρακτική της κυπριακής κυβέρνησης είναι ότι οι 
ξένοι εργάτες και οικογένειες τους θα πρέπει να απολαµβάνουν της 
ίδιας µεταχείρισης µε αυτή που παρέχεται στους Κύπριους πολίτες σ’ 
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ό,τι αφορά θέµατα απασχόλησης.  Όλοι οι νόµοι και κανονισµοί περί 
απασχόλησης εφαρµόζονται πάνω στην ίδια βάση όσον αφορά ξένους 
και Κύπριους εργάτες.  Εξαίρεση αποτελεί η εργοδότηση στο δηµόσιο 
τοµέα, όπου οι θέσεις καταλαµβάνονται από Κύπριους.  Περαιτέρω, η 
Κυβέρνηση έχει κυρώσει και εφαρµόζει πλήρως τις Συµβάσεις της  
∆ιεθνούς Οργάνωσης  Εργασίας αρ. 97 και 147 για τη Μετανάστευση 
για Εργασία (Αναθεωρηµένη) και  για Μετανάστες Εργάτες 
(Συµπληρωµατική Πρόνοια) καθώς επίσης τα Άρθρα 1 και 19 του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά 
µε το δικαίωµα εργασίας και το δικαίωµα εργατών και των οικογενειών 
τους για προστασία και βοήθεια. 
 
Περαιτέρω, το Υπουργικό Συµβούλιο µε σχετική απόφαση του Αρ. 
51.235 ηµεροµηνίας 16.2.2000  χαράσσει την πολιτική, τα κριτήρια και 
τις διαδικασίες εργοδότησης ξένων εργατών, σε προσωρινή βάση, µε 
στόχο τη µείωση του προβλήµατος της έλλειψης εργατικού δυναµικού 
και την επιβολή, µεταξύ άλλων, της υποχρέωσης στους εργοδότες για 
ίση µεταχείριση των ξένων εργατών µε τους Κύπριους εργαζόµενους, 
σ’ ό,τι αφορά όρους και συνθήκες απασχόλησης. 
 
Σε περίπτωση παραβίασης, από µέρους των εργοδοτών, των 
υποχρεώσεων τους (όπως αυτές προκύπτουν από τις συµβάσεις 
εργασίας), επιβάλλονται κυρώσεις ανάµεσα στις οποίες  και η στέρηση 
άδειας εργοδότησης ξένων εργατών στο µέλλον. 
 
Με στόχο την ενδυνάµωση της πρακτικής εφαρµογής των ίσων 
ευκαιριών και µεταχείρισης των ξένων εργατών, σε σχέση µε τους 
όρους και τις συνθήκες εργοδότησης τους, υιοθετήθηκαν επιπρόσθετες 
διαδικασίες ελέγχου που περιλαµβάνουν: 
 

(α) Υποχρέωση των εργοδοτών όπως κατά την υποβολή 
αίτησης για άδεια απασχόλησης ξένου εργάτη υποβάλλεται, 
εκ των προτέρων, συµβόλαιο εργοδότησης στο οποίο να 
καθορίζονται οι όροι και οι συνθήκες εργασίας του 
εργοδοτούµενου.  Στη συνέχεια το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποβάλλει σχετική εισήγηση 
προς το Υπουργείο Εσωτερικών (Τµήµα  Μετανάστευσης) 
για λήψη απόφασης ως προς την έκδοση ή µη της άδειας 
απασχόλησης 

 
(β) περιοδικές και επί τόπου επισκέψεις Λειτουργών των 

Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας για εξέταση των 
συνθηκών εργασίας των ξένων εργατών 
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(γ) περιοδικές και επί τόπου επισκέψεις Επιθεωρητών 

Εργασίας των Επαρχιακών Γραφείων Επιθεώρησης του 
Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας για επιθεώρηση των 
συνθηκών εργασίας 

 
(δ) παροχή  διευκολύνσεων για θεραπεία από την αρµόδια 

Αρχή (Υπουργείο Εργασίας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 
σε σχέση µε την υποβολή / εξέταση παραπόνου, πριν από 
την προσφυγή σε οποιαδήποτε  δικαστική διαδικασία.  

 
 Άτοµα µε αναπηρίες 

 
Η πολιτική του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
στον τοµέα της µέριµνας αναπήρων διέπεται από τις αρχές και αξίες 
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας, του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Οι κύριοι άξονες της πολιτικής αυτής εδράζονται στις αρχές της 
διασφάλισης της ισότητας των ευκαιριών, της ίσης µεταχείρισης και 
της καταπολέµησης των διακρίσεων σε βάρος των ατόµων µε 
αναπηρίες, της διασφάλισης του δικαιώµατος τους για ανεξάρτητη 
διαβίωση και για πλήρη ένταξη τους στην κοινωνική και οικονοµική 
ζωή του τόπου. 
 
Πέρα από την κύρωση των σηµαντικότερων διεθνών Συµβάσεων και 
συγκεκριµένα του άρθρου 15 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για το δικαίωµα των ατόµων µε σωµατικές ή 
νοητικές αναπηρίες στην ανεξαρτησία, κοινωνική ένταξη και 
συµµετοχή στην κοινωνική ζωή και τη Σύµβαση µε αρ. 159 της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Επαγγελµατική Αποκατάσταση 
και Απασχόληση των Αναπήρων, το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφαρµόζει τους πιο κάτω ειδικούς Νόµους: 
 

• Τον περί Νοητικά Καθυστερηµένων  Ατόµων Νόµος, 1989 
(Ν.117/89). 

 
• Τον περί Λαχείου Πρόνοιας Νόµο, 1992  (Ν.79(Ι)/92) και τους 

περί Λαχείου Πρόνοιας Κανονισµούς (Κ∆Π.179/94)  
 

• Τον περί Ειδικού Ταµείου του Κέντρου Επαγγελµατικής 
Αποκατάστασης Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµο,2000  (Ν.103(Ι)/ 
2000). 
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• Τον περί Ατόµων µε Αναπηρίες (Τροποποιητικό) Νόµο, 
2000,(Ν.127/2000). 

 
Ο περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµος του 2000 (Ν.127(Ι)/2000) 
διασφάλισε, για πρώτη φορά σφαιρικά τα δικαιώµατα των ατόµων µε 
αναπηρίες παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για ένταξη και συµµετοχή τους 
στην κοινωνική και οικονοµική ζωή του τόπου.   
 
Ο Νόµος αυτός, ο οποίος λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων, τους 
Πρότυπους Κανόνες των Ηνωµένων Εθνών αναφορικά µε την εξίσωση 
των ευκαιριών για τα άτοµα µε αναπηρίες, ακολουθεί τις ∆ιεθνείς 
∆ιακηρύξεις και ∆ιεθνή Πρότυπα, δίδει ιδιαίτερη έµφαση στην αρχή 
της µη διάκρισης και της ίσης µεταχείρισης και περιέχει πρόνοιες οι 
οποίες προωθούν τον απώτερο σκοπό της επίτευξης πλήρους 
συµµετοχής των ατόµων  µε αναπηρίες στην κοινότητα. 
 
Ο όρος «αναπηρία» σ΄ό,τι αφορά άτοµο όπως αυτός καθορίζεται στον 
πιο πάνω Νόµο, σηµαίνει, οποιαδήποτε µορφή ανεπάρκειας ή 
αναπηρία που προκαλεί µόνιµη ή αόριστης διάρκειας σωµατική, 
διανοητική ή ψυχική µειονεξία. 
 
Ο Νόµος κατοχυρώνει, µεταξύ άλλων: 
 
- τα βασικά δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες για ανεξάρτητη 

διαβιώση, για πλήρη ένταξη στην κοινότητα και για ισότητα 
συµµετοχής στην οικονοµική και κοινωνική ζωή του τόπου˙ 

 
- την ίση µεταχείριση των ατόµων µε αναπηρίες µε τους 

υπόλοιπους εργοδοτούµενους από τον εργοδότη σ’ ό,τι αφορά τη 
διαδικασία αίτησης για εργασία, την πρόσληψη, την προαγωγή, 
την απόλυση, την κατάρτιση και άλλους όρους και προνόµια σε 
σχέση µε την απασχόληση˙ 

 
- την ίση µεταχείριση των ατόµων µε αναπηρίες µε τους 

υπόλοιπους πολίτες κατά την παροχή αγαθών, διευκολύνσεων ή 
υπηρεσιών˙ 

 
- τη διακίνηση και µεταφορά ατόµων µε αναπηρίες˙ και  
 
- την εξυπηρέτηση τους από τα µέσα τηλεπικοινωνιών και την 

πληροφόρηση τους από τους τηλεοπτικούς σταθµούς. 
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Στο Νόµο αυτό θεσµοθετήθηκε,  η σύσταση συµβουλευτικού σώµατος 
για άτοµα µε αναπηρίες.  Συγκεκριµένα ιδρύθηκε το Παγκύπριο 
Συµβούλιο για Άτοµα µε Αναπηρίες, υπό την προεδρία του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε συµµετοχή εκπροσώπων 
από όλες τις αρµόδιες Κυβερνητικές υπηρεσίες, τους κοινωνικούς 
εταίρους, οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρία, καθώς και δύο 
ανεξάρτητα άτοµα µε ιδιαίτερες γνώσεις στα θέµατα αναπήρων που  
διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
 
Μεταξύ άλλων το Συµβούλιο: 
 
- συµβουλεύει για τον καθορισµό / αναθεώρηση της εθνικής 

πολιτικής σε θέµατα που αφορούν τις αναπηρίες και τα άτοµα µε 
αναπηρίες˙ 

 
- υποβάλλει συστάσεις για την εισαγωγή / αναθεώρηση της 

σχετικής Νοµοθεσίας˙ 
 
- συντονίζει και καθοδηγεί τις µη κρατικές δραστηριότητες για τα 

θέµατα που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρίες και επιβλέπει τις 
δραστηριότητες του κρατικού τοµέα. 

 
Ο Νόµος επίσης καθιερώνει την 3η ∆εκεµβρίου κάθε έτους ως ∆ιεθνή 
Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρίες. 
 
Το 2004, ο περί Ατόµων µε Αναπηρίες  Νόµος του 2000 χρειάστηκε 
να τροποποιηθεί, ως αποτέλεσµα εναρµόνισης της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και συγκεκριµένα µε την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 78/2000. 
 
