Υπόμνημα Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων με ζητήματα που
αφορούν ή ενδιαφέρουν άμεσα τη Συνομοσπονδία και τις Οργανώσεις Μέλη της
Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων στα πλαίσια των προσπαθειών για
προώθηση άμεσα των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών μέτρων, με
σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με αναπηρίες της Κύπρου και
την αναγνώριση στην πράξη της ανάγκης ορθού σχεδιασμού πολιτικών και μέτρων, που θα
οδηγήσουν στην ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία, απευθύνθηκε
επανειλημμένα στα αρμόδια Υπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες του δημόσιου και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, στους οποίους και έθεσε
τα ζητήματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρίες της Κύπρου.
Στα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν τη Συνομοσπονδία μας και τις Οργανώσεις Μέλη
της την περίοδο αυτή που επιθυμούμε να περιλάβετε στο πρόγραμμα διακυβέρνησης σας και
την ημερήσια διάταξη των προτεραιοτήτων σας ειδικότερα περιλαμβάνονται και τα
ακόλουθα:
1.

Υλοποίηση Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες

Με την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες που τέθηκε σε ισχύ στη χώρα μας από 27 Ιουλίου, 2011 επιχειρείται η
αναθεώρηση της υφιστάμενης κατάστασης στην Κύπρο, που δεν είναι άλλη από την
υπερπροστασία, την κηδεμονία και τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρίες και η
μετάβαση στην αυτοδιάθεση, την ισότιμη μεταχείριση και την ισότητα ευκαιριών.
Στόχος της σύμβασης είναι, μεταξύ άλλων, «η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της
πλήρους και ισότιμης άσκησης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών
ελευθεριών από όλα τα Άτομα με Αναπηρία. Η ίδια η αναπηρία τοποθετείται στην ορθή της
βάση, ως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως νομικό ζήτημα, όχι πια ως ζήτημα οίκτου,
φιλανθρωπίας ή απλά κοινωνικής «προστασίας».
Η διεκδίκηση συνθηκών ενσωμάτωσης στη διαβίωση σε τομείς όπως π.χ. την εκπαίδευση,
την κατάρτιση, ή την ανεξάρτητη διαβίωση, προϋποθέτουν διαμόρφωση κατάλληλων
κοινωνικών συνθηκών, με θεμέλιο μακροπρόθεσμους οραματισμούς, χωρίς τους οποίους
είναι δύσκολο να γίνουν ουσιαστικά βήματα.
Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η εκπόνηση ενός Προγράμματος Δράσης που θα αποτελέσει το
κατάλληλο εργαλείο για την υλοποίηση της Σύμβασης του ΟΗΕ, το οποίο θα οδηγεί στην
κοινωνική τους ενσωμάτωση.
Αίτημα της Συνομοσπονδίας μας είναι όπως με διαδικασία ουσιαστικής και σε βάθος
διαβούλευσης ετοιμαστεί ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης, όπου οι τομείς
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δραστηριοτήτων που θα περιληφθούν σε αυτό δε θα στηρίζονται απλώς πάνω σε μέτρα που
δε συνεπάγονται κόστος ή ακόμα και σε δράσεις που τρέχουν και τυγχάνουν ήδη
χρηματοδότησης άλλως πως.
Αποτελεί, επιπρόσθετα, προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος
Δράσης το ενδιαφέρον της πολιτείας να είναι επικεντρωμένο σε συγκεκριμένους και σαφής
στόχους, με απώτερο σκοπό την υλοποίηση της Σύμβασης με την εφαρμογή συγκεκριμένου
διευρυμένου πακέτου μέτρων.
Το χάσμα που χωρίζει τη χώρα μας από τις περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσον αφορά υπηρεσίες, προγράμματα, παροχές και διευκολύνσεις για τα άτομα με
αναπηρίες δεν αφήνει περιθώρια για εκ των προτέρων περικοπές, όταν μάλιστα το
επιπρόσθετο σημαντικό οικονομικό κόστος δεν καθορίζεται.
Είναι σε όλους μας γνωστό, ότι το Κυπριακό νομικό πλαίσιο που αφορά τα άτομα με
αναπηρίες χρειάζεται άμεσα πλήρη αναδόμηση, όχι μόνο για να συνάδει με τις διατάξεις της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και για σκοπούς εναρμόνισης με τις διεθνώς
ακολουθούμενες σύγχρονες αντιλήψεις για την αναπηρία, από τις οποίες απέχουν πολύ οι
αντιλήψεις της πολιτείας και της κυπριακής κοινωνίας ευρύτερα: Τροποποίηση της
υφιστάμενης νομοθεσίας, εισαγωγή νέων, σύγχρονων νομοθεσιών και κατάργηση
αναχρονιστικών νομοθετικών διατάξεων, αποτελεί το τρίπτυχο που πρέπει να κατευθύνει την
Κυπριακή πολιτεία, όπως η Συνομοσπονδία μας προτάσσει κατά την υλοποίηση της
Σύμβασης στην Κύπρο.
Βασικό γνώμονα των προσπαθειών μας αποτελούν οι αντίξοες συνθήκες εκπαίδευσης των
παιδιών με αναπηρίες, οι ιδιαίτερα κακές προοπτικές των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά
εργασίας, οι προϋποθέσεις για αποκατάσταση, ανεξάρτητη διαβίωση, ο χαμηλός βαθμός
αυτοεκτίμησης και ανεξαρτησίας στα άτομα που εμφανίζουν αναπηρία σε μεγαλύτερη ηλικία
και η καθολική έλλειψη υπηρεσιών για τα άτομα αυτά και όλους τους τομείς της ζωής
γενικότερα.
Αναφερόμαστε ξεχωριστά και με έμφαση στο πολύ χαμηλό ποσοστό σε προσβάσιμους
χώρους καθώς και στο τεράστιο κενό αναφορικά με το θέμα της πρόσβασης στις
πληροφορίες και στα μέσα που θα έπρεπε να τίθενται στη διάθεση των ατόμων με αναπηρίες.
Κύριο μέλημα της Συνομοσπονδίας μας αναφορικά με το Πρόγραμμα Δράσης, είναι να
διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία θα έχουν μερίδιο στην ευθύνη για εφαρμογή του και
ότι θα ελέγχεται ο εκάστοτε βαθμός υλοποίησης των συγκεκριμένων μέτρων, που θα πρέπει
να συνάδουν με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και να στοχεύουν στην αναβάθμιση
του υφιστάμενου επιπέδου των υπηρεσιών στη χώρα μας.
Το Πρόγραμμα Δράσης θα πρέπει να βασίζεται σε γενικά πεδία δράσης που να
προσδιοριστούν σε συνεργασία με τη Συνομοσπονδία μας καθώς και σε διάφορα θέματα που
άπτονται παραπλεύρων τομέων. Στα πεδία δράσης μπορεί να περιληφθούν τομείς όπως:
Δια βίου μάθηση (μόρφωση),
Εργασία,
Υγεία, πρόληψη, αποκατάσταση, φροντίδα,
Στέγαση και οικοδομήματα,
Ελευθερία, προστασία, ασφάλεια,
Παιδική ηλικία,
Ελεύθερος χρόνος και πολιτισμός,
Γυναίκες,
Γάμος, οικογένεια και συμβίωση,
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Συμμετοχή στην κοινωνία και στην πολιτική,
Κινητικότητα,
Τρίτη ηλικία.
Πρόσθετα, διατομεακά θέματα μπορεί να αποτελέσουν:
Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου,
Μετανάστευση,
Πολλαπλές αναπηρίες,
Προσβασιμότητα,
Αυτόνομη διαβίωση,
Ανάγκη για υποστήριξη και εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων.
2.

