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Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) υπέβαλε παράπονο στο
Γραφείο µας αναφορικά µε την απόφαση της Κυπριακής Οµοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ) να ορίσει στο Διοικητικό της Συµβούλιο εκπρόσωπο
των σωµατείων τροχοκαθίσµατος, χωρίς την πρότερη ενηµέρωση ή/και
συνεννόηση µε τα τρία τουλάχιστον από τα τέσσερα σωµατεία που
συµµετέχουν στο πρωτάθληµα καλαθοσφαίρισης ή/και µε την ΟΠΑΚ.
1. Ειδικότερα, η ΟΠΑΚ έθεσε υπόψη µας τα ακόλουθα:
▪ Στις 17 Αυγούστου 2021, η ΚΟΚ γνωστοποίησε την απόφασή του
Διοικητικού Συµβουλίου για αλλαγή του Καταστατικού της ώστε να
συµπεριληφθεί στο Διοικητικό Συµβούλιο (ΔΣ) ένα επιπλέον µέλος το
οποίο θα εκπροσωπεί τα σωµατεία που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα
τροχοκαθίσµατος, ως επίσης και για τον ορισµό συγκεκριµένου
προσώπου στη συγκεκριµένη θέση.1

1 Επιστολή Γενικού Διευθυντή Κυπριακής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης µε αρ. Ε123.2021, ηµεροµηνίας 17

Αυγούστου 2021

▪ Με επιστολή της ηµεροµηνίας 26 Αυγούστου 2021, ενηµέρωσε την ΚΟΚ
ότι χαιρετίζει την συγκεκριµένη απόφαση του ΔΣ µε την οποία
τροποποιήθηκε το Καταστατικό της ΚΟΚ, πλην όµως δεν δόθηκε
οποιοδήποτε δικαίωµα στην ΟΠΑΚ και στα τρία τουλάχιστον από τα
τέσσερα σωµατεία που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα
τροχοκαθίσµατος να εκφέρουν άποψη ή/και να υποβάλουν τις θέσεις
τους σε σχέση µε το άτοµο που θα τα εκπροσωπεί στο ΔΣ, καθότι το ΔΣ
είχε αποφασίσει τον ορισµό του υπό αναφορά ατόµου χωρίς την εκ
των προτέρων ενηµέρωσή τους.
▪ Με την ίδια επιστολή, η ΟΠΑΚ ζήτησε από την ΚΟΚ την ανάκληση του
ορισµού του εν λόγω ατόµου στο ΔΣ ώστε τα σωµατεία του
πρωταθλήµατος τροχοκαθίσµατος να έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν
τα ίδια το άτοµο που θα τα εκπροσωπεί στο ΔΣ.
▪ Σε απαντητική σας επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΟΠΑΚ, αναφέρατε
ότι η απόφαση για ορισµό νέου µέλους στο ΔΣ ως εκπροσώπου των
σωµατείων του πρωταθλήµατος τροχοκαθίσµατος, ήταν σύµφωνη µε
το (τροποποιηµένο) Καταστατικό της ΚΟΚ, καθότι δεν προνοείται η
διεξαγωγή εκλογών µεταξύ των Σωµατείων που αγωνίζονται στο
πρωτάθληµα τροχοκαθίσµατος ούτε το ΔΣ υποχρεούται «…να
ακολουθήσει οδηγία ή υποδείξεις από κανέναν για το πρόσωπο που
θα ορίσει…».