Συνεπώς, ο περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµος του 2000 θα 
διαβάζεται µε τον Περί Ατόµων µε Αναπηρίες (Τροποποιητικό) 
Νόµο του 2004, ο οποίος απαγορεύει οποιαδήποτε είδος διάκρισης 
– άµεσης ή έµµεσης – εναντίων ατόµων µε αναπηρίες, αναφορικά 
µε τους όρους πρόσβασης στην εργοδότηση, συµπεριλαµβανοµένων 
κριτηρίων επιλογής και τους όρους απασχόλησης σε όλα τα 
επίπεδα της επαγγελµατικής ιεραρχίας, συµπεριλαµβανοµένων των 
προαγωγών, πρόσβαση σε όλους τους τύπους και όλα τα επίπεδα 
της επαγγελµατικής καθοδήγησης, επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 
επαγγελµατικής επανένταξης, συµπεριλαµβανόµενης της 
απόκτησης πρακτικής επαγγελµατικής εµπειρίας, τους όρους και 
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συνθήκες απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων απολύσεων και 
αποζηµίωσης.              
 
(α) Προγράµµατα για την Επαγγελµατική Αποκατάσταση των 

Ατόµων µε Αναπηρίες 
 
Η Υπηρεσία για την Φροντίδα και Αποκατάσταση Αναπήρων 
Ατόµων του Τµήµατος Εργασίας, η οποία ενεργεί ως συντονιστικός 
φορέας για τα θέµατα της επαγγελµατικής αποκατάστασης και 
κοινωνικής επανένταξης των ατόµων µε αναπηρίες, εφαρµόζει από το 
1993 και µετά τέσσερα σηµαντικά Σχέδια τα οποία προωθούν την 
επαγγελµατική αποκατάσταση των ατόµων µε αναπηρίες,  Τα Σχέδια 
αυτά είναι: 
 

(i) Σχέδιο Αυτοεργοδότησης.  
 

Σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό παρέχεται σε άτοµα µε 
αναπηρίες ποσό µέχρι £2,000 υπό µορφή χορηγίας και 
επιδότηση τόκων ( £300  για 5 χρόνια), µε σκοπό την 
αυτοεργοδότηση. Επιπρόσθετα, η κάθε επιδότηση  
αυξάνεται, στις περιπτώσεις συνεταιρισµού δύο ή 
περισσότερων ατόµων µε αναπηρία, κατά £500 το 
άτοµο.  

 
(ii) Σχέδιο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ατόµων µε 

Αναπηρίες σε ειδικότητες της επιλογής τους που δεν 
προσφέρονται στο Κέντρο Επαγγελµατικής 
Αποκατάστασης Αναπήρων. 

 
Σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό, επιδοτούνται  άτοµα µε 
αναπηρίες µέχρι £1.000 για δίδακτρα µε σκοπό την 
παρακολούθηση προγραµµάτων κατάρτισης της 
επιλογής τους. Τα προγράµµατα κατάρτισης  
αποσκοπούν στην βελτίωση των προοπτικών 
εργοδότησης και περιλαµβάνουν την µορφή 
µαθητείας. 
 

(iii) Σχέδιο Απασχόλησης µε Στήριξη 
 

Το Σχέδιο αυτό έχει βασικά σκοπό την παροχή 
υποστήριξης σε άτοµα µε πνευµατικές ή πολλαπλές 
αναπηρίες προς διευκόλυνση της τοποθέτησης και 
εργοδότησης τους στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Η 
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υποστήριξη παρέχεται µε τη µορφή.......................... 
Προγράµµατα Απασχόλησης µε Στήριξη 
εφαρµόζονται από εθελοντικές οργανώσεις και 
χρηµατοδοτούνται από την Κυβέρνηση, µε ποσό 
µέχρι £6.000. 

 
 
(iv)  Σχέδιο Παροχής Οικονοµικής Βοήθειας σε Εργοδότες για 

εργονοµικές και άλλες διευθετήσεις, για την 
εργοδότηση ατόµων µε σοβαρές αναπηρίες.  

 
Σύµφωνα µε το σχέδιο παρέχεται χορηγία ύψους µέχρι 
£500 σε εργοδότες για δηµιουργία νέων ράµπων,  
εργονοµικών τροποποιήσεων σε µηχανήµατα κ.τ.λ. 
στους χώρους εργασίας µε σκοπό τη διευκόλυνση της 
πρόσληψης ατόµων µε αναπηρίες. 

 
(β)  Κέντρο Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Αναπήρων 

 
Πέρα των πιο πάνω Σχεδίων, το Κέντρο Επαγγελµατικής 
Αποκατάστασης Αναπήρων, το οποίο λειτουργεί κάτω από την 
Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων, προσφέρει επαγγελµατική κατάρτιση 
σε άτοµα µε αναπηρίες σε διάφορες ειδικότητες (υποδηµατοποιία, 
επιπλοποιία, ξυλουργική, λευκοσιδηγουργία, µεταλλουργία, 
συγκολλήσεις, κατασκευή σαρώθρων, κοπτική / ραπτική και πλεκτική). 
 
(γ) Προγράµµατα που αφορούν την Κοινωνική Ένταξη των 
Ατόµων µε Αναπηρίες. 
 

(i) Επίδοµα σοβαρής κινητικής αναπηρίας. 
 
Το σχέδιο αυτό εισήχθηκε για να συµπεριλάβει και άτοµα µε 
κινητικές αναπηρίες που βρίσκονται σε αναπηρική καρέκλα. 
Κάτω από το σχέδιο αυτό, παρέχεται στους δικαιούχους µηνιαίο 
επίδοµα £100. Στις 11.6.1997 το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την 
Απόφαση του Αρ. 46.183 αύξησε το επίδοµα στις £125, από 
1.1.97. Επιπρόσθετα συµπεριλήφθηκαν στο Σχέδιο ορισµένες 
ειδικές κατηγορίες Ελλήνων υπήκοων. Το µηνιαίο επίδοµα 
αυξήθηκε από £125 σε £150, από 16.5.01, µε την απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου µε Αρ. 53.675. Σύµφωνα µε την ίδια 
απόφαση το ποσό αυτό θα αναπροσαρµόζεται κάθε έξι µήνες 
βασιζόµενο στο κόστος ζωής. Μέχρι το τέλος του 2003, το ποσό 
ήταν £159. 
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(ii) Έκτακτη αρωγή σε Ανάπηρους και σε Οργανώσεις 
Το Σχέδιο αυτό επιχορηγεί οικονοµική βοήθεια σε άτοµα µε 
αναπηρίες για την παροχή τεχνικής βοήθειας και εξοπλισµού, 
για διευκόλυνση του τρόπου ζωής και της απασχόλησης τους. 
Το σχέδιο αυτό προνοεί επίσης για ειδική βοήθεια στην 
Οργάνωση Αναπήρων για επιχορήγηση των καθηµερινών 
εξόδων τους. 
 
(iii) Επιχορήγηση διακοπών σε άτοµα µε αναπηρίες 
 
Το Σχέδιο αυτό στόχο έχει την επιχορήγηση διατροφής και 
διαµονής σε άτοµα µε αναπηρίες και τους εξαρτώµενους τους, 
σε ξενοδοχεία, χειµερινά θέρετρα και παραθαλάσσιες περιοχές. 
Η Επιχορήγηση αδειών θερινών διακοπών παρέχεται στα 
άτοµα µε αναπηρίες που δεν τους παρέχεται δικαίωµα 
επιχορήγησης από άλλα σχέδια ή ταµεία. 
 
(iv) Σχέδιο Οικονοµικής Βοήθειας για την Αγορά Αναπηρικών 

Καρεκλών  για Ανάπηρους. 
 

Το Υπουργείο Υγείας ήταν µέχρι το 1997 υπεύθυνο για την 
παροχή οικονοµικής βοήθειας για επιχορήγηση αναπηρικών 
καρεκλών στα άτοµα µε αναπηρίες. Από το 1998, υπεύθυνο για 
την εφαρµογή του πιο πάνω Σχεδίου είναι το Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τµήµα Εργασίας)    

 
Αποϊδρυµατοποίηση ατόµων µε Αναπηρίες  
 
Με σκοπό την ένταξη των ατόµων µε νοητική υστέρηση στην 
κοινωνική ζωή του τόπου έχει προωθηθεί η αποϊδρυµατοποίηση των 
ατόµων µε αναπηρίες µε την ίδρυση σπιτιών στην κοινότητα.  Σήµερα 
λειτουργούν τέσσερα Κρατικά Σπίτια και εννέα µε εθελοντική 
πρωτοβουλία. 
 
Ευρωπαϊκό Έτος Αναπήρων 
 
Με Απόφαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, η Κυπριακή 
Κυβέρνηση έχει κηρύξει το 2003 ως το Ευρωπαϊκό Έτος Ατόµων µε 
Αναπηρίες και έχει συσταθεί µια Εθνική Επιτροπή µε την συµµετοχή 
οργανώσεων Αναπήρων για οργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων 
/εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του έτους. 
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 Εκπαίδευση 

  
Το δικαίωµα στην εκπαίδευση διασφαλίζεται από το Άρθρο 20 του 
Συντάγµατος και από τα Άρθρα 86 - 109 που αναφέρονται στην ίδρυση 
και λειτουργία της Κοινοτικής Συνέλευσης, οι εξουσίες της οποίας 
µεταφέρθηκαν, το 1965, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 
  
Γενικός σκοπός της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες  είναι, πέρα από 
πολλά άλλα, η προαγωγή της συνεργασίας ,της αλληλοκατανόησης και 
της αγάπης µεταξύ των ανθρώπων και των λαών, µακριά από κάθε 
πλέγµα µισαλλοδοξίας και σοβινισµού, µε στόχο την επικράτηση της 
ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης.  
 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού απορρίπτει οποιαδήποτε 
µορφή ρατσισµού, φυλετικής διάκρισης, ξενοφοβίας και 
µισαλλοδοξίας.  Με σαφείς οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για 
ανεκτικότητα και σεβασµό της διαφορετικότητας, διακηρύττει ότι 
σέβεται την κουλτούρα, τα ήθη και έθιµα  και τον πολιτισµό των 
αλλόγλωσσων µαθητών. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 
(Υ.Π.Π.) έχει θέσει ως στόχο του, στις ανάγκες της διαµορφούµενης 
πολυπολιτισµικής Κυπριακής κοινωνίας, την οµαλή σχολική ένταξη 
και ανέλιξη όλων των µαθητών. 
 