Οικονομική στήριξη Οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες

Η αυτο-οργάνωση και η αυτοδιάθεση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους
αποτελεί ύψιστη δημοκρατική λειτουργία. «Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς». Είναι γι’ αυτό που
η διασφάλιση της απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας της Συνομοσπονδίας μας και των
Οργανώσεών Μελών της σε όλα τα επίπεδα αποτελεί μια από τις βασικότερες υποχρεώσεις
της πολιτείας. Η ικανοποιητική χρηματοδότηση της ΚΥΣΟΑ και των Οργανώσεων μελών
της, θα συμβάλει, επίσης, τα μέγιστα στην άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρίες και στη λειτουργία υπηρεσιών και προγραμμάτων τα οποία δυστυχώς, δεν
παρέχονται σήμερα ως ήθιστε από το κράτος στα άτομα αυτά.
Οι Σύνδεσμοι και οι Οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες και των γονέων/κηδεμόνων τους
με μεγάλες θυσίες ίδρυσαν και λειτουργούν κέντρα Υποστήριξης για τα άτομα με νοητική
αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές
αναπηρίες, κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες κ.λπ.
Λειτουργούν, επιπρόσθετα, σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αποκατάστασης,
υπηρεσίες κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής προώθησης
καθώς και σχέδια υποστήριξης προς την ευάλωτη αυτή ομάδα του πληθυσμού.
Η Συνομοσπονδία μας απαιτεί όπως το Κράτος συμβάλει έμπρακτα και με ουσιαστικό τρόπο
στην προώθηση της ολοκλήρωσης ενός κοινωνικοπολιτικού συστήματος παροχής υπηρεσιών
στα άτομα με αναπηρίες, με τρόπο που να καλύπτει έστω στο ελάχιστο όλες τις πτυχές της
ζωής τους, στην ποιότητα, έκταση και γενικά στο επίπεδο παροχής υπηρεσιών που αυτό
υλοποιείται στις χώρες της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης.
Η Συνομοσπονδία μας ζήτησε, τέλος, επανειλημμένα την παραχώρηση από το Κράτος
κυβερνητικής γης, για σκοπούς ανέγερσης οικήματος στέγασης των υπηρεσιών της.
Ζητήσαμε, συγκεκριμένα, την εκχώρηση/εκμίσθωση στη Συνομοσπονδία μας συγκεκριμένου
τεμαχίου γης στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στο Στρόβολο, Λευκωσίας, όπου στεγάζονται,
λειτουργούν και δραστηριοποιούνται για δεκαετίες υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρίες,
πράγμα που δημιουργεί ήδη μια μορφή κεκτημένου, από πλευράς ηθικής τάξης και ευθύνης
της πολιτείας για τα άτομα με αναπηρίες.
Η παραχώρηση κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής/στέγασης των γραφείων της
Συνομοσπονδίας μας θα συμβάλει τα μέγιστα στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
που παρέχει η ΚΥΣΟΑ στα άτομα με αναπηρίες της Κύπρου καθώς και για να μπορέσει να
ανταποκριθεί στον αναβαθμισμένο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στα
κοινωνικοπολιτικά δρώμενα του τόπου μας.
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3.

