18 ∆εκεµβρίου, 2007

Θέµα: Αίτηµα επείγουσας συνάντησης µαζί σας αντιπροσώπων της Συνοµοσπονδίας
µας για υποβολή, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε εκκρεµµούντα και άλλα
κοινωνικά µέτρα/αιτήµατα, που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία, στα πλαίσια του
προεκλογικού προγράµµατός σας, ως υποψήφιου Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.

Η Συνοµοσπονδία µας ζητεί την πιο πάνω συνάντηση, συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων µαζί σας, στα πλαίσια και εν όψει του προεκλογικού σας προγράµµατος και της
απαραίτητης, πιστεύουµε, πληρέστερης ενηµέρωσής σας, από το ίδιο το οργανωµένο
σύνολό τους (την ΚΥΣΟΑ), στα θέµατα και στην ανάγκη διαµόρφωσης µιας νέας και
σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής στα θέµατα και την κοινωνική ένταξη των ατόµων µε
αναπηρία.

Αφενός, από πολύ καιρό, εκκρεµµούν ορισµένα σοβαρά αιτήµατα του οργανωµένου
συνόλου των ατόµων µε αναπηρία στα διάφορα Υπουργεία και Υπηρεσίες και αφετέρου,
µε βάση νοµοθετικές και άλλες ρυθµίσεις στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαίου, της
κυπριακής νοµοθεσίας και διεθνών συµβάσεων που έχει υπογράψει και επικυρώσει η
Κυπριακή ∆ηµοκρατία, πιστεύουµε πως δε νοείται η µη συµπερίληψη σε προεκλογικό
πρόγραµµα για το ύπατο αξίωµα της Πολιτείας µας τέτοιων µέτρων, ειδικά για την τόσο
πολύ ευάλωτη τάξη των ατόµων µε αναπηρία. Ωστόσο, η περίληψη µέτρων και
αναφορών σε τέτοιο προεκλογικό πρόγραµµα πιστεύουµε πως θα πρέπει να έχουν
υπόβαθρο και να κατευθύνονται από τις σύγχρονες κατευθυντήριες γραµµές, τα
ανθρώπινα δικαιώµατα των ίδιων των ατόµων µε αναπηρία, την ηθική υπόσταση του
θέµατος και το σύγχρονο κοινωνικό µοντέλο της αναπηρίας γενικότερα.

Πληροφοριακά, θέλουµε να θέσουµε υπόψη σας ότι η Συνοµοσπονδία µας (ΚΥΣΟΑ)
αποτελείται από όλες τις οργανώσεις ατόµων µε αναπηρία της Κύπρου, είναι µέλος του
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Ευρωπαϊκού Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρίες (European Disability Forum “EDF”), ως το
Εθνικό Συµβούλιο ατόµων µε αναπηρία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δυνάµει του
Καταστατικού του EDF των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσωπεί τα
άτοµα µε αναπηρία τόσο διεθνώς, όσο και στην οργανωµένη κοινωνία και τη
συντεταγµένη Πολιτεία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και τα Υπουργεία και Υπηρεσίες
της δυνάµει πια και της σχετικά πρόσφατης νοµοθετικής ρύθµισης της Βουλής των
Αντιπροσώπων, δηλαδή του περί της ∆ιαδικασίας ∆ιαβούλευσης Κρατικών και Άλλων
Υπηρεσιών σε Θέµατα που Αφορούν Άτοµα µε Αναπηρία Νόµου του 2006 (Ν.
143(Ι)/2006) ο οποίος, στο άρθρο 3 (1), (2) και (3) ορίζεται:

«(1) Η ΚΥ.Σ.Ο.Α. καθιερώνεται ως κοινωνικός εταίρος του κράτους σε θέµατα που
αφορούν άτοµα µε αναπηρία.

(2) 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 ΚΥ.Σ.Ο.Α..

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), η Υπηρεσία θα ζητά από την ΚΥ.Σ.Ο.Α. να
υποδεικνύει τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους της σε κάθε περίπτωση.».
Όπως θα διαφανεί σαφώς από την πιο κάτω παράθεση των θεµάτων/αιτηµάτων και των
σχετικών σχολίων, που θέλουµε να συζητήσουµε µαζί σας, η ίδια η Πολιτεία, τα
Υπουργεία και οι Υπηρεσίες της, δυστυχώς, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόµη το ρόλο
και την αναγκαιότητα συνεργασίας µε την ΚΥΣΟΑ, ως του κοινωνικού εταίρου του
Κράτους για όλα τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία, µε αποτέλεσµα να αποφασίζουν
ερήµην µας και να επιφέρουν ηµιτελείς, απρογραµµάτιστες ή και ζηµιογόνες συνέπειες.