Στα πλαίσια του Προγράµµατος της ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης παρέχεται ενισχυτικός χρόνος για λειτουργία οµάδων 
στήριξης και αλφαβητισµού. Παρέχεται, επίσης, βοήθεια στους 
µαθητές των µειονοτήτων για προσωπική, εκπαιδευτική, 
επαγγελµατική και κοινωνική ανάπτυξη. Για τους  εκπαιδευτικούς 
πραγµατοποιούνται συνέδρια και σεµινάρια πολυπολιτισµικής 
εκπαίδευσης από την Υπηρεσία Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής 
Αγωγής, της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και το Πανεπιστήµιο Κύπρου. 
 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (Υ.Π.Π.) διαθέτει πλήρη 
συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία για την καταγωγή και χώρα 
προέλευσης των ξένων µαθητών και των µαθητών που προέρχονται 
από µειονότητες µε σκοπό τον όσο το δυνατό καλύτερο 
προγραµµατισµό της εκπαίδευσης που παρέχεται στα παιδιά αυτά. 
 
Το Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης επιχορηγεί πλήρως τα δίδακτρα και 
τα µεταφορικά των τουρκοκυπρίων µαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικά 
σχολεία και διαθέτει κάθε χρόνο ποσά για συντήρηση των 
τουρκοκυπριακών σχολείων. Όσο αφορά τους Μαρωνίτες έχει κτιστεί 
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καινούργιο δηµοτικό σχολείο το οποίο λειτουργεί από τη σχολική 
χρονιά 2001-2002 και στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς που στέλνει 
το Υ.Π.Π., το οποίο επιχορηγεί και τα ιδιωτικά σχολεία στα οποία 
φοιτούν Μαρωνίτες µαθητές. Στη Σχολική Εφορεία Αρµενίων 
παραχωρείται ετήσια προϋπολογισµός για κάλυψη των µισθών των 
εκπαιδευτικών και των λειτουργικών εξόδων των Αρµενικών 
σχολείων. 
 
 
Μέτρα ∆ράσης 
 
1. Αναλυτικά Προγράµµατα 
 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού παρέχει µέσα από τα 
Αναλυτικά Προγράµµατα των διαφόρων µαθηµάτων και µέσα από 
πολλά σχολικά βιβλία, όπως στα Νέα Ελληνικά, την Ιστορία, την 
Πολιτική Αγωγή,τη Γεωγραφία, την Πολιτική Οικονοµία, τη 
Φιλοσοφία, τα Κοινωνικά Θέµατα, τα σωστά µηνύµατα για 
καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στις διαφορετικές οµάδες 
πληθυσµού που ζουν ανάµεσά µας. 
 
Σηµειώνεται ότι η εισαγωγή νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων και η 
συγγραφή και χρήση νέων σχολικών βιβλίων στις διάφορες βαθµίδες 
της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στο Ενιαίο Λύκειο και στην Τεχνική 
Εκπαίδευση, συνάδει µε τη γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική του 
Υ.Π.Π, για εκσυγχρονισµό των προγραµµάτων σπουδών και βελτίωση 
της παρεχόµενης εκπαίδευσης καθώς και για διάπλαση 
ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων µέσα στο σύστηµα αξιών και 
επιδιώξεων της Κυπριακής και ευρύτερα της Ευρωπαϊκής και 
Παγκόσµιας κοινωνίας. 
 
Η αναβάθµιση και ενίσχυση του Καθηγητή Υπεύθυνου Τµήµατος, το 
πρόγραµµα ∆ηµιουργικότητα –∆ράση-Κοινωνική Προσφορά(∆∆Κ),   
οι θεσµοί της ενισχυτικής διδασκαλίας και των  τάξεων υποδοχής, η 
ενίσχυση και αναβάθµιση της Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής 
Αγωγής, η νέα διδακτική µεθοδολογία , ο νέος τρόπος αξιολόγησης 
των µαθητών, το Πρόγραµµα πρόληψης βίας και απειθαρχίας είναι 
βασικές καινοτοµίες για υλοποίηση των στόχων του Ενιαίου Λυκείου 
µεταξύ των οποίων και ο σεβασµός της διαφορετικότητας του κάθε 
µαθητή. 
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2. Εκδηλώσεις / ∆ιαγωνισµοί 
 
 Σε όλα τα σχολεία όλων των βαθµίδων τιµώνται µε εκδηλώσεις, 
οµιλίες και σχολικές ηµερίδες η ηµέρα του ΟΗΕ, η ηµέρα των 
Ανθρωπίνων  ∆ικαιωµάτων, η διεθνής ηµέρα κατά των Φυλετικών 
∆ιακρίσεων κτλ., ενώ σε αρκετά σχολεία λειτουργούν Όµιλοι και 
Επιτροπές ΟΗΕ, UNESCO, Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Ερυθρού 
Σταυρού, Πρόληψης της Βίας στην οικογένεια και στο σχολείο. 
 
Πολλοί, επίσης, διαγωνισµοί έκθεσης και ζωγραφικής, παγκύπριοι ή 
σχολικοί, έχουν ως σκοπό την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 
µαθητών, όπως για παράδειγµα το προσφυγικό δράµα που ταλαιπωρεί 
χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσµο. 
 
3. Ενισχυτικά Μαθήµατα 
 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού προσφέρει  ενισχυτικά ή 
διαφοροποιηµένα προγράµµατα εκµάθησης της Ελληνικής γλώσσας 
στα παιδιά των παλιννοστούντων και αλλοδαπών για 
αποτελεσµατικότερη επικοινωνία και οµαλή ένταξη στο κοινωνικό 
σύνολο. Για καλύτερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών οργανώνονται 
σεµινάρια προς τους εκπαιδευτικούς µε θέµα τη διδασκαλία της 
Ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. 
 
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία κατά τη σχολική χρονιά 2001-2002 ο 
αριθµός των αλλόγλωσσων µαθητών που φοιτούσαν σε δηµοτικά 
σχολεία της Κύπρου ανερχόταν σε 2843. Το Υ.Π.Π στην προσπάθειά 
του για αποτελεσµατική αντιµετώπιση των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών 
και κοινωνικών αναγκών των αλλόγλωσσων µαθητών έδωσε 
ενισχυτικό χρόνο 935 επιπρόσθετων διδακτικών περιόδων, ο οποίος τη 
σχολική χρονιά 2002-2003 αυξήθηκε σε 1058 περιόδους ,  πέρα από 
τον ενισχυτικό χρόνο που δίδεται για τα προγράµµατα στήριξης, 
αλφαβητισµού και ειδικών αναγκών. 
 
Ο αριθµός των αλλόγλωσσων µαθητών, παλιννοστούντων και άλλων 
εθνικοτήτων, στη Μέση Εκπαίδευση ανερχόταν τη σχολική χρονιά 
2001-2002 σε 1890. Συνολικά δόθηκαν στη Μέση Εκπαίδευση 2286 
περίοδοι για τις οµάδες στήριξης και αλφαβητισµού, στις οποίες 
ανήκαν και οι παλιννοστούντες και αλλόγλωσσοι µαθητές.  
 
Στα δηµοτικά σχολεία έχουν δοθεί 1000 αντίτυπα των βιβλίων της 
γλωσσικής σειράς "Ανοίγω το Παράθυρο" του ΟΕ∆Β για τη 
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διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας σε παιδιά αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων. 
 
Λειτουργοί της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ενηµερώθηκαν στην Αθήνα 
για τη φιλοσοφία, την εκπαιδευτική πολιτική και τη νοµοθεσία που 
εφαρµόζεται στο Τµήµα Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας για 
τους αλλόγλωσσους µαθητές. Οι ίδιοι λειτουργοί ενηµερώθηκαν επίσης 
για τα προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας της 
Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και για τα Αναλυτικά 
Προγράµµατα και άλλο σχετικό διδακτικό υλικό που έχει παραχθεί από 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Ελλάδας. 
 
Επιθεωρητές της Μέσης Εκπαίδευσης έλαβαν µέρος σε ∆ιεθνές 
Συνέδριο του Κέντρου ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστηµίου Πατρών το 2001 και το 2002 µε θέµα "∆ιαπολιτισµική 
Εκπαίδευση, Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα". 
 
Η Μέση Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση εφαρµόζει τα πιο 
κάτω προγράµµατα: 
 
Ελληνοπόντιοι και άλλοι αλλόγλωσσοι µαθητές φοιτούν, σε µικρό 
αριθµό, σε προγράµµατα τακτικής φοίτησης τόσο στη Θεωρητική όσο 
και στην Πρακτική Κατεύθυνση. 
 
Για τους µαθητές που φοιτούν στην τακτική φοίτηση παρέχεται, όπου 
είναι αναγκαίο, ειδική στήριξη, ιδιαίτερα στο µάθηµα των Ελληνικών. 
 
Ελληνοπόντιοι και άλλοι αλλόγλωσσοι µαθητές φοιτούν σε 
προγράµµατα του Συστήµατος Μαθητείας, ιδιαίτερα στην Τεχνική 
Σχολή Πάφου, στις ειδικότητες Υδραυλικών Συγκολλητών και 
Επιπλοποιίας/Ξυλουργικής. 
 
Για τους πιο πάνω µαθητευόµενους η εξεύρεση εργασίας γίνεται από 
τους Επιθεωρητές Μαθητείας σε συνεργασία µε τους λειτουργούς των 
Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας. 
 
Ελληνοπόντιοι και άλλοι αλλόγλωσσοι µαθητές και ενήλικες φοιτούν 
σε προγράµµατα των Απογευµατινών και Βραδινών Τµηµάτων των 
Τεχνικών Σχολών και καταβάλλουν δίδακτρα όπως και οι άλλοι 
σπουδαστές. 
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4. Σεµινάρια και Προγράµµατα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Κύπρου 

α) Σεµινάρια για τη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση για 
εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων . Επαναλήφθηκαν σε 
όλες τις πόλεις. 

 
β) Σεµινάρια για τη Συναισθηµατική Παιδεία για εκπαιδευτικούς 

όλων των βαθµίδων. Έγιναν στη Λευκωσία, τη Λεµεσό και το 
Παραλίµνι. 

 
γ) Σεµινάρια ∆ιδακτικής των Αγγλικών, προαιρετικά και στα 

πλαίσια της προϋπηρεσιακής κατάρτισης, όπου προωθείται η 
διγλωσσική εκπαίδευση στην Κύπρο. 