Οικονομική στήριξη ατόμων με αναπηρίες

Μετά από επίπονες προσπάθειες και αγώνες δεκαετιών των Οργανώσεων των ατόμων με
αναπηρίες και των οικογενειών τους η Κυπριακή πολιτεία υιοθέτησε πολιτικές με βάση τις
οποίες παραχωρούνται επιδόματα, χορηγίες, ωφελήματα, σχέδια και παροχές, ως ελάχιστο
αντιστάθμισμα των χρόνιων ελλειμμάτων δημόσιων ενταξιακών πολιτικών που θα έπρεπε
θεωρητικά να διασφαλίζει κάθε στοιχειωδώς ευνομούμενη πολιτεία. Δεν αποτελούν παρά το
πρώτο βήμα στη διαδικασία υλοποίησης μιας σειράς δεσμευτικών Συμβάσεων τις οποίες
κύρωσε η χώρα μας μετά από επίπονους αγώνες δεκαετιών του Κυπριακού κινήματος των
ατόμων με αναπηρίες, όπως είναι και η πιο πάνω αναφερόμενη Σύμβαση.
Τα άτομα με αναπηρίες της Κύπρου εξακολουθούν, ωστόσο, να είναι αντιμέτωπα με
περιορισμούς της κοινωνικοοικονομικής τους αξιοπρέπειας, την ανεργία, τη φτώχια και τον
κοινωνικό αποκλεισμό, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων επώδυνης μείωσης των
εισοδημάτων τους από τις αυστηρές, άδικες και οριζόντιες πολιτικές των περικοπών.
Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων θεωρεί ότι είναι απόλυτα
επιβεβλημένο όπως τα άτομα και οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρίες, εξαιρεθούν από
όλα τα σκληρά και άδικα μέτρα που έχουν ήδη μειώσει δραματικά τα εισοδήματά τους
(μειώσεις μισθών και συντάξεων, επιβολή έκτακτων εισφορών, καταργήσεις και μειώσεις
επιδομάτων και χορηγιών κλπ.).
Άποψη της Συνομοσπονδίας μας είναι ότι η αναπηρία και οι προστατευτικές πολιτικές που
έχουν εφαρμοστεί ως σήμερα δεν πρέπει να τίθενται στην προκρούστεια κλίνη της
δημοσιονομικής προσαρμογής, ωσάν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους να
ευθύνονται για τη δημοσιονομική κατάντια και την κατάντια του τραπεζοοικονομικού
συστήματος της Κύπρου.
Η κυπριακή Πολιτεία στην παρούσα συγκυρία δεν πρέπει να επιτρέψει τη συνέχιση
πολιτικών που οδηγούν στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και στην παραβίαση
αναφαίρετων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες γενικότερα. Αντίθετα οφείλει να
προστατεύσει τα άτομα με αναπηρία με συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές,
όπου να περιληφθούν κατάλληλα μέτρα ως ελάχιστα αντισταθμιστικά των χρόνιων
ελλειμμάτων δημόσιων ενταξιακών πολιτικών για την πιο ευάλωτη αυτή ομάδα του
πληθυσμού, τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειες τους.
Για σκοπούς επιβολής στη χώρα μας σύγχρονων αντιλήψεων για την αναπηρία και
διαμόρφωσης κοινωνικών πολιτικών με βάση τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας,
αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα, ο προσδιορισμός του πραγματικού κόστους διαβίωσης
λόγω αναπηρίας. Επιβάλλεται, επίσης, όπως το κόστος αναπηρίας λαμβάνεται πάντοτε υπόψη
κατά το σχεδιασμό αυτό, ο οποίος να περιλαμβάνει τη χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
υλοποίηση πολιτικών και μέτρων κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης ή/και Σχεδίων
κοινωνικοοικονομικών παροχών για τα άτομα με αναπηρία.
Επιβάλλεται, περαιτέρω, ο σε διαβούλευση με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων
Αναπήρων εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει την κοινωνική αρωγή στις
οικονομικά ασθενέστερες τάξεις των ατόμων με αναπηρίες και το κοινωνικό σύστημα
φροντίδας, με την εισαγωγή ειδικής, ξεχωριστής νομοθεσίας που να ρυθμίζει τα ζητήματα
αυτά.
Επιβάλλεται, επιπρόσθετα, η προστασία των πλέον ευάλωτων ατόμων ανάμεσα στα άτομα με
αναπηρίες, όπως είναι τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική
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παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα άτομα που διαβιούν σε ιδρύματα, οι γυναίκες
με αναπηρία και οι μετανάστες με αναπηρία, με την κατοχύρωση και εμβάθυνση των
ελάχιστων επιδομάτων που παρέχονται σε αυτούς.
Επιβάλλεται, δηλαδή, η με βάση το κόστος αναπηρίας αύξηση των δημοσίων δαπανών που
αφορούν τα “ελάχιστα” προσφερόμενα στοχευμένα βοηθήματα και εξειδικευμένες παροχές
προς τους πολίτες με αναπηρία από την Κυπριακή Δημοκρατία.

4.

Προσβασιμότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρίες «Για να καταστεί δυνατό στα άτομα με αναπηρίες να
ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, Κράτη Μέρη
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες πρόσβαση, σε ίση
βάση με άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, στις μεταφορές, στις πληροφορίες και επικοινωνίες,
… τα οποία εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, στα Κτίρια, δρόμους, μεταφορές και άλλες
εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων σχολείων, κατοικιών,
ιατρικών εγκαταστάσεων και χώρων εργασίας …».
«Προσβασιμότητα» είναι το δικαίωμα όλων των πολιτών για ισοτιμία αυτόνομης
κινητικότητας μέσα στα κτίρια από το ισόγειο έως τον τελευταίο τους όροφο καθώς και η ίση
πρόσβαση στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στις διαβάσεις πεζών, στη σηματοδότηση, στους
δημόσιους χώρους και χώρους αναψυχής, όπως είναι τα πάρκα, οι παιδικές χαρές, τα θέατρα,
τα κολυμβητήρια, κλπ, χώροι που πρέπει να είναι ασφαλείς, άνετοι και ευχάριστοι για όλους.
Όλοι οι πολίτες θα πρέπει, περαιτέρω, να έχουν ίση πρόσβαση στις οδικές πινακίδες, στις
στάσεις λεωφορείων και στα δημόσια μέσα μεταφοράς γενικά.
Με βάση τις διαπιστώσεις στις οποίες προβαίνει καθημερινά η Συνομοσπονδία μας, τα
ζητήματα της «προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον», προϋπόθεση για ασφαλή και
απρόσκοπτη κινητικότητα, στερείται στη χώρα μας σφαιρικής προσέγγισης, διατηρεί ένα
πολύ χαμηλό προφίλ στην ημερήσια διάταξη της Κυβέρνησης, των αρχών τοπικής
αυτοδιοίκησης και της πολιτείας γενικά, ή αντιμετωπίζεται μόνο σαν ένα τεχνικό ζήτημα
βασισμένο σε πρότυπα. Η διαρρύθμιση του κυπριακού δομημένου περιβάλλοντος δημιουργεί
ανυπέρβλητα εμπόδια και φραγμούς σε όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα και περισσότερο σε
όσους έχουν κάποια μορφή αναπηρίας.
Τα άτομα, δηλαδή, των οποίων η διαβίωση περιορίζεται ιδιαίτερα από ένα μη προσβάσιμο
δομημένο περιβάλλον, είναι κυρίως εκείνα που έχουν κάποια μορφή κινητικής αναπηρίας
(προσωρινή ή μόνιμη), μειωμένη ή απώλεια όρασης, ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη
μάθηση. Μπορεί, επίσης, να είναι άτομα πολύ νεαρά ή πολύ ηλικιωμένα, πολύ ψηλά ή πολύ
κοντά, κλπ.
Αίτημα της Συνομοσπονδίας μας είναι η στην πράξη εφαρμογή στη χώρα μας μιας πιο
ανθρώπινης πολιτικής στα θέματα κυκλοφορίας για όλους τους πολίτες και η διασφάλιση ότι
όλοι όσοι συμμετέχουν στη συγκοινωνία, πεζοί και οχήματα κάθε είδους θα διακινούνται
χωρίς να κινδυνεύουν.
Επιτακτική είναι η ανάγκη για διασφάλιση του δικαιώματος προσβασιμότητας των ατόμων
που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα και όσων κρατούν στο χέρι τους και χρησιμοποιούν το
άσπρο μπαστούνι. Βασικό, κύριο αίτημα και μέλημα αποτελεί η μη τοποθέτηση ή/ και ο
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παραμερισμός οποιωνδήποτε εμποδίων τοποθετούνται αυθαίρετα στα πεζοδρόμια και άλλους
δημόσιους χώρους.
Αίτημα της Συνομοσπονδίας μας είναι, τέλος, ο παραμερισμός των κραυγαλέων ελλειμμάτων
προσβασιμότητας και η κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού των ατόμων με αναπηρίες ως
της βασικότερης προϋπόθεσης για την άσκηση σωρείας άλλων αναφαίρετων δικαιωμάτων
τους, όπως είναι αυτά της εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, ανεξάρτητης διαβίωσης
και της ισότιμης συμμετοχής σε κοινωνικά αγαθά όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η
αναψυχή.

5.

Ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποκατάστασης για τα άτομα με αναπηρίες