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κηρύξει το 2007 ως το
Έτος Ίσων Ευκαιριών. Σύµφωνα δε µε στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
περιλαµβανοµένης και της Κύπρου, πέρα από ποσοστό 10% του πληθυσµού κάθε
κράτους µέλους είναι άτοµα µε αναπηρία και, εποµένως, αποτελούν ένα σηµαντικό
τµήµα του εκλογικού σώµατος.
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Παραθέτουµε πιο κάτω, ενδεικτικά και µόνο, θέµατα/αιτήµατα/µέτρα, µε συνοπτικά
σχόλια για το καθένα, όπου χρειάζονται, για συζήτηση µαζί σας προς αλληλοενηµέρωση
και ανταλλαγή απόψεων και για προώθησή τους στα πλαίσια του προεκλογικού
προγράµµατός σας και διεύρυνση της αναγκαίας µέριµνας και της έννοιας του
κοινωνικού κράτους, γιατί πιστεύουµε, και είναι η σηµερινή διεθνής τάση, τα θέµατα των
ατόµων µε αναπηρία και η στήριξή τους να τίθενται ψηλά στην πολιτική ατζέντα, γιατί
συµβάλλουν ουσιαστικά στην κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού:

1. Η ανάγκη νοµοθετικής καθιέρωσης ποσόστωσης στον ευρύτερο δηµόσιο και στον
ιδιωτικό τοµέα για εργοδότηση ατόµων µε αναπηρία, που κατέχουν τα απαιτούµενα για
τη θέση προσόντα, µε βάση είτε τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2000/78/ΕΚ, η οποία επιτρέπει στα κράτη µέλη να λαµβάνουν τέτοια θετικά µέτρα για
την είσοδο των ατόµων µε αναπηρία στον κόσµο της εργασίας, είτε, το ασφαλέστερο, µε
την τροποποίηση του άρθρου 28 του Συντάγµατος περί Ίσης Μεταχείρισης, ώστε να µη
θεωρείται άνιση µεταχείριση υπέρ των ατόµων µε αναπηρία η λήψη νοµοθετικών µέτρων
για εργοδότηση τους µε βάση ποσόστωση, όπως έχει γίνει σε πλείστα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαµβανοµένης και της Ελλάδας, η οποία τροποποίησε για το
σκοπό αυτό το άρθρο 21 του Ελληνικού Συντάγµατος. Επισυνάπτεται, ως Παράρτηµα 1,
προς πλήρη ενηµέρωση πρόσφατο υπόµνηµα της Συνοµοσπονδίας µας που υποβάλαµε
στον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της
Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία έχει ενώπιόν της προς συζήτηση το θέµα τούτο της
ποσόστωσης.

2. Τα κενά και η ανάγκη τροποποίησης συγκεκριµένων διατάξεων του περί ∆ηµοσίων
Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµου, που δηµιουργούν σοβαρότατα προβλήµατα στη
ζωή και στις προσδοκίες των ατόµων µε αναπηρία, προβληµατισµό και ανησυχίες
ανάµεσα τους, αλλά και παρεµποδίζουν την κοινωνική συνοχή, την οικογενειακή ζωή και
την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. Επισυνάπτεται, ως Παράτηµα 2, σχετικό
υπόµνηµά µας αναφορικά µε τα κενά και τις αναγκαίες τροποποιήσεις του εν λόγω
Νόµου.
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3. Μετάφραση και προώθηση, για επικύρωση µε κυρωτικό νόµο της Βουλής, της
πρόσφατης Σύµβασης του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία και του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της, που υπογράφτηκαν από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία
στις 30 Μαρτίου 2007. Με σειρά αλληλογραφίας µας προς τα Υπουργεία Εξωτερικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πιέσαµε για την υπογραφή τόσο της
Σύµβασης όσο και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της, αλλά δεν έχουµε ακόµη θετική
ανταπόκριση στο αίτηµά µας για να µετάσχει η Συνοµοσπονδία µας στη µετάφραση της
εν λόγω Σύµβασης και του Πρωτοκόλλου της στην ελληνική γλώσσα σε συνεργασία µε
την αντίστοιχη Συνοµοσπονδία ατόµων µε αναπηρίες της Ελλάδας και του αρµόδιου
Υπουργείου της. Το αίτηµά µας στοχεύει αφενός να γίνει ορθή µετάφραση, στην οποία
µπορούµε να συµβάλουµε αποτελεσµατικά λόγω της εµπειρίας και των γνώσεων που
κατέχουµε κατά την κατάρτιση της εν λόγω Σύµβασης και αφετέρου να µην υπάρξουν
τελικά δυο µεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα, εκείνη της Ελλάδας και εκείνη της
Κύπρου, που ενδέχεται να διαφέρουν, ιδιαίτερα σε ορολογία µε σοβαρές συνέπειες. Η
σχετική αλληλογραφία της ΚΥΣΟΑ µε το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επισυνάπτεται, ως Παράρτηµα 3.