 
δ) Σεµινάρια στη Λευκωσία και στη Λεµεσό για την Ευρωπαϊκή 

διάσταση στην εκπαίδευση. 
 
ε) Επαναλαµβανόµενα προγράµµατα εκπαίδευσης Ποντίων 

δασκάλων. ∆ιαρκούν έξι µήνες και σ΄ αυτά συµµετέχουν κάθε 
χρόνο 12 δάσκαλοι από περιοχές της Μαύρης Θάλασσας. 

 
στ) Σεµινάρια για καθηγητές της Υπηρεσίας Συµβουλευτικής και 

Επαγγελµατικής Αγωγής. Επαναλαµβάνονται κάθε χρόνο σε 
όλες τις πόλεις. 

 
ζ) Γίνεται προσπάθεια, τέλος, για εµπλουτισµό της ταινιοθήκης 

και του Τµήµατος Τεχνολογίας του Π.Ι. µε ταινίες και άλλα 
µέσα για προαγωγή της κατανόησης παιδιών που ανήκουν σε 
µειονότητες. 

 
5. Κρατικά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης (Κ.Ι.Ε) 
 
Τα κρατικά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης συµβάλλουν στο Σχέδιο ∆ράσης 
ως εξής: 
 

α) Προσφορά δωρεάν µαθηµάτων της Τουρκικής γλώσσας σε 
παιδιά Τουρκοκυπρίων που ζουν στην Πάφο. 

 
β) ∆ιδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας δωρεάν σε παιδιά 

παλιννοστούντων, του Πόντου και πολιτικών εξορίστων. 
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6. Προγράµµατα COMENIUS – Σχολικές Συµπράξεις 
 
Μέσα από τις Σχολικές Συµπράξεις προωθείται η καταπολέµηση του 
ρατσισµού, των φυλετικών διακρίσεων και της ξενοφοβίας, ενώ 
παρέχονται ίσες ευκαιρίες για µόρφωση. Στα προγράµµατα Comenius 
περιλαµβάνονται τα εξής σεµινάρια: 

 
α) Σεµινάριο Επαφής στην Πολωνία µε θέµα " Εθνικές 

µειονότητες σε σχολεία σε αγροτικές περιοχές. Ίσες ευκαιρίες 
για παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες". Συµµετέσχε το 
Γυµνάσιο Αγίου Αθανασίου. 

 
β) Το Λύκειο Ακρόπολης και το Λύκειο Λινόπετρας 

συµµετέσχαν σε σεµινάριο  Επαφής µε τίτλο "Καταπολέµηση 
του ρατσισµού και του κοινωνικού αποκλεισµού". 

 
γ) Καθηγητές της Σχολής Κωφών και του Ειδικού Σχολείου 

Απόστολος   Βαρνάβας   Λιοπετρίου έλαβαν µέρος σε 
σεµινάριο στο Βέλγιο µε θέµα "Ειδική Εκπαίδευση και 
∆ιοίκηση". 

 
δ) Το Γυµνάσιο Φανερωµένης Λευκωσίας και το Γυµνάσιο 

Παναγίας Θεοσκέπαστης  Πάφου έλαβαν µέρος σε σεµινάριο 
στη Ρουµανία µε θέµα "Ένταξη παιδιών µειονοτήτων". 

 
ε) Η Αµερικανική Ακαδηµία Λεµεσού έλαβε µέρος σε 

σεµινάριο µε θέµα "Η επίδραση της µετανάστευσης στον 
Ευρωπαϊκό Πολιτισµό, στην Ευρωπαϊκή ταυτότητα". 

 
στ) Το Λύκειο Βεργίνας έλαβε µέρος στο σεµινάριο "Ευρώπη, 

ρίζες, ταυτότητα και πολιτισµός". 
 
ζ) Το Ελένειο ∆ηµοτικό Σχολείο Λευκωσίας έλαβε µέρος στο 

σεµινάριο "Τρόπος ζωής: Οµοιότητες , διαφορές στην 
Ευρώπη". 

 
η) Το Γυµνάσιο Αγίας Βαρβάρας έλαβε µέρος στο σεµινάριο 

"Όλοι διαφορετικοί άλλα όλοι ίσοι". 
 
θ) Το ίδρυµα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου συµµετέχει στο 

Πρόγραµµα GRUNDTVIG µε θέµα "Πολιτισµός –
Περιβάλλον και άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες". 
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7. Σχολικές ∆ιασυνδέσεις και Ανταλλαγές – ∆ιεθνή Μαθητικά 
Συνέδρια 

 
Βασικός σκοπός των προγραµµάτων αυτών είναι η προώθηση της 
συνεργασίας µεταξύ σχολείων από διάφορες χώρες και της 
αλληλοκατανόησης ανάµεσα στους νέους για έναν κόσµο ειρηνικό, 
χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις. 
Τα σηµαντικότερα προγράµµατα και συνέδρια κατά  τη σχολική χρονιά 
2000-2001 ήταν τα εξής: 
 

α) Προγράµµατα Παγκόσµιας Εκπαίδευσης του "Κέντρου 
Βορρά-Νότου" του Συµβουλίου της Ευρώπης. Σε διεθνές 
συνέδριο στο Στρασβούργο συµµετέσχαν καθηγήτριες από το 
Γυµνάσιο Αγλαντζιάς και το Λύκειο Απ.Πέτρου και Παύλου. 

 
β) Παγκόσµιο Μαθητικό Συνέδριο στη Χάγη, που οργανώνεται 

από το εκπαιδευτικό ίδρυµα The Hague International Model 
United Nations, το οποίο είναι συνδεδεµένο µε το Τµήµα 
∆ηµοσίων Πληροφοριών των Ηνωµένων Εθνών. Την Κύπρο 
αντιπροσώπευσε οµάδα µαθητών και µαθητριών από το 
Παγκύπριο Γυµνάσιο και το Λύκειο Ακρόπολης µε συνοδούς 
δυο Β. ∆ιευθύντριες. 

 
γ) Συνέδριο Model European Parliament στο Ρόττερνταµ της 

Ολλανδίας. Την Κύπρο εκπροσώπησε το Παγκύπριο 
Γυµνάσιο. 

 
δ) ∆ραστηριότητες του Οργανισµού Life-Link Σουηδίας. Την 

Κύπρο αντιπροσώπευσε το Λύκειο Κύκκου Πάφου. 
 
8. Υπηρεσία Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής 

(ΥΣΕΑ) 
 
Μέσα στα πλαίσια των στόχων της για παροχή βοήθειας σε όλους τους 
µαθητές που τη χρειάζονται, η ΥΣΕΑ παρεµβαίνει ειδικά µέσα στο 
σχολικό χώρο στοχεύοντας στην κοινωνική ένταξη των ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι κοινωνικά 
αποκλεισµένοι µαθητές. 
 
Οι Καθηγητές Συµβουλευτικής µέσω της ατοµικής, οµαδικής και 
οικογενειακής Συµβουλευτικής και του µαθήµατος της Κοινωνικής 
Αγωγής (προσφέρεται στη Γ΄ τάξη του Γυµνασίου) βοηθούν τα άτοµα 
αυτά να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην κοινωνία. Η 
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Συµβουλευτική παρέµβαση δεν περιορίζεται µόνο στη στήριξη των 
ατόµων που γίνονται θύµατα του κοινωνικού αποκλεισµού και των 
οικογενειών τους, αλλά επεκτείνεται ιδιαίτερα µέσα στο χώρο του 
σχολείου µε συγκεκριµένες ενέργειες (π.χ. σεµινάρια, διαλέξεις, 
ατοµική Συµβουλευτική κτλ) µε στόχο τον περιορισµό του ρατσισµού 
µε την ευαισθητοποίηση ή τη µόρφωση του άµεσου κοινωνικού τους 
περιβάλλοντος (σχολείου, κοινότητας), ώστε να τα αποδεχθεί και να τα 
εντάξει στους κόλπους του. 
 
9. Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ) 
 
Η ΥΕΨ παρέχει ψυχολογικές υπηρεσίες προς τους γονείς και τα ίδια τα 
παιδιά, που στόχο έχουν την προσαρµογή τους στο Κυπριακό 
πολιτισµικό περιβάλλον, καθώς επίσης και συµβουλευτική προς τα 
σχολεία µε σκοπό τη διαµόρφωση προσεγγίσεων και ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που υποβοηθούν στην αλληλοκατανόηση και 
αποδεχτικότητα των ξένων και των Κυπρίων µαθητών. 
 
Στα πλαίσια των καθηµερινών δραστηριοτήτων τους οι εκπαιδευτικοί 
ψυχολόγοι δέχονται, αξιολογούν και παρακολουθούν αριθµό ξένων 
µαθητών µε ανεπάρκειες στον τοµέα των κοινωνικών, γλωσσικών και 
αντιληπτικών δυσκολιών. 
 
10. Συνέδρια Εταιρικών Σχολείων UNESCO 
 
Τα σχολεία UNESCO δραστηριοποιούνται, για να προβάλουν τα 
µεγάλα ιδανικά της UNESCO και του ΟΗΕ, την ειρήνη, τη φιλία, τη 
συνεργασία µεταξύ των λαών την αλληλοκατανόηση, την ανοχή, την 
αγάπη, και εργάζονται για να περιοριστούν οι προκαταλήψεις, οι 
διακρίσεις, οι αντιπαλότητες . Εργάζονται για να καταπολεµηθούν 
φαινόµενα όπως ο ρατσισµός, ο σοβινισµός, η ξενοφοβία, η 
µισαλλοδοξία. Κοινό όραµα η ειρήνη, η αγάπη, η φιλία, η συνεργασία. 
 
Το ΚΕ’ Παγκύπριο Συνέδριο των Εταιρικών Σχολείων UNESCO 
Κύπρου που οργανώθηκε το 2002, είχε το εξής  θέµα: «Ο ρατσισµός, η 
ξενοφοβία, η µισαλλοδοξία». Στο Συνέδριο έγινε αναφορά στα 
φαινόµενα αυτά, αναλύθηκαν τα αίτια που τα προκαλούν και 
εκφράστηκαν σκέψεις, προβληµατισµοί και εισηγήσεις των νέων στα 
καίρια αυτά θέµατα. Κύριο µοτίβο του Συνεδρίου υπήρξε το Άρθρο 1 
της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου: 
«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και 
δικαιώµατα». 
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11. Σεµινάριο για τη ∆ιδασκαλία των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων στα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης 

 
Το Σεµινάριο οργανώθηκε από τον Εθνικό Οργανισµό Προστασίας 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 
το 1999, στη Λευκωσία και στη Λεµεσό, και το παρακολούθησαν 
εκπαιδευτικοί και µαθητές των Γυµνασίων και Λυκείων της Κύπρου. 
 