Σύμφωνα με το άρθρο 26 (ένταξη και αποκατάσταση) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν αποτελεσματικά
και κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένης μέσω αλληλοϋποστήριξης, για να καταστήσουν
ικανά τα άτομα με αναπηρίες να επιτύχουν και διατηρήσουν μέγιστη ανεξαρτησία, πλήρη
σωματική, πνευματική, κοινωνική και επαγγελματική ικανότητα και πλήρη ενσωμάτωση και
συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της ζωής. Προς το σκοπό αυτό, Κράτη Μέρη οργανώνουν,
ενισχύουν και επεκτείνουν πλήρεις υπηρεσίες και προγράμματα ένταξης και αποκατάστασης,
ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών,
κατά τέτοιο τρόπο που οι υπηρεσίες αυτές και προγράμματα αρχίζουν στο ενωρίτερα δυνατό
στάδιο και βασίζονται στην πολυθεματική αξιολόγηση των ατομικών αναγκών και
δυνατοτήτων.
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας μας έθεσε επανειλημμένα ζητήματα
σχετικά με τη λειτουργία και στη χώρα μας Δημόσιων Κέντρων φυσικής, ιατρικής και
κοινωνικής Αποκατάστασης για την εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των κυπρίων πολιτών
με αναπηρία.
Σημειώνεται ότι από τη δεκαετία του ‘80 λειτουργεί στην Κύπρο ένα μόνο κέντρο
αποκατάστασης που ασχολείται με νωτιομυελικές κακώσεις
(παραπληγικούς και
τετραπληγικούς) δυναμικότητας 20 κλινών (Πτέρυγα Παραπληγικών) το οποίο στεγαζόταν
σε ξεχωριστό κτίριο στην περιοχή Ακρόπολης στη Λευκωσία, μέχρι τη λειτουργία του Νέου
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας το έτος 2006.
Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων υπέβαλε επανειλημμένα στις αρμόδιες
υπηρεσίες του κράτους εισηγήσεις για ίδρυση και λειτουργία ολοκληρωμένου κέντρου
αποκατάστασης και για τα άτομα με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εγκεφαλικά επεισόδια
με τρόπο ώστε να συνδέεται απευθείας με κρατικό νοσηλευτήριο, ώστε να είναι διαθέσιμες οι
απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι η δεύτερη πιο συχνή
αιτία θανάτων στην Ευρώπη και η πρώτη αιτία πρόκλησης αναπηρίας.
Τεράστιο, αποτελεί, επιπρόσθετα, το ζήτημα της ανυπαρξίας ενός εξειδικευμένου κέντρου
αποκατάστασης για άτομα με μυοσκελετικές παθήσεις ή άλλες αναπηρίες, τα οποία χρήζουν
τόσο ιατρικής περίθαλψης όσο και αποκατάστασης.
Βασικό, επίσης, αίτημα της Συνομοσπονδίας μας είναι η άμεση και χωρίς οποιαδήποτε άλλη
καθυστέρηση ίδρυση και λειτουργία μίας πολυδύναμης ρευματολογικής κλινικής με βάση
σύγχρονες προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα και δεδομένα. Οι ρευματοπάθειες συγκαταλέγονται
ανάμεσα στις σοβαρότερες χρόνιες παθήσεις και πλήττουν διάφορα όργανα του ανθρώπινου
σώματος.
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Ένα άλλο σημαντικό αίτημα της Συνομοσπονδίας μας αποτελεί η άμεση ίδρυση
φυσιοθεραπευτικού Κέντρου Αποκατάστασης Ρευματοπαθών που να είναι συνδεδεμένο με
την πιο πάνω Ρευματολογική Κλινική. Το Κέντρο πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένο
και στελεχωμένο ώστε να παρέχεται η απαραίτητη αγωγή και στήριξη και κυρίως
υδροθεραπεία που είναι απαραίτητη για τη θεραπευτική αγωγή των ρευματοπαθών ατόμων
και τη διατήρηση μίας καλής φυσικής κατάστασης.
Τέθηκαν, επιπρόσθετα, από τη Συνομοσπονδία μας ζητήματα, που αφορούν την ανεπάρκεια
και τα σοβαρά ελλείμματα στο υφιστάμενο Εργαστήριο Προσθετικών και Ορθωτικών
Βοηθημάτων και αφετέρου στη μη ανάληψη από το Κράτος και ιδιαίτερα από το Υπουργείο
Υγείας της δαπάνης στην οποία υποβάλλονται τα άτομα με αναπηρία για τη μετάβαση για
κατασκευή και εφαρμογή προσθετικών μελών στο εξωτερικό.
Εκφράστηκε, μάλιστα, με έντονο τρόπο και επανειλημμένα, η διαμαρτυρία της
Συνομοσπονδίας μας για την άνιση μεταχείριση της οποίας τυγχάνει συγκεκριμένη κατηγορία
ατόμων με αναπηρία, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 9Α-9ΣΤ του περί Ατόμων
με Αναπηρίες Νόμου του 2000-2008 (Ν. 127(Ι)/2000-2008) και δυνάμει των σχετικών
διατάξεων του περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων άλλων Διακρίσεων
Νόμου (Ν. 42(Ι)/2004).
Η συγκεκριμένη δυσμενής διάκριση συνίσταται στο ότι το κράτος αναλαμβάνει όλη τη
δαπάνη για τη μετάβαση, κατασκευή και εφαρμογή προσθετικών μελών στο εξωτερικό μόνο
για τους «παθόντες ανάπηρους», ενώ για τα άτομα με αναπηρία με τις ίδιες ανάγκες δεν
γίνεται το ίδιο όπως με βάση την αρχή της ισότητας επιβάλλεται.
Αίτημα της Συνομοσπονδίας μας είναι όπως αναβαθμιστούν άμεσα οι συγκεκριμένες
παρεχόμενες υπηρεσίες με τρόπο ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να απολαμβάνουν
της σύγχρονης τεχνολογίας για τα προσθετικά και ορθωτικά βοηθήματα και την κατασκευή
ειδικών παπουτσιών για τα άτομα με αναπηρία, η οποία να τους προσφέρεται δωρεάν, χωρίς
να χρειάζεται να μεταβαίνουν στο εξωτερικό και να υποβάλλονται σε αδικαιολόγητη
ταλαιπωρία.

6.

Εκπαίδευση / δια βίου μάθηση

Οι διατάξεις του άρθρου 24 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες διαλαμβάνουν ότι κράτη Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των
ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση. Με σκοπό την πραγμάτωση του δικαιώματος αυτού
χωρίς διάκριση και στη βάση των ίσων ευκαιριών, Κράτη Μέρη διασφαλίζουν σύστημα
ενιαίας εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και δια βίου μάθηση που να απευθύνεται στην πλήρη
ανάπτυξη των ανθρώπινων δυνατοτήτων και αίσθησης αξιοπρέπειας και αξίας του εαυτού,
και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών ελευθεριών και
ανθρώπινης διαφορετικότητας.
Διαπίστωση της Συνομοσπονδίας μας είναι ότι στη χώρα μας και παρά την υιοθέτηση
συστήματος εκπαιδευτικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία με σχετική Νομοθεσία το έτος
1999 (Ν. 113(Ι)/1999), εξακολουθεί μέχρι σήμερα μια απαράδεκτη υποβάθμιση της δημόσιας
εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία.
Ενόψει της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με το πολύ σημαντικό αυτό δικαίωμα των
ατόμων με αναπηρίες, η Συνομοσπονδία μας αξιώνει από την πολιτεία την προώθηση μέτρων
και πολιτικών ώστε η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες να καταστεί προσβάσιμη,
ανοιχτή και «φιλική» σε όλες τις βαθμίδες της για όλα τα άτομα με αναπηρία και την
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κατάργηση οποιωνδήποτε υφιστάμενων νομοθεσιών και διοικητικών ρυθμίσεων που
αναπαράγουν και διαιωνίζουν ρατσιστικές και αποτρόπαιες συμπεριφορές.
Για σκοπούς επίτευξης του πιο πάνω στόχου, θα πρέπει ανάμεσα σ’ άλλα να διασφαλιστεί η
παροχή κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κάθε μαθητή με αναπηρία της
αναγκαίας υποστήριξης σε ειδικούς και υποστηρικτικές τεχνολογίες, ο σχεδιασμός
συγκεκριμένου πλαισίου μετακίνησης των μαθητών με αναπηρία προς και από τα σχολεία
τους, ο παραμερισμός οποιωνδήποτε άλλων εμποδίων με την υιοθέτηση εύλογων
προσαρμογών με κύριο γνώμονα την πρόσβαση τους στους χώρους και τις μεθόδους
εκπαίδευσης, κλπ.
Ενημερώσαμε, τέλος, επανειλημμένα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ότι σύμφωνα με
τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή νομοθεσίας και πολιτικών για εφαρμογή της
Σύμβασης, και των άλλων διαδικασιών λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα που
σχετίζονται με τα άτομα με αναπηρίες Κράτη Μέρη διαβουλεύονται στενά με και εμπλέκουν
ενεργά τα άτομα με αναπηρίες περιλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων τους.
Σύμφωνα, επιπρόσθετα, με τον περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων
Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν Άτομα με Αναπηρία Νόμο του 2006 (Ν. 143(I)/2006), η
Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) αποτελεί τον επίσημα
αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο του Κράτους σε θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρία.
Κατά συνέπεια, κάθε Υπηρεσία η οποία πρόκειται να αποφασίσει σε θέματα ή ασχολείται με
θέματα που αφορούν με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα άτομα με αναπηρία
διαβουλεύεται κατά τη συζήτηση των θεμάτων αυτών με την ΚΥΣΟΑ.
Για σκοπούς ορθής εφαρμογής της πιο πάνω παγκόσμιας Σύμβασης και της συγκεκριμένης
εθνικής Νομοθεσίας που καθιερώνει/κατοχυρώνει τη Συνομοσπονδία μας ως τον κοινωνικό
εταίρο του Κράτους στα θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία ώστε τα αρμόδια
συμβούλια και τα σώματα που ασκούν και διαμορφώνουν στη χώρα μας εκπαιδευτική
πολιτική να καλούν εκπρόσωπους της ΚΥΣΟΑ για την απαιτούμενη διαβούλευση κατά τη
συζήτηση των θεμάτων αυτών, απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με
αίτημα την τροποποίηση των άρθρων 5 και 24 του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με
ειδικές Ανάγκες Νόμου του 1999, με τρόπο ώστε εκπρόσωποι της ΚΥΣΟΑ να μετέχουν στα
προβλεπόμενα όργανα λήψης αποφάσεων σχετικών με ζητήματα που αφορούν την
εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες.