∆υνάµει του άρθρου 4.1 της εν λόγω Σύµβασης του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα των
Ατόµων µε Αναπηρία, τα κράτη που υπογράφουν τη Σύµβαση αναλαµβάνουν ρητές και
σαφείς υποχρεώσεις έναντι των ατόµων µε αναπηρία (εποµένως και η Πολιτεία µας),
µεταξύ των οποίων και την υποχρέωση της υποπαραγράφου (ε) σε συνδυασµό µε την
ερµηνεία στο άρθρο 2 της ίδιας Σύµβασης του ΟΗΕ, να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα
µέτρα για άρση ή περιορισµό διακρίσεων, αποκλεισµού ή περιορισµού, που προκύπτουν
από αναπηρία, που έχουν ως αποτέλεσµα να περιορίζουν ή να εκµηδενίζουν την
αναγνώριση, απόλαυση ή άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωµάτων και θεµελιωδών
ελευθεριών των ατόµων µε αναπηρία στο πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό ή
σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο πάνω σε βάση ισότητας µε τους άλλους.

Οι εν λόγω υποχρεώσεις της Κυπριακής Πολιτείας και τα αντίστοιχα δικαιώµατα των
ατόµων µε αναπηρία δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν, όπως είναι φανερό, στην
κοινωνική πραγµατικότητα, αν δεν ενισχυθεί και διευρυνθεί από το Κράτος το υπόβαθρο
των αναγκαίων µέτρων, η οικονοµική βάση και η δυνατότητα των ατόµων που έχουν
επιπτώσεις, ανάλογα µε τη φύση της αναπηρίας, περιλαµβανοµένων και των γονιών των
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ατόµων µε νοητική αναπηρία, για να µπορούν να επωµίζονται την απαιτούµενη
πρόσθετη προσπάθεια, ευθύνη και δαπάνη που δεν επωµίζεται καµιά άλλη τάξη πολιτών.

4. Η Σφαιρική Πολιτική για τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία, η οποία καταρτίστηκε
µονοµερώς από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατατέθηκε
και εγκρίθηκε καταρχήν από το Υπουργικό Συµβούλιο στην παρούσα θητεία του.
∆υστυχώς σε κανένα στάδιο της κατάρτισης της εν λόγω Σφαιρικής Πολιτικής δεν
κλήθηκε η ΚΥΣΟΑ ή και οι οργανώσεις των ίδιων των ατόµων µε αναπηρία για να
εκφράσουν απόψεις, σχόλια ή παρατηρήσεις, πριν την κατάθεσή της στο Υπουργικό
Συµβούλιο. Για τούτο η ΚΥΣΟΑ διαµαρτυρήθηκε έντονα εγγράφως και υπέβαλε
µακροσκελές υπόµνηµα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο
οποίο εκφράζει τις απόψεις, παρατηρήσεις της και τις δικές τις εισηγήσεις σε κάθε
συγκεκριµένο θέµα που θίγει η εν λόγω επίσης µακροσκελής έκθεση «Σφαιρική
Πολιτική» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Φωτοαντίγραφο του
Υποµνήµατος της ΚΥΣΟΑ επισυνάπτεται, Παράρτηµα 4. Με βάση το εν λόγω
Υπόµνηµα της ΚΥΣΟΑ το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πείσθηκε
και είχαν αρχίσει διαπραγµατεύσεις µεταξύ Υπουργείου και της Συνοµοσπονδίας µας µε
βάση το δικό µας Υπόµνηµα, αλλά δυστυχώς η διαδικασία αυτή σταµάτησε και πάλι
µονοµερώς από το Υπουργείο Εργασίας και έτσι εγκαταλείφθηκε µια πολύ σοβαρή
προσπάθεια διαµόρφωσης µιας επίσηµης κρατικής κοινωνικής πολιτικής στα θέµατα των
ατόµων µε αναπηρία.