12. Η Ένταξη Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες στον Κύριο Κορµό 

της Εκπαίδευσης 
 
Η ένταξη παιδιών µε ειδικές ανάγκες στον κύριο κορµό της 
εκπαίδευσης αποτελεί πάγια και εναρµονισµένη προς τις διεθνείς 
διακηρύξεις και τάσεις φιλοσοφία και πολιτική του Υ.Π.Π. Η 
υιοθέτηση της πολιτικής αυτής συνοδεύεται µε αλλαγή νοοτροπιών, 
κοινωνικών αντιλήψεων, στάσεων και πεποιθήσεων προς τα παιδιά µε 
ειδικές ανάγκες είτε αυτά είναι ενταγµένα στο εκπαιδευτικό σύστηµα 
είτε στην κοινωνία. Έκφραση της πολιτικής αυτής αποτελεί ο περί 
Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Νόµος του 
1999, καθώς και οι περί Μηχανισµού Έγκαιρης Εντόπισης Παιδιών µε 
Ειδικές Ανάγκες Κανονισµοί του 2001 και οι περί Αγωγής και 
Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Κανονισµοί του 2001, οι 
οποίοι ρυθµίζουν την εφαρµογή του νέου Νόµου. 
 
Το Κράτος προβαίνει στον έγκαιρο εντοπισµό παιδιών µε ειδικές 
ανάγκες από την ηλικία των τριών ετών, στην πλήρη αξιολόγηση των 
αναγκών τους από πολυθεµατική οµάδα αξιολόγησης και στην παροχή 
όλων των απαραίτητων µέσων, διευκολύνσεων, απαλλαγών και ειδικής 
βοήθειας από εκπαιδευτικό ή βοηθητικό προσωπικό για την 
απρόσκοπτη φοίτησή τους στα συνηθισµένα σχολεία. Κατά τη σχολική 
χρονιά 2002-2003 προσφέρθηκαν εξατοµικευµένα προγράµµατα σε 2 
893 παιδιά, από 287 εκπαιδευτικούς. Επίσης, στελεχώθηκαν τα ειδικά 
σχολεία µε το απαραίτητο εξειδικευµένο προσωπικό (117 δάσκαλοι) 
για ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και άλλων αναγκών των 355 
παιδιών που φοιτούν σε αυτά. 
  
  

 Στέγαση   
 

 Η πιο σχετική πλευρά της παρούσας κατάστασης. 
 
Ένα υψηλό ποσοστό ατόµων στην Κύπρο είναι ιδιοκτήτες σπιτιών, 
ενώ οι άστεγοι δεν αποτελούν κοινωνικό φαινόµενο της Κύπρου. 
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Πρόσφυγες από το 1974, χαµηλόµισθες οικογένειες και άτοµα που 
ζουν σε µειονεκτικές περιοχές αποτελούν τις κύριες οµάδες-στόχους 
της παρούσας πολιτικής για τη στέγαση. Τα σχέδια στέγασης είναι 
πολυάριθµα αλλά τείνουν να είναι διασπασµένα και απαιτείται 
συντονισµός µεταξύ τους.   
 

 Πολιτική και Ινστιτούτα 
 
Πριν από το 1974, η στέγαση ήταν αυστηρά ιδιωτικό θέµα και ο 
δηµόσιος τοµέας είχε µικρή, άµεση ή έµµεση, ανάµιξη στην παροχή 
στέγασης. Η στέγαση παρεχόταν από τον ιδιωτικό τοµέα και 
γενικά, η λειτουργία ήταν αρκετή ικανοποιητική. 
 
Τα δηµόσια σχέδια στέγασης εισήχθησαν από την Κυβέρνηση, µετά 
το 1974, όταν περίπου το 1/3 του πληθυσµού προσφυγοποιήθηκε. 
Ακόµα και σήµερα, η έµφαση της κυβερνητικής πολιτικής για τη 
στέγαση παραµένει σε µεγάλο βαθµό στις οικογένειες 
εκτοπισµένων. Έχουν εισαχθεί νέα σχέδια στέγασης για ευρύτερη 
κάλυψη των στόχων – οµάδων όπως:  παντρεµένα ζευγάρια που 
ζουν σε µειονεκτικές περιοχές, πολυµελείς οικογένειες, 
χαµηλόµισθες οικογένειες, συµπεριλαµβανοµένων και αποδεκτών  
δηµόσιου επιδόµατος κ.τ.λ. Έχουν προσδιοριστεί  κοινωνικά και 
γεωγραφικά κριτήρια. Όλα τα σχέδια στέγασης λειτουργούν µε 
κριτήρια τα οποία εγκρίνονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 
 
Η πλειοψηφία των σχεδίων λειτουργούν κάτω από το Υπουργείο 
Εσωτερικών. Επιπρόσθετα στα σχέδια αυτά, το Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως διαχειρίζεται Σχέδιο 
Επιδότησης Ενοικίου για πρόσφυγες  και επαναπατριζόµενους 
Κύπριους πολίτες, αντίστοιχα και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευηµερίας διαχειρίζονται ειδικά Σχέδια για αποδέκτες δηµόσιας 
βοήθειας. 
 
Με σκοπό την συµπλήρωση των πιο πάνω Σχεδίων, η Κυβέρνηση 
της Κύπρου εγκαθίδρυσε τον ηµικρατικό Οργανισµό 
Χρηµατοδότησης Στέγης  (Ο.Χ.Σ.). Τα δάνεια του Ο.Χ.Σ. 
παρέχονται σε άτοµα µε µέτριο προς χαµηλό εισόδηµα. Περαιτέρω 
ο ηµικρατικός Κυπριακός Οργανισµός Ανάπτυξης Γης (Κ.Ο.Α.Γ.) 
εγκαθιδρύθηκε µε σκοπό, να βοηθήσει τα χαµηλά και µεσαία 
εισοδηµάτων νοικοκυριά να αποκτήσουν µονάδα στέγασης και να 
επηρεάσουν τις τιµές στον τοµέα της στέγασης και αγορά γης. Ο 
Κ.Ο.Α.Γ. επιτελεί τους στόχους του µέσω της απόκτησης γης και 
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της οικοδόµησης είτε οικοπέδων ή οικισµών τα οποία πουλούν σε 
κατάλληλα νοικοκυριά. 
 

 Σύντοµη αξιολόγηση των προτεραιοτήτων-κλειδιά για 
µελλοντική επιθεώρηση.  

 
Με στόχο την εφαρµογή µιας ενιαίας, ολοκληρωµένης στεγαστικής 
πολιτικής συστάθηκε Φορέας Στεγαστικής Πολιτικής του οποίου 
προΐσταται ο Υπουργός Εσωτερικών.  Τον Υπουργό Εσωτερικών 
συµβουλεύει Μόνιµη Συµβουλευτική Επιτροπή (ΜΣΕ).  Η ΜΣΕ είναι 
αρµόδια για την υποβολή εισηγήσεων σε σχέση µε τον καθορισµό της 
στεγαστικής πολιτική του κράτους, πλην των στεγαστικών σχεδίων για 
εκτοπισθέντες, όπως η εισαγωγή νέων σχεδίων, η βελτίωση 
υφιστάµενων κ.α., και για την υποβολή εισηγήσεων σε σχέση µε τη 
γενική εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρµογής των 
στεγαστικών Σχεδίων.   
  
Την εκτέλεση και εφαρµογή των αποφάσεων του Φορέα και την 
υλοποίηση και παρακολούθηση των επιµέρους στεγαστικών Σχεδίων, 
αναλαµβάνουν επιµέρους Φορείς η σύνθεση των οποίων εξαρτάται από 
τα επιµέρους στεγαστικά Σχέδια.  Στα πλαίσια της εφαρµογής των 
επιµέρους στεγαστικών Σχεδίων, οι Φορείς έχουν την ευθύνη για την 
έγκριση των αιτήσεων που υποβάλλονται.    
 
Για τη µελέτη εξειδικευµένων θεµάτων η ΜΣΕ συστήνει Ad hoc 
Επιτροπές.  Η ΜΣΕ έχει ορίσει τις ακόλουθες Ad hoc Επιτροπές: 
 
(α) Επιτροπή Κριτηρίων:  Η Επιτροπή υποβάλλει εισηγήσεις για 

την επίτευξη οµοιοµορφίας των κριτηρίων των ισχύοντων 
στεγαστικών Σχεδίων (πχ ύψος βοήθειας, επιτόκιο, δικαιούχοι, 
εισοδηµατικά κριτήρια κοκ.) 

 
(β) Επιτροπή Εφαρµογής:  Η Επιτροπή υποβάλλει εισηγήσεις για 

επίτευξη οµοιόµορφης πρακτικής στο χειρισµό των αιτήσεων 
που υποβάλλονται για την παραχώρηση βοήθειας µέσω των 
στεγαστικών σχεδίων. 

 
(γ) Επιτροπή Τήρησης Στατιστικών Σχεδίων:  Η Επιτροπή 

καθορίζει τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να τηρούνται για 
σκοπούς εποπτείας και ελέγχου της εφαρµογής των Σχεδίων (πχ 
παρακολούθηση εκτέλεσης έργων και αξιολόγησή τους, 
αριθµός αιτήσεων κατά Κοινότητα, Επαρχία και έτος)           
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Τα πρώτα συγκεκριµένα θετικά αποτελέσµατα από την σύσταση του 
Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής σύµφωνα µε τις Αποφάσεις του 
Υπουργικού Συµβουλίου είναι τα ακόλουθα: 
 

• βελτίωση και διασφάλιση της οµοιοµορφίας των Σχεδίων που 
διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών.  

• ενιαίο επιτόκιο για όλα τα στεγαστικά Σχέδια  
• διασφάλιση οµοιοµορφίας στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

για την εξέταση αιτήσεων και  
• καθορισµός των στατιστικών στοιχείων που θα τηρούνται για 

την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή 
των Σχεδίων. 