7.

Κατάρτιση

Στο άρθρο 27 της Σύμβασης που αναφέρεται στο δικαίωμα της εργασίας και της
απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, περιλαμβάνονται διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες
κράτη Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να εργάζονται σε ίση
βάση με άλλους, προάγοντας την πραγμάτωση του δικαιώματος αυτού, λαμβάνοντας
κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένων μέσω νομοθεσίας για, μεταξύ άλλων, να καθιστούν
ικανά τα άτομα με αναπηρίες να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε γενικά τεχνικά
προγράμματα και προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, υπηρεσίες τοποθέτησης
και επαγγελματικής και διαρκούς κατάρτισης.
Ο αποκλεισμός σε ποσοστό που φτάνει μέχρι και το 80% της συντριπτικής πλειοψηφίας των
ατόμων με αναπηρία από την αγορά εργασίας, είναι απότοκο της προκλητικής ανυπαρξίας
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κέντρων, υποδομών και εργαλείων κατάρτισης αλλά και της πλημμελούς εφαρμογής των
λεγόμενων προστατευτικών νόμων.
Πάγιο αίτημα της Συνομοσπονδίας μας, όπως αυτό διατυπώνεται για δεκαετίες τώρα,
αποτελεί η ίδρυση και λειτουργία στη χώρα μας κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και
επαγγελματικής προώθησης ατόμων με αναπηρίες, οι πολιτικές των οποίων να εδράζονται σε
σύγχρονες αντιλήψεις για την αναπηρία και ειδικότερα τα ζητήματα που αφορούν το επίπεδο,
τους κλάδους και την ποιότητα της κατάρτισης των ατόμων αυτών γενικότερα.

8.

Ένταξη στην αγορά εργασίας

Στο άρθρο 27 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες, διατυπώνονται με σαφή και απόλυτο τρόπο οι όροι και οι προϋποθέσεις για
πραγμάτωση του θεμελιώδους αυτού δικαιώματος τους να εργάζονται σε ίση βάση με άλλους
και να έχουν την ευκαιρία να κερδίζουν τα προς το ζην με εργασία που ελεύθερα επιλέγουν ή
αποδέχονται στην αγορά εργασίας και σε περιβάλλον εργασίας που είναι ανοιχτό, που
ενσωματώνει, και είναι προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες.
Τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας, τα εργαζόμενα άτομα με αναπηρίες στο στενό και
ευρύτερο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα βιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο τις
επιπτώσεις της διαρκούσης οικονομικής κρίσης: Τερματισμός απασχόλησης και απολύσεις,
παγοποίηση θέσεων και διαδικασιών πρόσληψης, επιβολή έκτακτων εισφορών, περιορισμός
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων και συρρίκνωση των εφ’ άπαξ ποσών που καταβάλλονται
κατά και λόγω αφυπηρέτησης, με αποτέλεσμα να καταστούν από τα πρώτα θύματα της
κρίσης αυτής.
Δεδομένης, επιπρόσθετα της ανυπαρξίας πολιτικών και προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης και προώθησης των ατόμων με αναπηρία στην ελεύθερη αγορά εργασίας
σημειώθηκε εκτίναξη του ποσοστού ανεργίας.
Η Συνομοσπονδία μας έθεσε ήδη στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους ζητήματα όπως:
(α)

Άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών διορισμού όλων των ατόμων με αναπηρία που
βρίσκονται σε κατάλογους διοριστέων ή καταλόγους υποψηφίων για διορισμό με βάση
προκήρυξη θέσεων που παγοποιήθηκαν ή ατόμων με αναπηρία που αναμένουν
διορισμό σε κενές θέσεις εργασίας που διέπονται από ειδικές νομοθεσίες.

(β)

Συμπερίληψη διακριτών μέτρων προστασίας σε όλες τις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας ώστε να μη θίγονται αναφαίρετα εργασιακά δικαιώματά των ατόμων με
αναπηρίες.