Επισηµαίνεται ότι, όπως πληροφορούµαστε, η πραγµάτωση Σφαιρικής Κοινωνικής
Πολιτικής στα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία και η δηµιουργία σχετικού φορέα
περιλαµβανόταν στο προεκλογικό πρόγραµµα της σηµερινής Κυβέρνησης.

5. Η αναβάθµιση και αύξηση όλων των σχετικών χορηγιών, οικονοµικών βοηθηµάτων,
παροχών κλπ. που σήµερα παρέχονται στα άτοµα µε αναπηρία και που η χρησιµότητα
και αποτελεσµατικότητά τους έχει µειωθεί ουσιωδώς στα πλαίσια της σηµερινής
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, της αύξησης του κόστους ζωής και της
αναβάθµισης του βιοτικού επιπέδου.
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6. Η επέκταση συγκεκριµένων κοινωνικών επιδοµάτων, χορηγιών ή οικονοµικής
βοήθειας που παρέχονται σήµερα για συγκεκριµένη µόνο αναπηρία ή και για
συγκεκριµένους περιορισµένους σκοπούς, σε όλα τα άτοµα µε αναπηρία ή και, ανάλογα
µε την περίπτωση, σε άλλα άτοµα µε συγκεκριµένη αναπηρία που αντιµετωπίζουν τις
ίδιες ή παρόµοιες δυσκολίες και προβλήµατα λόγω ακριβώς της φύσης της αναπηρίας και
των επιπτώσεών της. Τέτοια µέτρα, επιδόµατα, χορηγίες ή οικονοµική βοήθεια ή και
αντίστοιχα αιτήµατά µας που εκκρεµούν είναι π.χ. το επίδοµα διακίνησης (το οποίο
λαµβάνουν µόνο τα εργαζόµενα άτοµα µε αναπηρία), η οικονοµική βοήθεια για αγορά
αυτοκινήτου, Σχέδιο από το οποίο χαρακτηριστικά αποκλείονται οι γονείς των ατόµων µε
νοητική αναπηρία που έχουν και το βάρος και τις οικονοµικές επιπτώσεις διακίνησης των
παιδιών τους.

7. Η επιχορήγηση των καυσίµων για τα άτοµα µε αναπηρία λόγω της ανάγκης
κατανάλωσης περισσότερων καυσίµων, που πηγάζει από τη φύση της αναπηρίας, τόσο
για τη διακίνησή τους, όσο και για τη διατήρηση ανάλογης θερµοκρασίας στο χώρο
διαµονής τους που επιβάλλεται για την υγεία και την απόδοσή τους στην καθηµερινή
ζωή ή και στην εργασία τους. Το αίτηµα τούτο το είχαµε υποβάλει προ καιρού και
εκκρεµµεί στο Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο δε φαίνεται καθόλου πρόθυµο να το
ικανοποιήσει. Το Υπουργείο µας ζήτησε και υποβάλαµε συγκεκριµένο υπόµνηµα µε
συγκεκριµένες εισηγήσεις. Σχετική είναι η αλληλογραφία µας, φωτοαντίγραφο της
οποίας επισυνάπτεται, ως Παράρτηµα 5, µε αριθµό φακέλου του Υπουργείου Υ.Ο.
11.10.003.