 
  

Επί του παρόντος η ad hoc Επιτροπή Κριτηρίων, εξετάζει όλα 
τα κυβερνητικά στεγαστικά σχέδια σε µια προσπάθεια 
διασφάλισης της οµοιοµορφίας και βελτίωσης των κριτηρίων 
και παροχής στεγαστικών σχεδίων. Η ίδια Επιτροπή εξετάζει 
επίσης την εισαγωγή ενός νέου στεγαστικού προγράµµατος για 
άτοµα µε αναπηρίες.  
 

 Απόκτηση Ακίνητης Περιουσίας 
  
Η υφιστάµενη νοµοθεσία θέτει αριθµό περιορισµών αναφορικά µε την 
απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς.  Συγκεκριµένα, 
προβλέπει ότι οι αλλοδαποί, οι ξένες εταιρείες, καθώς και οι κυπριακές 
εταιρείες που βρίσκονται κάτω από ξένο έλεγχο δεν µπορούν να 
αποκτήσουν ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο, εξαιρουµένης της 
περίπτωσης απόκτησης τέτοιας ιδιοκτησίας από κληρονοµιά, εκτός αν 
δοθεί σχετική έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο.  Η νοµοθεσία 
θέτει συγκεκριµένα κριτήρια µε βάση τα οποία το Υπουργικό 
Συµβούλιο εξετάζει αιτήσεις για παραχώρηση άδειας για απόκτηση 
ακίνητης ιδιοκτησίας.   
 
Οι πρόνοιες αυτές δεν εφαρµόζονται σε κύπριους πολίτες που δεν 
κατοικούν στην Κύπρο ή σε πρόσωπα κυπριακής καταγωγής (ακόµη 
και στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά δεν είναι κύπριοι πολίτες). 
 
Στα πλαίσια εναρµόνισης της κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο, οι πολίτες κρατών µελών της Ε.Ε. και των νοµικών 
προσώπων που έχουν συσταθεί σε κράτη µέλη της Ε.Ε., σε σχέση µε τη 
δυνατότητα κτήσης ακίνητης ιδιοκτησίας έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε 
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τους Κύπριους πολίτες, εξαιρουµένης της περίπτωσης απόκτησης 
δευτερεύουσας κατοικίας.   
 
Όσον αφορά το θέµα της κτήσης δευτερεύουσας κατοικίας στην 
επικράτεια της ∆ηµοκρατίας από πολίτες ή νοµικά πρόσωπα κρατών 
µελών της ΕΕ, έχει δοθεί στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία µεταβατική 
περίοδος πέντε ετών µετά την ένταξη στην ΕΕ.    
 
 

 Υγεία 
  
Η Κύπρος δεν έχει ακόµη εισαγάγει εθνικό σύστηµα υγείας.  Σήµερα, η 
ιατρική φροντίδα παρέχεται από τα κυβερνητικά ιατρικά ιδρύµατα και 
τον ιδιωτικό ιατρικό τοµέα.  Υπολογίζεται ότι 70% περίπου του 
πληθυσµού δικαιούται δωρεάν περίθαλψη και 20% περίπου περίθαλψη 
έναντι µειωµένων τελών, από τις κυβερνητικές ιατρικές υπηρεσίες.15 
 
∆ωρεάν περίθαλψη παρέχεται: 
 
− Ανεξάρτητα από εισόδηµα στα εν ενεργεία και 

αφυπηρετήσαντα µέλη της δηµόσιας υπηρεσίας, της δηµόσιας 
εκπαιδευτικής υπηρεσίας, της αστυνοµίας και των ενόπλων 
δυνάµεων, περιλαµβανοµένων των εξαρτωµένων των 
κατηγοριών αυτών, στα µέλη οικογενειών µε τέσσερα ή 
περισσότερα παιδιά, ανάπηρους πολέµου, φοιτητές του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου και άλλων κρατικών εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων, λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος και πρόσωπο 
πάσχοντα από ορισµένες χρόνιες ασθένειες. 

 
− Σε άτοµα των οποίων το ετήσιο εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις 

£9000. 
 
− Σε µέλη οικογενειών των οποίων το ετήσιο εισόδηµα δεν 

υπερβαίνει τις £18.000 πλέον £1000 για κάθε εξαρτώµενο παιδί 
της οικογένειας. 

 
Περίθαλψη έναντι µειωµένων τελών παρέχεται:- 
 
− Σε άτοµα των οποίων το ετήσιο εισόδηµα είναι µεταξύ £9.001 

και £18.000. 
 

                                                 
15 Στατιστικά Στοιχεία Υπουργείου Υγείας 
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− Στα µέλη οικογενειών των οποίων το ετήσιο εισόδηµα είναι 
µεταξύ £18.001 και £22.000 πλέον £1000 για κάθε εξαρτώµενο 
παιδί της οικογένειας. 

 
Μείωση τελών για ενδονοσοκοµειακή νοσηλεία προβλέπεται για 
πρόσωπα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες δικαιούχων, 
ανάλογα µε το ύψος των τελών και το εισόδηµα του ατόµου ή της 
οικογένειάς. 
 
Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυµάτων και Υπηρεσιών Γενικοί 
Κανονισµοί του 2000 και 2002, που διέπουν την παροχή ιατρικής 
περίθαλψης από τις κυβερνητικές ιατρικές υπηρεσίες αποκλείουν τους 
αλλοδαπούς από το δικαίωµα για δωρεάν ή έναντι µειωµένων τελών 
περίθαλψη, έστω κι αν κατοικούν στην Κύπρο και πληρούν τα 
εισοδηµατικά και άλλα κριτήρια. 
 
Παρόµοια διάταξη υπάρχει και στους περί Γενικού Συστήµατος Υγείας 
Νόµους του 2001 και 2002,  που προβλέπουν για καθολική κάλυψη του 
πληθυσµού µε κριτήριο την υπηκοότητα και κατοικία.  Οι αλλοδαποί 
κάτοικοι Κύπρου θα καλύπτονται µόνο αν καταβάλλουν εισφορά στο 
Γενικό Σύστηµα Υγείας.  Το Σύστηµα αναµένεται να τεθεί σε 
εφαρµογή µέσα σε 4-5 χρόνια. 
 
Σηµειώνεται ότι οι ασθενείς µε AIDS, σεξουαλικώς µεταδιδόµενα 
νοσήµατα και φυµατίωση,  δικαιούνται δωρεάν περίθαλψη στα 
Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύµατα χωρίς διάκριση µε βάση την 
υπηκοότητα.  Το ίδιο ισχύει και για υπηρεσίες παρεχόµενες στα 
Τµήµατα Ατυχηµάτων και Επειγόντων Περιστατικών. 
 
Το Εθνικό πρόγραµµα AIDS εφαρµόζεται σύµφωνα µε τέσσερις 
κατευθυντήριες γραµµές (αναφέρονται πιο κάτω µαζί µε τις 
στρατηγικές διαχείρισης ελέγχου του HIV/AIDS): 
 
1. Πρόληψη σεξουαλικής µετάδοσης του HIV µε βάση: 
 

(i) Την προώθηση της αποχής, της αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης, τις ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές και 
τη σωστή χρήση προφυλακτικών. 

(ii) Τα σχολικά προγράµµατα (πυρήνες επιµόρφωσης, 
διαλέξεις κλπ), προγράµµατα για το ευρύ κοινό, την 
Εθνική Φρουρά, την Αστυνοµία, και µη κυβερνητικούς 
οργανισµούς και άλλες οµάδες. 
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2. Πρόληψη της µετάδοσης του HIV µέσω του αίµατος και των 
παραγώγων του αίµατος, µέσω: 

 
(i) Καθολικού ελέγχου του προσφερόµενου αίµατος. 
(ii) Επιλογής των δοτών και παροχής συµβουλευτικής 

αγωγής. 
 
3. Πρόληψη περιγεννητικής µετάδοσης του HIV µέσω: 

 
(i) Αγωγής υγείας. 
(ii) Παρακολούθησης και παροχής συµβουλευτικής αγωγής 

σε εγκύους. 
(iii) Προγεννητικής θεραπείας σε ΑΖΤ εγκύους που έχουν 

µολυνθεί µε HIV.  
 
4. Μείωση των προσωπικών και κοινωνικών επιπτώσεων του HIV 
µε την παροχή: 
 

(i) ∆ωρεάν θεραπείας για ευκαιριακά νοσήµατα και 
αντιρετροϊκής θεραπείας.  

(ii) Εργαστηριακών υπηρεσιών διάγνωσης και 
παρακολούθησης, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες 
γραµµές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. 

(iii) Συµβουλών (πριν και µετά την εξέταση η οποία είναι 
συνεχής για τους ασθενείς µε ΗΙV και ΑIDS και τις 
οικογένειες τους), προσιτής σε όλους όσοι ζητούν 
στήριξη.  Επίσης παρέχεται κοινωνική και οικονοµική 
στήριξη προς όλους τους ενδιαφερόµενους από το 
Υπουργείο Υγείας και τους µη κυβερνητικούς 
οργανισµούς. 

(iv) Αγωγή προς το κοινό προς αποφυγή διακρίσεων και 
σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ασθενών µε 
HIV και AIDS και των οικογενειών τους. 

  
Αγωγή Υγείας: 
 
Η Αγωγή Υγείας διεξάγεται µε: 
 
• Παραδοσιακές µεθόδους όπως διαλέξεις, προγράµµατα από τα 

ΜΜΕ, ειδικές εκδηλώσεις, διανοµή υλικού, οµιλίες σε διάφορες 
οµάδες του πληθυσµού κυρίως στη νεολαία, κλπ, 
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• Πυρήνες επιµόρφωσης πάνω σε πιλοτική βάση σε µικρό αριθµό 
των τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και 

 
• ειδικά προγράµµατα που απευθύνονται σε επιλεγµένες οµάδες 

(όπως σε αλλοδαπές που εργάζονται σε µπαρ) και διεξάγονται σε 
συνεργασία µε το Σύνδεσµο Οικογενειακού Προγραµµατισµού, τη 
νεολαία του Συνδέσµου Κυπρίων Οδηγών,  µέλη Συντεχνιών κλπ. 

 
Προσδίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην αγωγή σε θέµατα υγείας για: 
 

• την αλλαγή συµπεριφοράς κυρίως σε σχέση µε τη 
σεξουαλική µετάδοση του ιού µε πληροφόρηση ως προς 
την αποχή και το καθυστερηµένο σεξ, την 
αυτοσυγκράτηση, το ασφαλές σεξ και τη σωστή χρήση 
προφυλακτικού, 

 
• την ευαισθητοποίηση σε σχέση µε τις κοινωνικές και 

προσωπικές πτυχές της επιδηµίας, και 
 

• τις γενικές πτυχές της επιδηµίας (πχ τους λιγότερο 
συχνούς τρόπους µετάδοσης του ιού στην Κύπρο). 