(γ)

Θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας από τις απολύσεις εργαζομένων και τον χωρίς
διακρίσεις τερματισμό της απασχόλησης τους.

9.

Αποτελεσματική χρήση των μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης και λειτουργία
υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων με αναπηρίες

Η Κυπριακή συνομοσπονδία Οργανώσεων αναπήρων επιχείρησε επανειλημμένα να θέσει στα
αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες τα ζητήματα της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες
της Κύπρου στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα προσβάσιμα μέσα μεταφοράς
αποτελούν ζωτική βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς
κινητικότητας και κατ’ επέκταση πρόσβασης στο δομημένο περιβάλλον, όπου και υπάγονται
τα μέσα αυτά.
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Αίτημα της Συνομοσπονδίας μας είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών
μεταφοράς επιβατών στην Κύπρο, με σκοπό τη σμίκρυνση του τεράστιου χάσματος που
υφίσταται αναφορικά με τις υπηρεσίες αυτές στον τόπο μας, σε σύγκριση με παρόμοιες
υπηρεσίες που λειτουργούν στις Ευρωπαϊκές χώρες.
Για σκοπούς επίτευξης του πιο πάνω σκοπού, η Συνομοσπονδία μας υπέβαλε στους εκάστοτε
Υπουργούς Συγκοινωνιών και Έργων σωρεία εισηγήσεων για την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη χρήση από τα άτομα με αναπηρία των μεταφορικών μέσων δημόσιας
χρήσης και ειδικότερα των λεωφορείων, οι οποίες μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν έχουν
ληφθεί σοβαρά υπόψη και γίνονται μόνο επιλεκτικά αποδεχτές.
10. Προσβασιμότητα του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος γενικά
Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων απευθύνθηκε επανειλημμένα προς τα
αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες του Κράτους με σκοπό τη θέσπιση και στην Κύπρο ειδικών
κανονισμών, με τους οποίους να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με
αναπηρίες στους δημόσιους διαδικτυακούς χώρους και στις διαδικτυακές εφαρμογές.
Απαιτούμε, συγκεκριμένα, όπως με τους Κανονισμούς αυτούς δεσμεύεται η πολιτεία, να
καταστήσει τις δημόσιες ιστοθέσεις των Υπηρεσιών της προσβάσιμες, σύμφωνα με τις
διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις οδηγίες
προσβασιμότητας περιεχομένου του παγκόσμιου ιστού (Web Content Accessibility
Guidelines 2.0 – WCAG 2.0), στο Επίπεδο προσβασιμότητας «ΑΑΑ», όπως έγινε σε πολλές
άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι οδηγίες αυτές έχουν θεσπιστεί από την πρωτοβουλία Web
Accessibility Initiative (WAI) του διεθνούς οργανισμού World Wide Web Consortium
(W3C), σκοπός της οποίας αποτελεί η ανάπτυξη οδηγιών προσβασιμότητας για
διαδικτυακούς ιστοχώρους και εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου WEB, με στόχο να
διευκολύνει την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στο διαδίκτυο.
Είναι επιτακτική η ανάγκη, όπως η πολιτεία θέσει στην ημερήσια διάταξη των
προτεραιοτήτων της την υιοθέτηση των πιο πάνω οδηγιών, για τα Υπουργεία, τις Υπηρεσίες
και τα Τμήματα του Κράτους που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρίες, και την ανάπτυξη
ιστοσελίδων οι οποίες σχεδιαστικά αλλά και λειτουργικά να είναι κατανοητές, λειτουργικές,
εύκολες και αποδοτικές στην πλοήγηση και στα άτομα με αναπηρία.
11. Τροποποίηση των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών
(Γενικών Κανονισμών) του 2000-2007 για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
ατόμων με αναπηρίες
Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων αναπήρων υπέβαλε επανειλημμένα αίτημα προς
τον Υπουργό Υγείας και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού, για τροποποίηση
των περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2000 έως 2007, με
τρόπο ώστε όλα τα άτομα με αναπηρίες να ενταχθούν στις κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι
δικαιούνται δωρεάν ή μειωμένου κόστους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε εισοδηματικά κριτήρια.
Αίτημα, συγκεκριμένα, της Συνομοσπονδίας μας είναι η ένταξη και των ατόμων με αναπηρίες
στους δικαιούχους Α, που αποτελεί την κατηγορία πολιτών, που δικαιούνται δωρεάν
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ανεξάρτητα από τα εισοδήματά τους, με βάση τις πρόνοιες
των Κανονισμών 3, 7, 9 και 17 (1ος Πίνακας - Μέρος I-III) και τον Κανονισμό 8 (6ος
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Πίνακας – Μέρος I) των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών
Κανονισμών) του 2000 έως 2007.
Η Συνομοσπονδία μας θεωρεί, ότι το όλο ζήτημα είναι πολύ σοβαρό για τα άτομα με
αναπηρίες της Κύπρου και θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα, με την άρση το συντομότερο της
άμεσης διάκρισης και της υφιστάμενης αδικίας σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες της
Κύπρου.
Η κάλυψη των αναγκών των πιο αποκλεισμένων ανάμεσα στα άτομα με αναπηρία, των
ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, με συγκεκριμένες δράσεις,
όπως κατ’ οίκον ιατρική εξέταση, κατ’ οίκον νοσηλεία, κατ’ οίκον αξιολόγηση της
αναπηρίας κλπ είναι επίσης απόλυτα επιβεβλημένη.
12. Προσβασιμότητα σε οπτικοακουστικές υπηρεσίες από άτομα με οπτική και
ακουστική αναπηρία
Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων καταβάλλει έντονες προσπάθειες για
τον εκσυγχρονισμό των αντιλήψεων και των νοοτροπιών των παροχέων υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων, την αναβάθμιση των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων καθώς και
τη βελτίωση και αναβάθμιση του πνευματικού επιπέδου των ίδιων των ατόμων με οπτική και
ακουστική αναπηρία, με την εισαγωγή και στη χώρα μας των απαραίτητων ειδικών
ρυθμίσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη και απρόσκοπτη πρόσβαση των τυφλών και
των κωφών στα οπτικοακουστικά μέσα.
Ζητήσαμε, συγκεκριμένα, την έναρξη υλοποίησης των διατάξεων του άρθρου 30.β(3) του
περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών σταθμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010 (Ν.
118(1)2010) που αφορούν την Προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες, και προβλέπουν
ότι οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της
Δημοκρατίας, μεριμνούν ώστε οι υπηρεσίες τους να καθίστανται σταδιακά προσβάσιμες σε
ανθρώπους με οπτική ή ακουστική αναπηρία με την υποβολή στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης
χρονοδιαγράμματος, όπου να καθορίζονται συγκεκριμένοι τρόποι για σταδιακή αύξηση των
ποσοστών των προγραμμάτων τους - τουλάχιστον κατά 5% πέραν - των δελτίων ειδήσεων,
που θα καθίσταται προσβάσιμο σε άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία.
13. Εξυπηρέτηση ατόμων με ακουστική αναπηρία σε Δημόσιες Υπηρεσίες.
Στα πλαίσια σχετικού Σχεδίου Παροχής Χορηγίας σε Οργανώσεις, το Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, επιχορηγεί την Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου με το
ποσό των €9000, για σκοπούς λειτουργίας Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική
Γλώσσα για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ακουστική απώλεια.
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων
Αναπήρων ζήτησε επανειλημμένα την ουσιαστική αύξηση της εν λόγω ετήσιας χορηγίας
ύψους €9000 που παραχωρήθηκε το έτος 2011 από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες στην Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου, προκειμένου να καλύπτονται με
περισσότερη επάρκεια οι ανάγκες των κωφών και βαρήκοων πολιτών της Κύπρου,
(εξυπηρέτησης καλύτερα, μεγαλύτερου αριθμού ατόμων με ακουστική αναπηρία κατά την
επικοινωνία και εξυπηρέτηση τους σε όλα τα Τμήματα του Δημόσιου και Ημικρατικού
Τομέα).
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Δεδομένου, επιπρόσθετα, ότι η Συνομοσπονδία μας θεωρεί ότι τα άτομα με ακουστική
αναπηρία θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης κατά την επικοινωνία και εξυπηρέτηση
τους από τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες με την παρουσία διερμηνέα στις Υπηρεσίες αυτές,
εισηγηθήκαμε την αξιοποίηση των διερμηνέων δημόσιων υπαλλήλων, που έχουν ήδη
καταρτιστεί στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα για περίοδο που υπερβαίνει τα τέσσερα (4)
χρόνια καθώς και για την παροχή κινήτρων στα μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας και των
Ημικρατικών Οργανισμών, με σκοπό την ενθάρρυνση τους να καταρτιστούν στην Κυπριακή
Νοηματική Γλώσσα.
Ζητήσαμε, επιπρόσθετα, την περίληψη στον Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των
Δημόσιων Υπαλλήλων, ο οποίος θα εκδοθεί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, σε συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως, ειδικές διατάξεις οι
οποίες να αποτελέσουν εργαλείο για εκπαίδευση των δημόσιων υπαλλήλων σε σχέση με τις
αναμενόμενες από αυτούς συμπεριφορές που πρέπει να επιδεικνύονται τόσο κατά την
προσωπική ή τηλεφωνική επαφή με τους πολίτες με αναπηρία όσο και κατά το χειρισμό των
υποθέσεών τους.
Στον εν λόγω Οδηγό πρέπει να περιληφθούν διατάξεις υπό τη μορφή ευαισθητοποίησης και
κατάλληλης μεταχείρισης των πολιτών με σωματική, αισθητηριακή, νοητική και άλλες
αναπηρίες, οι οποίες ενδεικτικά να αναφέρονται στους ακόλουθους τομείς:
-