▪ Όπως, δε, προσθέσατε στην εν λόγω επιστολή, η ΚΟΚ δεν προτίθεται να
ανακαλέσει την απόφασή της.
2. Λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω αλληλογραφία της ΟΠΑΚ µε την ΚΟΚ,
ως επίσης και τις πρόνοιες της Σύµβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώµατα των
Ατόµων µε Αναπηρίες και τις διατάξεις του Καταστατικού της ΚΟΚ, κατέληξα
στα ακόλουθα προκαταρτικά συµπεράσµατα τα οποία θέτω υπόψη σας βάσει
του εδαφίου (2) του άρθρου 8 των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόµων και
δυνάµει των αρµοδιοτήτων µου ως Ανεξάρτητος Μηχανισµός Προώθησης,
Προστασίας και Παρακολούθησης της Εφαρµογής της Σύµβασης του ΟΗΕ,
καθώς επίσης ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέµησης των Διακρίσεων, για
την δυνατότητα να θέσετε τα σχόλια και τις απόψεις σας επι αυτών το
συντοµότερο δυνατό και δη µέσα στις επόµενες δέκα µέρες απο την λήψη της
παρούσας :
1. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της ΚΟΚ,2 το ΔΣ εκλέγεται κάθε τέσσερα
χρόνια και απαρτίζεται από τα κάτωθι µέλη:
▪ Ένα µέλος από κάθε Σωµατείο το οποίο κατά την τρέχουσα αγωνιστική
περίοδο ή κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο εάν το πρωτάθληµα
έχει ολοκληρωθεί, διατηρούσε οµάδα και συµµετείχε στο Πρωτάθληµα
Α΄ Κατηγορίας Ανδρών. Το εν λόγω µέλος ορίζεται από τα ίδια τα
Σωµατεία.
2 Άρθρο 15 του Καταστατικού της Κυπριακής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
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▪ Δύο µέλη τα οποία εκλέγονται από όλα τα Σωµατεία που κατά την
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ή κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο
εάν το πρωτάθληµα έχει ολοκληρωθεί, διατηρούσαν οµάδα και
συµµετείχαν στο Πρωτάθληµα Β΄(Β1 και Β2) Κατηγορίας Ανδρών.
▪ Δύο µέλη τα οποία εκλέγονται από όλα τα Σωµατεία που κατά την
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ή κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο
εάν το πρωτάθληµα έχει ολοκληρωθεί, διατηρούσαν οµάδα και
συµµετείχαν στο Πρωτάθληµα Α΄(Β1 και Β2) Κατηγορίας Γυναικών.
[…]
▪ Μία γυναίκα επιπρόσθετο µέλος που ορίζεται από το ΔΣ σε περίπτωση
που στα µέλη του δεν περιλήφθηκε και/ή περιλαµβάνεται γυναίκα.
▪ Ένα µέλος που ορίζεται από το ΔΣ και το οποίο θα εκπροσωπεί τα
σωµατεία µε οµάδα τροχοκαθίσµατος, που συµµετέχουν στο
πρωτάθληµα τροχοκαθίσµατος.
2.