8. Η σοβαρή παράλειψη του Υπουργείου Οικονοµικών και µάλιστα του ίδιου του
Υπουργού, να καλέσει εκπροσώπους της Συνοµοσπονδίας µας για συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα/κοινωνικά µέτρα στα πλαίσια του πακέτου κοινωνικών
µέτρων που είχε προαναγγείλει προ καιρού η Κυβέρνηση, δυνάµει των σχετικών
διατάξεων του Νόµου που προαναφέραµε αριθµός 143(Ι)/2006. Επισυνάπτονται 3
επιστολές/υποµνήµατά µας για το θέµα τούτο προς τον Υπουργό Οικονοµικών, ως
Παράρτηµα 6, στις οποίες δεν είχαµε καµιά απάντηση παρά το ότι το Υπουργείο
Οικονοµικών φάνηκε εκ των υστέρων ότι προχώρησε σε συγκεκριµένα, έστω µικρής
έκτασης, µέτρα, που περιέλαβε στο πακέτο κοινωνικών µέτρων, κατά παράβαση του εν
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λόγω Νόµου, δηλαδή χωρίς να συζητήσει το θέµα µε τη Συνοµοσπονδία µας. Τούτο
δηµιουργεί κοινωνικές, διοικητικές ή και νοµικές αντιπαραθέσεις.

9. Η ανάγκη αντισταθµιστικών µέτρων για τα άτοµα µε αναπηρία, αν πραγµατοποιηθεί
η εισήγηση ή και το προτεινόµενο µέτρο, όπως τα πληροφορούµαστε κατά καιρούς από
τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, µετακύλισης των τελών κυκλοφορίας µηχανοκίνητων
οχηµάτων

στα

καύσιµα,

πράγµα

το

οποίο

ουσιαστικά

εκµηδενίζει

δικαίωµα/παραχώρηση, που σήµερα η νοµοθεσία παρέχει στα άτοµα µε αναπηρία τα
οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας για ευνόητους λόγους. Στο θέµα τούτο,
έχει, επίσης, διεξαχθεί σχετική αλληλογραφία.

10. Η µακρόχρονη παράλειψη του Κράτους και της Κυβέρνησης, που ισοδυναµεί µε
άρνηση, να εφαρµόσουν τις διατάξεις του περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµου του 2000
(Ν.127(Ι)/2000), τόσο αναφορικά µε τις διατάξεις του εν λόγω Νόµου, για τις οποίες
δυνάµει του άρθρου 9, απαιτείται η έκδοση νέων νοµοθετηµάτων που να τις υλοποιούν
και να τις εφαρµόζουν, όσο και αναφορικά µε τις διατάξεις του ίδιου Νόµου που έχουν
ήδη άµεση εφαρµογή, αλλά δεν εφαρµόζονται (όπως είναι στην τελευταία περίπτωση η
λειτουργία του Παγκύπριου Συµβουλίου Ατόµων µε Αναπηρίες το οποίο διαµορφώνει,
σύµφωνα µε το Νόµο, την κοινωνική πολιτική του Κράτους στα θέµατα των ατόµων µε
αναπηρία και το Ταµείο Ειδικών Αναγκών το οποίο αντλεί πόρους µόνο από την ιδιωτική
πρωτοβουλία και τον ιδιωτικό τοµέα, παρά την αντίθεση και τις διαµαρτυρίες µας και, εν
πάση περιπτώσει, δε δηµιουργήθηκε και δε λειτούργησε ακόµη).

11. Το θέµα των προσθετικών µελών για τα άτοµα µε αντίστοιχες αναπηρίες. Το
Εργαστήριο Προσθετικών Μελών του Υπουργείου Υγείας συνεχώς υποβαθµίζεται µε
αποτέλεσµα τα άτοµα µε αναπηρία να βρίσκονται αντιµέτωπα µε ανυπέρβλητες
δυσκολίες πραγµατικές και οικονοµικές, να αναζητούν στο εξωτερικό, χωρίς τη στήριξη
του Κράτους την κατασκευή και την εφαρµογή προσθετικών µελών. Επισυνάπτεται
επιστολή της Συνοµοσπονδίας µας προς τον Υπουργό Υγείας, ως παράρτηµα 7.

12.

Άλλα συναφή θέµατα.
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Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή πληροφορίες και θα
αναµένουµε από εσάς να ορίσετε τη συνάντηση που ζητούµε µαζί σας, το συντοµότερο
δυνατό που εσείς µπορείτε.

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων,

Με ιδιαίτερη εκτίµηση,

Μίκης Φλωρέντζος,
Πρόεδρος.

Ταχ. Θυρίδα: 23513, 1684 Λευκωσία–Κύπρος
Τηλ.:(+357) 22 318 465
Φαξ: (+357) 22 318 463
E- mail: ccod-kysoa@cytanet.com.cy
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Tel.: (+357) 22 318 465
Fax: (+357) 22 318 463
E- mail: ccod-kysoa@cytanet.com.cy
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