δυνατότητα διάκρισης των διαφόρων ικανοτήτων ατόμων με αναπηρίες, όπως π.χ.
αίσθηση προσανατολισμού ή δυνατότητα επικοινωνίας,

-

εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, στα οποία περιλαμβάνεται η
συμπεριφορά των συνανθρώπων τους, περιβαλλοντικά/φυσικά και οργανωτικά εμπόδια,

-

αντιμετώπιση απρόβλεπτων/έκτακτων περιστατικών,

-

διαπροσωπικές ικανότητες και μεθόδους επικοινωνίας με κωφούς και άτομα με οπτική
αναπηρία, προβλήματα στην ομιλία και άτομα με μαθησιακές δυσκολίες,

-

τρόπους προσεκτικού χειρισμού αναπηρικών αμαξιδίων και λοιπών βοηθητικών μέσων
κινητικότητας,

-

τεχνικές συνοδείας ατόμων με κινητική και οπτική αναπηρία,

-

κατανόηση υποστηρικτικής τεχνολογίας και τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται
από τους πολίτες με αναπηρία,

-

οδηγίες αξιοπρεπούς μεταχείρισης των πολιτών με αναπηρία,

-

κατανόηση της ανάγκης αξιόπιστης και επαγγελματικής μεταχείρισης,

-

γνώσεις πρώτων βοηθειών, κλπ.

Πεποίθηση της Συνομοσπονδίας μας είναι ότι η προώθηση των ζητημάτων αυτών θα
συμβάλει τα μέγιστα στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των κωφών συμπολιτών μας
και των πολιτών με αναπηρία γενικότερα.

Λευκωσία,
29 Ιανουαρίου, 2013

12

