21 Ιουνίου, 2007

Έντιµο Υπουργό Οικονοµικών,
κ. Μιχάλη Σαρρή,
Υπουργείο Οικονοµικών,
Λευκωσία.

Θέµα: Αίτηµα επείγουσας συνάντησης µαζί σας αντιπροσώπων της Συνοµοσπονδίας
µας για υποβολή και συζήτηση εκκρεµµούντων και άλλων κοινωνικών
µέτρων/αιτηµάτων, που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία, στα πλαίσια του πακέτου
κοινωνικών µέτρων, η συζήτηση και λήψη των οποίων έχει εξαγγελθεί και µε βάση
τις διατάξεις της νέας νοµοθετικής ρύθµισης περί της ∆ιαδικασίας ∆ιαβούλευσης
Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέµατα που Αφορούν Άτοµα µε Αναπηρία µε
εκπροσώπους της Συνοµοσπονδίας µας, όταν οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ασχολούνται
ή πρόκειται να αποφασίσουν σε θέµατα που αφορούν άτοµα µε αναπηρία (Νόµος
143(Ι)/2006).

Αναφερόµαστε στο πιο πάνω θέµα και στις δυο προηγούµενες επιστολές µας, µε
ηµεροµηνίες 29 Μαρτίου 2007 και 18 Μαΐου 2007, αντίστοιχα, µε τις οποίες είχαµε
υποβάλει σχετικό υπόµνηµα µε εκκρεµµούντα αιτήµατα του οργανωµένου συνόλου των
ατόµων µε αναπηρία, ζητήσαµε συνάντηση µαζί σας για διαβούλευση µεταξύ του
Υπουργείου σας και της Συνοµοσπονδίας µας, ως του κοινωνικού εταίρου για τα θέµατα
των ατόµων µε αναπηρία δυνάµει του Νόµου 143(Ι)/2006. Με τις επιστολές/υποµνήµατά
µας διεκδικήσαµε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 3 του εν λόγω Νόµου,
δηλαδή να καλούνται εκπρόσωποι της Συνοµοσπονδίας µας για διαβούλευση µε το
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Υπουργείο σας σε περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση ή και
οποιοδήποτε µέτρο που αφορά άµεσα ή έµµεσα τα άτοµα µε αναπηρία, είτε τα µέτρα ή
παραχωρήσεις αυτές προωθούνται µε πρωτοβουλία του ίδιου του Υπουργείου είτε µε
αίτηµα ατόµου ή ατόµων µε αναπηρία ή οργάνωσης ατόµων µε αναπηρία.

Με την επιστολή αυτή ζητούµε ξανά τη συνάντηση µαζί σας, για συζήτηση ή και
διαβούλευση σχετικά µε τα εκκρεµµούντα αιτήµατα, τα οποία έχουµε εκθέσει στις δυο
προηγούµενες επιστολές µας και θέλουµε να εκφράσουµε την ανησυχία και την αντίθεση
της Συνοµοσπονδίας µας, γιατί αντιλαµβανόµαστε ότι το Υπουργείο σας, είτε από δική
του πρωτοβουλία είτε ύστερα από υποβολή αιτήµατος από άτοµα µε αναπηρία ή και
οργάνωση ή και οργανώσεις ατόµων µε αναπηρία, προχωρεί στη διαβούλευση ή και
προώθηση τέτοιων µέτρων, χωρίς να καλέσει τους εκπροσώπους της Συνοµοσπονδίας
µας, παραβιάζοντας έτσι τις ρητές και σαφείς διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του πιο πάνω
Νόµου του 2006.

Απευθύνουµε θερµή παράκληση να κληθούν έγκαιρα εκπρόσωποι της Συνοµοσπονδίας
µας, κατά συµµόρφωση προς τις εν λόγω νοµοθετικές διατάξεις, σε οποιαδήποτε
συζήτηση, διαβούλευση ή και προώθηση αποφάσεων ή και µέτρων που έχουν άµεση ή
έµµεση σχέση µε άτοµα µε αναπηρία γενικότερα. Η Συνοµοσπονδία µας εργάστηκε
συντονισµένα και αγωνίστηκε µακροχρόνια για να πετύχει τις διατάξεις του εν λόγω
Νόµου και δεν είναι πρόθυµη να εγκαταλείψει τα δικαιώµατα που τις παρέχουν οι
νοµοθετικές του διατάξεις, ούτε και να τις αφήσει να περιέλθουν σε αχρησία. Ως εκ
τούτου, διεκδικούµε να κληθούν άµεσα εκπρόσωποι της Συνοµοσπονδίας µας σε
οποιαδήποτε τέτοια διαβούλευση ή και διοικητική διαδικασία, που διεξάγονται ή θα
διεξαχθούν στο Υπουργείο σας, που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε άτοµα
οποιασδήποτε αναπηρίας. Έτσι, θα αποφευχθούν ενδεχόµενες αντιπαραθέσεις µεταξύ της
Συνοµοσπονδίας µας ή και Οργανώσεων µελών µας και του Υπουργείου σας ή και
ενδεχόµενες δικαστικές διαδικασίες.

Επιπρόσθετα και ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, επανερχόµαστε στο αίτηµά µας για
συνάντηση µαζί σας για συζήτηση των θεµάτων και αιτηµάτων που έχουµε θέσει µε τις
δυο προηγούµενες επιστολές/υποµνήµατά µας, στα πλαίσια του πακέτου κοινωνικών
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µέτρων που έχει εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση και που δεν µας έχει δοθεί ακόµη η
ευκαιρία, ως του κοινωνικού εταίρου του Κράτους, να εκφράσουµε τις απόψεις και τις
θέσεις µας.

Αναµένοντας από εσάς,

Με ιδιαίτερη εκτίµηση,

Μίκης Φλωρέντζος,
Πρόεδρος.
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