 
Επιδηµιολογική παρακολούθηση 
 
Η επιδηµία παρακολουθείται πρώτιστα µέσω συνδυασµού και 
ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων, τα οποία αναφέρονται στις 
αρχές. 
 
Επιπρόσθετα, διεξάγεται έρευνα µεταξύ: 
 
• ασθενών µε σεξουαλικά µεταδιδόµενες ασθένειες, 
• νεοσύλλεκτων στρατιωτών, και  
• άλλων οµάδων, όπου κρίνεται αναγκαίο (πχ το 1992 και 1993 

µια οµάδα ανθρώπων που υπεβλήθη σε προγαµιαίο τεστ 
θαλασσαιµίας έκαναν ανώνυµα τεστ για HIV και δεν βρέθηκαν 
θετικοί). 

 
 Φυλετική ή εθνοτική διάκριση 

  
• Με τη ψήφιση, στις 31/3/2004, της νέας εναρµονιστικής 

νοµοθεσίας µε τίτλο «Ο περί Ίσης Μεταχείρισης (Εθνοτική 
και Φυλετική Καταγωγή) Νόµος του 2004 [Ν. 59(Ι)/2004] 
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θεσπίστηκε πλαίσιο για την καταπολέµηση των διακρίσεων 
λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, µε στόχο να 
πραγµατωθεί στην Κύπρο η αρχή της ίσης µεταχείρισης.  Η 
εν λόγω νοµοθεσία υιοθετεί το µεγαλύτερο µέρος της 
Οδηγίας του Συµβουλίου µε αρ. 2000/43/ΕΚ (Παράρτηµα Ι), 
εκτός αυτού που αναφέρεται στην απασχόληση και την 
θεσµοθέτηση ανεξάρτητου φορέα (Άρθρο 13 της Οδηγίας), 
το οποίο καλύπτεται µε άλλες εναρµονιστικές νοµοθεσίες.  Η 
εν λόγω νοµοθεσία προβλέπει, ανάµεσα σε άλλα, για: 

 
- Την απαγόρευση κάθε άµεσης και έµµεσης 

διάκρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής 
σε ό,τι αφορά τους τοµείς της κοινωνικής 
προστασίας, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής 
ασφάλισης και της υγειονοµικής περίθαλψης, τις 
κοινωνικές παροχές, την εκπαίδευση και την 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που είναι 
διαθέσιµα στο κοινό και στην παροχή αυτών, 
συµπεριλαµβανοµένης της στέγασης· 

 
- Θετικές δράσεις και θέσπιση ειδικών µέτρων, µε 

σκοπό την πρόληψη ή την αντιστάθµιση 
µειονεκτηµάτων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής· 

 
- ∆ικαστικές ή/και διοικητικές θεραπείες προς 

υπεράσπιση των δικαιωµάτων προσώπου που θεωρεί 
εαυτό ζηµιωθέν από τη µη τήρηση της αρχής της 
ίσης µεταχείρισης· 

 
- Ποινικές κυρώσεις· 

 
- Βάρος της απόδειξης σε πολιτικές διαδικασίες, και 

 
- Προστασία έναντι αντιποίνων  

 
• Με τη ψήφιση, επίσης, της νέας εναρµονιστικής νοµοθεσίας 

µε τίτλο «Ο περί της Ίσης Μεταχείρισης Προσώπων στην 
Απασχόληση και την Εργασία Νόµος του 2004 [Ν. 
58(Ι)/2004] ρυθµίζονται τα θέµατα εξάλειψης µορφών 
διάκρισης, ως εκ της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής 
στον τοµέα της απασχόλησης. 

 



40 

• Με τη θέσπιση του περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2004 [Ν. 36(Ι)/2004] και του 
περί Καταπολέµησης των Φυλετικών και Ορισµένων Άλλων 
∆ιακρίσεων (Επιτρόπου) Νόµου του 2004 [Ν. 42(Ι)/2004] 
θεσµοθετήθηκε ανεξάρτητο Σώµα, το οποίο κέκτηται 
αρµοδιότητας, ανάµεσα σε άλλα, όπως: 

 
- Επιλαµβάνεται παραπόνων για παραβίαση της αρχής 

της ίσης µεταχείρισης δυνάµει των πιο πάνω Νόµων· 
- Παρέχει ανεξάρτητη συνδροµή σε θέµατα 

διακρίσεως· 
- Επιβάλλει διοικητικές και άλλες κυρώσεις· 
- ∆ιεξάγει ανεξάρτητες µελέτες/έρευνες για τις 

διακρίσεις, και 
- ∆ηµοσιεύει ανεξάρτητες εκθέσεις και διατυπώνει 

συστάσεις για κάθε θέµα που αφορά τέτοιες 
διακρίσεις. 

 
• Πρόσθετα, η φυλετική ή άλλη διάκριση αντίθετα προς το 

Σύνταγµα µπορεί να στοιχειοθετήσει το ποινικό αδίκηµα της 
«Ανυπακοής προς το Νόµο» που προβλέπει το άρθρο 136 του 
Ποινικού Κώδικα (Κεφ. 154) και που τιµωρείται µε φυλάκιση 
µέχρι 2 χρόνια ή και πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις £1.500.    

 
• Επίσης, πρόσωπα που υπηρετούν στη δηµόσια υπηρεσία 

µπορούν να διωχθούν για το αδίκηµα της «κατάχρησης 
αξιώµατος» (που τιµωρείται µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 
τα δύο χρόνια και µε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις £1.500) 
αν προβούν σε δυσµενή διάκριση κατά την άσκηση ή κατ’ 
επίκληση άσκησης της εξουσίας του λειτουργήµατος τους 
(άρθρο 105 και 35 του Π.Κ.). 

 
• Η συµµετοχή σε πολεµική επιχείρηση εναντίον µιας φυλής ή 

οµάδας προσώπων είναι αδίκηµα σύµφωνα µε τον Π.Κ. που 
τιµωρείται µε φυλάκιση δια βίου (Άρθρο 40).  ∆ηµοσιεύµατα 
που έχουν σαν σκοπό τη δηµιουργία αισθηµάτων κακής 
διάθεσης ή εχθρότητας µεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων ή 
τάξεως του πληθυσµού είναι επίσης αδίκηµα και τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι 5 χρόνια (Άρθρο 47).  Αν τα αισθήµατα αυτά 
δηµιουργούνται από οποιαδήποτε οργάνωση προσώπων τότε 
αυτή είναι παράνοµη τα δε µέλη και οι αξιωµατούχοι της είναι 
ένοχοι κακουργήµατος και υπόκεινται σε φυλάκιση µέχρι 3 
χρόνια και 7 χρόνια αντίστοιχα (άρθρα 56 και 63). 
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• Σύµφωνα µε το Νόµο που επικύρωσε τη Σύµβαση για την 

Παρεµπόδιση και Τιµωρία του Εγκλήµατος της Γενοκτονίας 
(Κυρωτικός Νόµος Αρ. 59 του 1980) τιµωρούνται οι πράξεις 
γενοκτονίας που προβλέπει η Σύµβαση, δηλ. οι πιο κάτω 
πράξεις που διαπράττονται µε σκοπό τη συνολική ή µερική 
καταστροφή µιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής οµάδας: 

 
(α) Θανάτωση µελών της οµάδας˙ 
(β) πρόκληση σοβαρής σωµατικής ή πνευµατικής βλάβης 

στα µέλη της οµάδας˙ 
(γ) εσκεµµένη επιβολή επί της οµάδας συνθηκών ζωής 

υπολογιζοµένων να επιφέρουν τη µερική ή συνολική 
φυσική καταστροφή της˙ 

(δ) επιβολή µέτρων που σκοπεύουν να παρεµποδίσουν τις 
γεννήσεις εντός της οµάδας˙ 

(ε) βίαιη µεταφορά παιδιών της οµάδας σε άλλη οµάδα. 
 
Η ποινή που προβλέπεται για τις πιο πάνω πράξεις είναι η ποινή 
της ισόβιας κάθειρξης. 

 
 Θρησκεία ή πεποιθήσεις 

  
∆εν υπάρχει κρατική θρησκεία στην Κύπρο και δεν υπάρχει νόµος που 
απαριθµεί ή προβαίνει σε οποιαδήποτε διάκριση ανάµεσα στις 
θρησκείες που αναγνωρίζονται και δεν αναγνωρίζονται. Το Άρθρο 18 
του Συντάγµατος διασφαλίζει το δικαίωµα ελευθερίας σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας (µε εξαίρεση τις θρησκείες των οποίων τα 
δόγµατα ή οι ιεροτελεστίες είναι µυστικές) και την αρχή της ισότητας 
µεταξύ όλων των θρησκειών ή θρησκευτικών ιδρυµάτων. Το Άρθρο 18 
διασφαλίζει επίσης το δικαίωµα κάθε ατόµου – ατοµικά, συλλογικά, 
ιδιωτικά ή δηµόσια - να πρεσβεύει την πίστη του και να εκδηλώνει τη 
θρησκεία ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του µέσα από τη λατρεία, τη 
διδασκαλία, την τήρηση των τύπων,  καθώς επίσης διασφαλίζει το 
δικαίωµα µεταβολής της θρησκείας ή των θρησκευτικών του 
πεποιθήσεων. Το Άρθρο 18 απαγορεύει τη χρήση φυσικής ή ηθικής 
βίας για σκοπούς εξαναγκασµού µεταβολής ή παρεµβολής εµποδίου σε 
κάποιο άτοµο όπως µεταβάλει τη θρησκεία του.  
 