Σύµφωνα µε τη Σύµβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε
Αναπηρίες, αναγνωρίζεται το δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρίες να είναι
ελευθέρα να προβαίνουν στις δικές τους επιλογές και να τους παρέχεται η
ευκαιρία ενεργούς εµπλοκής σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων
αναφορικά µε θέµατα που τα αφορούν άµεσα.3

3.

Στις Γενικές Αρχές της Σύµβασης, περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, ο
σεβασµός στην ελευθερία των επιλογών των ατόµων µε αναπηρία, η µη
διάκριση, η ισότητα ευκαιριών και η πλήρης συµµετοχή και ενσωµάτωσή
τους στην κοινωνία.4

4.

Για σκοπούς, δε, διασφάλισης και προαγωγής όλων των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία, τα Κράτη υποχρεούνται να
λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την τροποποίηση ή κατάργηση
υφιστάµενων νόµων και κανονισµών που συνιστούν διάκριση εναντίον
ατόµων µε αναπηρίες, ως επίσης και να προβαίνουν στις αναγκαίες
ενέργειες για την εξάλειψη της διάκρισης µε βάση την αναπηρία από
οποιοδήποτε άτοµο, οργανισµό, ή ιδιωτική επιχείρηση.5

5.

Περαιτέρω, σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν
ζητήµατα που σχετίζονται µε τα άτοµα µε αναπηρίες, τα Κράτη θα πρέπει
να διαβουλεύονται στενά µε και εµπλέκουν ενεργά τα άτοµα µε αναπηρίες,
µέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων.6

3 Εδάφια (ν) και (ξ) του Προοιµίου της Σύµβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία
4 Άρθρο 2 της Σύµβασης
5 Παράγραφοι (β) και (ε) του εδαφίου του 1 άρθρου 4 της Σύµβασης
6 Εδάφιο 3 του άρθρου 4 της Σύµβασης
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6.

Οποιοσδήποτε αποκλεισµός ή περιορισµός µε βάση την αναπηρία, µε τον
οποίο επέρχεται παρεµπόδιση ή ακύρωση της αναγνώρισης, απόλαυσης
ή άσκησης σε ίση βάση µε άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και θεµελιωδών ελευθεριών από τα άτοµα µε αναπηρία σε οποιοδήποτε
τοµέα, συνιστά διάκριση εις βάρος τους λόγω αναπηρίας.7

7.

Όπως έχει επισηµαίνει η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώµατα των Ατόµων
µε Αναπηρίες στα Γενικά Σχόλια σε σχέση µε την εφαρµογή της Σύµβασης,
τα Κράτη θα πρέπει να υιοθετήσουν το αναγκαίο νοµικό και κανονιστικό
πλαίσιο και διαδικασίες που θα διασφαλίζουν την πλήρη και ισότιµη
συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία, µέσω των αντιπροσωπευτικών
οργανώσεών τους, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στη σύνταξη
νοµοθεσίας και την κατάρτιση πολιτικών σε σχέση µε ζητήµατα που τα
αφορούν, παρέχοντας προς τούτο το δικαίωµα στις αντιπροσωπευτικές
τους οργανώσεις να ορίζουν οι ίδιες ενεργά µέλη τους σε µόνιµες
επιτροπές ή/και οµάδες εργασίας.8

8.

Για τη διασφάλιση, δε, της παροχής ίσων ευκαιριών στα άτοµα µε
αναπηρία, θα πρέπει να καταπολεµούνται οι άµεσες διακρίσεις µε την
ισότιµη αντιµετώπιση όλων των ατόµων που τελούν ή βρίσκονται σε
παρόµοια κατάσταση.9

9.

Σε σχέση µε τα προαναφερθέντα η Επιτροπή, στις Καταληκτικές
Παρατηρήσεις της τον Απρίλιο του 2017, σε σχέση µε την αρχική Έκθεση
της Κύπρου:
▪ Παρότι αναγνωρίζει τη συνεργασία µε τη Συνοµοσπονδία
Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.), εντούτοις εξέφρασε την
ανησυχία της για την ανεπαρκή συνεργασία µε αντιπροσωπευτικές
οργανώσεις ΑµεΑ όσον αφορά όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την
αναπηρία, καθώς και για το γεγονός ότι η συµβολή
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων ΑµεΑ στις εθνικές διαδικασίες
λήψης αποφάσεων δεν αναγνωρίζεται κατάλληλα.
▪ Προς τούτο, η Επιτροπή συνέστησε στην Κύπρο να επεκτείνει
επειγόντως, αποτελεσµατικά και ουσιαστικά την υποστήριξη, τη
συνεργασία και την επιρροή όλων των αντιπροσωπευτικών
οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρία στην ανάπτυξη ικανοτήτων και
στην διατοµεακή ανάπτυξη, την εφαρµογή και εποπτεία των πολιτικών,
νόµων και προγραµµάτων.10

7 Άρθρο 2 της Σύµβασης
8 Παράγραφος 53 του Γενικού Σχολίου µε αρ. 7 (2018) της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώµατα των

Ατόµων µε Αναπηρίες
9 Παράγραφος 10 του Γενικού Σχολίου µε αρ. 6 (2018) της Επιτροπής
10 Παράγραφοι 7 και 8 των Καταληκτικών Παρατηρήσεων
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10. Από τα ανωτέρω, διαφαίνεται ότι βάσει του Καταστατικού, όλα τα Σωµατεία
που συµµετέχουν στα πρωταθλήµατα Α΄ και Β΄ Κατηγορίας Ανδρών και
Γυναικών της ΚΟΚ έχουν την ευχέρεια να καθορίζουν τα ίδια, είτε ορίζοντας
είτε εκλέγοντας το άτοµο που θα τα εκπροσωπεί στο ΔΣ.
11. Στην περίπτωση όµως των Σωµατείων που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα
τροχοκαθίσµατος, η ΚΟΚ ορίζει κατά την κρίση της και χωρίς να ενέχει
οποιαδήποτε υποχρέωση διαβούλευσης µε τα άµεσα ενδιαφερόµενα
Σωµατεία, το πρόσωπο που θα τα εκπροσωπεί στο ΔΣ.
12. Κατά συνέπεια, ανακύπτει δυσµενής διάκριση εις βάρος των Σωµατείων
που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα τροχοκαθίσµατος, αφού, εν αντιθέσει
µε τις προαναφερθείσες διατάξεις της Σύµβασης και συγκριτικά µε τα
υπόλοιπα Σωµατεία (Α’ και Β’ Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών) που
τελούν σε ίδια ή παρόµοια κατάσταση, δεν έχουν, βάσει του Καταστατικού
της ΚΟΚ, δικαίωµα να εκφέρουν άποψη σε σχέση µε τον εκπρόσωπο τους
στο ΔΣ ούτε να τον επιλέγουν τα ίδια, αφού αυτό γίνεται από την ΚΟΚ
χωρίς οποιαδήποτε εµπλοκή τους.
13. Συνακόλουθα, τα Σωµατεία που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα
τροχοκαθίσµατος δεν τυγχάνουν ισότιµης αντιµετώπισης από την ΚΟΚ και
συντελείται δυσµενής διάκριση εις βάρους τους λόγω της
περιθωριοποίησης τους κατά τη λήψη αποφάσεων που τα αφορούν
άµεσα και την στέρηση του δικαιώµατος να επιλέγουν τα ίδια το πρόσωπο
που θα τα εκπροσωπεί και θα µετέχει στη λήψη αποφάσεων που
σχετίζονται µ’ αυτά.
14. Ενόψει των ανωτέρω και για την άρση της συντελούµενης διακριτικής
µεταχείρισης των Σωµατείων που µετέχουν στο πρωτάθληµα
τροχοκαθίσµατος, εισηγούµαι την άµεση επανεξέταση των αποφάσεων
της ΚΟΚ ώστε τα εν λόγω Σωµατεία να έχουν την ευχέρεια να διορίζουν ή/
και να εκλέγουν τα ίδια το άτοµο που θα τα εκπροσωπεί ως µέλος στο ΔΣ
της ΚΟΚ, όπως συµβαίνει και µε τα Σωµατεία Α’ και Β’ Κατηγορίας Ανδρών
και Γυναικών, καθότι µόνο µε τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η ισότιµη
συµµετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση µε
ζητήµατα που τα αφορούν άµεσα ,αλλά και η άρση της διάκρισης που
υφίστανται και που επισύρουν για το λόγω αυτο την έκδοση απο µέρους
µας δεσµευτικών συστάσεων υπό την αρµοδιότητα του Επιτρόπου ως
Φορέας Ισότητας και Καταπολεµησης των Διακρίσεων .
15. Ο δε ΚΟΑ, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα επιστολή, θα πρέπει να προβεί στις
αναγκαίες ενέργειες προς όλες τις Οµοσπονδίες ούτως ώστε να απαλειφθούν από τα
Καταστατικά τους τυχόν πρόνοιες οι οποίες συνιστούν διάκριση εις βάρος των
Σωµατείων των ατόµων µε αναπηρία, στη περίπτωση που δεν παρέχονται ισότιµες
ευκαιρίες συµµετοχής στα Διοικητικά Συµβούλια ατόµων που τα ίδια τα Σωµατεία θα
επιλέγουν.
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Όταν δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία τους εκπροσωπούν δεν ορίζονται από τις ίδιες τις
Οµοσπονδίες και δεν να λαµβάνεται υπόψη η θέση τους, όπως στην προκειµένη περίπτωση.

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
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