Ο Π.Κ. προβλέπει επίσης ποινικά αδικήµατα για την προστασία της 
θρησκείας οποιουδήποτε προσώπου ή τάξεως προσώπων.  Έτσι η 
καθύβριση θρησκευµάτων µε την καταστροφή ή βεβήλωση τόπων 
λατρείας κλπ, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι 2 ετών (Άρθρο 138), η 
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προσβολή θρησκευµατικών αισθηµάτων µε λέξεις, χειρονοµίες κλπ, µε 
φυλάκιση µέχρι ενός έτους (Άρθρο 141) και η δηµοσίευση βιβλίων, 
φυλλαδίων κλπ, που εκλαµβάνονται από οποιαδήποτε τάξη προσώπων 
ως δηµόσια καθύβριση της θρησκείας τους ή των πρεσβευόντων την 
θρησκεία αυτή, µε φυλάκιση µέχρι 2 χρόνων (Άρθρο 142). 
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ΣΣΣΩΩΩΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ    ///    ΦΦΦΟΟΟΡΡΡΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    

 
 

 Με τη ψήφιση του περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2004 [Ν. 36(Ι)/2004] και του περί 
Καταπολέµησης των Φυλετικών και Ορισµένων Άλλων ∆ιακρίσεων 
(Επιτρόπου) Νόµου του 2004 [Ν. 42(Ι)/2004] θεσµοθετήθηκε 
εξειδικευµένο Σώµα ή Αρχή κατ’ επιταγή του άρθρου 13 της Οδηγίας 
2000/43/ΕΚ, που θα ασχολείται αποκλειστικά µε το θέµα των 
διακρίσεων στους τοµείς που πραγµατεύονται οι δύο οδηγίες του 
Συµβουλίου (2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ – Παρ. Ι και ΙΙ της Έκθεσης).  
 

 Επίσης, η λειτουργία θεσµών και φορέων, δυνάµει προνοιών 
του Συντάγµατος ή ειδικών νοµοθετηµάτων, όπως του Γενικού 
Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, της 
Επιτρόπου Νοµοθεσίας, της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων, του Προεδρικού Επιτρόπου, του Εθνικού Μηχανισµού για 
τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, της Αρχής Προσφύγων και της Αρχής 
Ραδιοτηλεόρασης καθώς επίσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ελέγχου της Βουλής και των µη κυβερνητικών οργανισµών συµβάλλουν 
στην προστασία ατόµων ή οµάδων του κοινωνικού συνόλου έναντι 
οποιασδήποτε διάκρισης. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  IIVV  
 
 

Τίτλος 
 

Αρ. του Κυρωτικού 
Νόµου 

Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Θεµελιωδών 
Ελευθεριών και όλα τα Πρωτόκολλά της. 

39/62, 118/68, 52/89 
11 (ΙΙΙ)/99, 35/86, 

25(ΙΙΙ)/92, 41(ΙΙΙ)/93 
8(ΙΙΙ)/95, 18(ΙΙΙ)/00, 

13(ΙΙΙ)/02 και 1(ΙΙΙ)/03. 
Τα δύο ∆ιεθνή Σύµφωνα για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά, 
Πολιτιστικά Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα. 

14/69 

Το Πρώτο και ∆εύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του 
∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά 
∆ικαιώµατα. 

17(ΙΙΙ)/92, 
12(ΙΙΙ)/99 και 

10(ΙΙΙ)/03. 
Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. 
 
 
 

64/67, όπως 
τροποποιήθηκε από 

τους Νόµους 5/75, 31/88 
και 203/91. 

Το Πρωτόκολλο που τροποποιεί τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. 

10(ΙΙΙ)/93 
 

Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη που προνοεί για το Σύστηµα 
Συλλογικών Παραπόνων. 

9(ΙΙΙ)/96 
 

Ο Αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. 27(ΙΙΙ)/2000 
Η ∆ιεθνής Σύµβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής 
Φυλετικής ∆ιάκρισης. 
 

12/67, όπως 
τροποποιήθηκε από τους 
Νόµους 11/92, 6(ΙΙΙ)/95 

και 28(ΙΙΙ)/99. 
Η Σύµβαση των ΗΕ για την Εξάλειψη κάθε µορφής 
∆ιάκρισης κατά των Γυναικών. 

78/85 

Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο για την Εξάλειψη κάθε 
Μορφής ∆ιάκρισης κατά των Γυναικών. 

1(ΙΙΙ)/02 

Η Σύµβαση των ΗΕ για την Καταστολή της ∆ιακίνησης 
και την Εξάλειψη της Σωµατεµπορίας και της 
Εκµετάλλευσης της Πορνείας Άλλων. 

57/83 
 

Η Σύµβαση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) 
για τη ∆ιάκριση (Απασχόληση και Επάγγελµα). 

3/68 
 

Η Σύµβαση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) 
για τη Μετανάστευση µε σκοπό την Απασχόληση 
(Αναθεωρηµένη).  Κυρώθηκε από το Ηνωµένο 
Βασίλειο και επεκτάθηκε στην Κύπρο µετά την 
ανεξαρτησία η Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας 
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γνωστοποίησε, στις 23/9/60, µε δήλωσή της προς το 
Γενικό Γραµµατέα, ότι δεσµεύεται από τη Σύµβαση. 
 Η Σύµβαση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) 
για τους Μετανάστες Εργάτες (Συµπληρωµατικές  
∆ιατάξεις). 

 
36/77 

 
 Η Σύµβαση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) 
για την Απαγόρευση και Άµεση ∆ράση για την 
Εξάλειψη των Χειροτέρων Μορφών Παιδικής ∆ουλείας.

 
31(ΙΙΙ)/00 

 
Η Σύµβαση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) 
για Ίση Αµοιβή µεταξύ Ανδρών και Γυναικών για 
Εργασία Ίσης Αξίας. 

 
213/87 και 144(Ι)/00. 

 
Η Σύµβαση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) 
για τις Παροχές Αναπηρίας, Γήρατος και Επιζώντων. 

125/68 
 

Η Σύµβαση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) 
για το Ελάχιστο Όριο Ηλικίας Εισδοχής Παιδιών σε 
Απασχόληση στη Θάλασσα (Αναθεωρηµένη) του 1936. 

8(ΙΙΙ)/94 
 

Η Σύµβαση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) 
αναφορικά µε το Κατώτατο Όριο Ηλικίας στην 
Απασχόληση, 1973. 

17(ΙΙΙ)/97 
 

Η Σύµβαση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) 
αναφορικά µε το Ελάχιστο Όριο Ηλικίας για την 
Αποδοχή σε Απασχόληση σε Ορυχεία (Υπόγειες 
Εργασίες). 

80/66 
 

Η Σύµβαση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) 
για τη Μερική Απασχόληση. 

6(IIΙ)/97 

Το Πρωτόκολλο που αφορά σε ορισµένες περιπτώσεις 
ελλείψεως υπηκοότητας. 

64/77 

Η Σύµβαση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) 
για την Επαγγελµατική Αποκατάσταση και Εργασία 
(Ανάπηρα Άτοµα). 

42/87 
 

Η Σύµβαση των ΗΕ για την Παρεµπόδιση και Τιµωρία 
του Εγκλήµατος της Γενοκτονίας. 

59/80 
 

Η Σύµβαση της Γενεύης και το Πρωτόκολλό της 
σχετικά µε το Νοµικό Καθεστώς των Προσφύγων.  Η 
Σύµβαση κυρώθηκε από το Ηνωµένο Βασίλειο και 
επεκτάθηκε στην Κύπρο το 1956.  Μετά την 
ανεξαρτησία, η Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας 
γνωστοποίησε, στις 16/5/63, µε δήλωσή της προς το 
Γενικό Γραµµατέα, ότι δεσµεύεται από τη Σύµβαση. 

73/68 
 

Οι Συµβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949. 40/66 
Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στις Συµβάσεις της Γενεύης 
της 12ης Αυγούστου 1949, αναφορικά µε την Προστασία 

43/79 
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των Θυµάτων ∆ιεθνών Ενόπλων Συρράξεων 
(Πρωτόκολλο Ι). 
Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στις Συµβάσεις της Γενεύης 
της 12ης  Αυγούστου 1949, σχετικά µε την Προστασία 
Θυµάτων Μη ∆ιεθνών Ενόπλων Συγκρούσεων 
(Πρωτόκολλο ΙΙ). 

7(ΙΙΙ)/95 
 
 

Η Σύµβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών 
Μειονοτήτων. 

28(ΙΙΙ)/95 

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για Περιφερειακές ή 
Μειονοτικές Γλώσσες. 

39(ΙΙΙ)/93 
 

H  Σύµβαση για την Προστασία των Παιδιών και τη 
Συνεργασία αναφορικά µε την ∆ιακρατική Υιοθεσία. 

26(ΙΙΙ)/94 
 

H Σύµβαση των ΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. 243/90 και 5(ΙΙΙ)/2000. 
H Σύµβαση των ΗΕ για τα Πολιτικά ∆ικαιώµατα των 
Γυναικών. 

107/68 
 

H Σύµβαση των ΗΕ για τη Συναίνεση σε Γάµο, 
Ελάχιστη Ηλικία Γάµου και Εγγραφή Γάµου.  

16(ΙΙΙ)/02 

Η Σύµβαση των ΗΕ εναντίον των ∆ιακρίσεων στην 
Εκπαίδευση. 

18/70 
 

Οι Συµβάσεις των Η.Ε. και του Σ.τ.Ε, εναντίον των 
Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή  Ταπεινωτικής 
Μεταχείρισης ή Τιµωρίας, και τα Πρωτόκολλα  Αρ. 1 
και 2 της τελευταίας Σύµβασης. 

235/90, 35(ΙΙΙ)/93, 24/89 
και 8(ΙΙΙ)/97 

 
 

Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των Ατόµων 
από την Αυτοµατοποιηµένη Επεξεργασία  Προσωπικών 
∆εδοµένων. 

28(ΙΙΙ)/01 
 
 

Το Καταστατικό της Ρώµης για το ∆ιεθνές Ποινικό 
∆ικαστήριο. 

8(ΙΙΙ)/02 

Η Σύµβαση των ΗΕ για το Οργανωµένο Έγκληµα και 
τα τρία Πρωτόκολλά της. 

11(ΙΙΙ)/03 

Η Σύµβαση της Χάγης για ∆ικαιοδοσία, Εφαρµοστέο 
∆ίκαιο, Αναγνώριση, Επιβολή και Συνεργασία σε 
σχέση µε Γονική Ευθύνη και Μέτρα για την 
Προστασία Παιδιών. 

24(ΙΙΙ)/04 

Η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης κατά του 
Εγκλήµατος µέσω ∆ιαδικτύου και του Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της αναφορικά µε την Ποινικοποίηση 
Πράξεων Ρατσιστικής και Ξενοφοβικής Φύσης που 
διαπράττονται µέσω συστηµάτων Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών. 

22(ΙΙ)/2004 
 

26(ΙΙΙ)/2004 
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