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Θέµα: Επιβολή από τη νοµοθεσία διαβούλευσης µε τη Συνοµοσπονδία µας
(ΚΥΣΟΑ), όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση από οποιοδήποτε όργανο που ασκεί
δηµόσια εξουσία ή από οποιαδήποτε Υπηρεσία, εφόσον η εν λόγω απόφαση αφορά
µε οποιοδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, θέµατα που έχουν σχέση µε άτοµα µε
αναπηρία.
Θέλουµε να αναφερθούµε σε πρόσφατα νοµοθετικά µέτρα σε σχέση µε το πιο πάνω
θέµα, από τη µια για να τα φέρουµε σε γνώση σας και από την άλλη να διεκδικήσουµε
την εφαρµογή τους στα πλαίσια της δράσης και ενάσκησης των εξουσιών σας.
Αναγκαζόµαστε να προβούµε ξανά στην ενηµέρωση αυτή, γιατί δυστυχώς
διαπιστώνουµε ότι οι εν λόγω νοµοθετικές διατάξεις, οι οποίες εκτίθενται και πιο κάτω,
είτε διαφεύγουν της προσοχής των αρµόδιων λειτουργών, είτε δεν έχουν ακόµη
εµπεδωθεί, είτε διαφαίνεται άρνηση ή αντίδραση εφαρµογής τους ή δεν εφαρµόζονται
για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αποτέλεσµα τούτου είναι να παραβιάζεται ο Νόµος, γιατί
ορισµένες φορές δεν καλούνται εκπρόσωποι της Συνοµοσπονδίας µας για διαβούλευση
και ορισµένες άλλες φορές λαµβάνεται η σχετική απόφαση για άτοµα µε αναπηρία ή
καθορίζονται τα πλαίσια και διάφοροι ουσιώδεις περιορισµοί και µετά καλούµαστε για
την προβλεπόµενη από το Νόµο διαβούλευση.
Συγκεκριµένα, πρώτα από όλα, επισύρουµε την προσοχή σας στις σχετικές διατάξεις 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 αναµένεται να
συµβάλει σηµαντικά στην αναδόµηση της νοοτροπίας, της κουλτούρας και της στάσης
των δηµόσιων αρχών, κρατικών υπηρεσιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης στα θέµατα
των ατόµων µε αναπηρία, στην εµπέδωση των δικαιωµάτων τους ως µελών της
κοινωνίας και στην ευαισθητοποίηση της, έχοντας ως γνώµονα το σχεδιασµό για όλους,
που σίγουρα θα αναβαθµίσουν την κοινωνική συµµετοχή και την ποιότητα της
καθηµερινής ζωής των ατόµων µε αναπηρία.
Ειδικότερα, το άρθρο 3(2) και (3) του εν λόγω Νόµου, µε παράτιτλο «Υποχρεωτική
διαβούλευση µε την ΚΥΣΟΑ», ορίζει ότι:
«(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.».
Στο δε άρθρο 2 του ίδιου πιο πάνω Νόµου δίδεται η ερµηνεία (έννοια/ορισµός) του όρου
«Υπηρεσία» ως ακολούθως:
«‘Υπηρεσία’ σηµαίνει οποιαδήποτε ∆ηµόσια Υπηρεσία, Αρχή, Υπουργείο, Κρατικό
Όργανο, Ηµικρατικό Οργανισµό, Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και οποιοδήποτε

άλλο όργανο που ασκεί δηµόσια εξουσία και περιλαµβάνει κάθε όργανο τοπικής
αυτοδιοίκησης.»
Συναφώς και επιπρόσθετα, θέλουµε να θέσουµε υπόψη σας ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 25(1) του εναρµονιστικού Νόµου 12(Ι)/2006, ο οποίος εναρµόνισε/εισήγαγε
στην κυπριακή νοµοθεσία την Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σε συνδυασµό µε την ερµηνεία του
όρου «τεχνικές προδιαγραφές» στον ίδιο Νόµο, επιβάλλεται να περιλαµβάνονται στις
τεχνικές προδιαγραφές των δηµόσιων συµβάσεων έργων, των δηµόσιων συµβάσεων
προµηθειών και των δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που
καθορίζουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, ενός προϊόντος ή µιας
προµήθειας ειδών. Τα δε χαρακτηριστικά αυτά, σύµφωνα µε τις ίδιες νοµοθετικές
διατάξεις, περιλαµβάνουν και το σχεδιασµό για όλες τις χρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης
ρητά της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Αβίαστα προκύπτει, από τις πιο πάνω νοµοθετικές διατάξεις, πως είναι απαραίτητο στα
πλαίσια των δραστηριοτήτων σας να καλείτε εκπροσώπους της ΚΥΣΟΑ «κατά τη
συζήτηση» προς λήψη αποφάσεων σας για θέµατα ή και κατά την ενασχόλησή σας µε
θέµατα που µε οποιοδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, αφορούν άτοµα µε αναπηρία και,
εποµένως, τη δηµόσια/κοινωνική, την επαγγελµατική και την καθηµερινή τους ζωή.
Έτσι, επιπρόσθετα, θα αποφεύγονται άσκοπες αντιπαραθέσεις στα θέµατα αυτά και
ανεπιθύµητες και πολλές φορές χρονοβόρες δικαστικές, διοικητικές ή και άλλες
διαδικασίες. Τέτοια θέµατα ή και αποφάσεις σας, που άµεσα ή έµµεσα αφορούν ή και
επηρεάζουν τους Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες µε αναπηρία, είναι αφενός θέµατα
που αποφασίζονται από τους αρµόδιους λειτουργούς ή σώµατα του
Οργανισµού/Υπηρεσίας σας, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως ατόµου ή και
ατόµων µε αναπηρία ή των Οργανώσεων τους, και αφετέρου ο σχεδιασµός για όλους, µε
ιδιαίτερη σηµασία στην πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία, σε έργα που εκτελούνται
από εσάς, καθώς και στο πεδίο προµηθειών ή υπηρεσιών που εσείς παρέχετε. Ενδεικτικά
και µόνο αναφέρουµε την κατασκευή/συντήρηση, µε τις αναγκαίες προσβάσεις, δρόµων,
πεζοδροµίων, τοποθέτηση και λειτουργία σηµάτων τροχαίας, φανάρια τροχαίας µε
ηχητικά ή και άλλα σήµατα, ανάλογα µε την περίπτωση, παροχή προσβάσιµων
υπηρεσιών, πληροφοριών ή και διευκολύνσεων στο κοινό, κατασκευή ή και προµήθεια
αγαθών και πολλά άλλα που µπορούν, αν τούτο κρίνεται αναγκαίο, να καθορίζονται
εκάστοτε µε επαφές, επικοινωνία, συζήτηση ή και συντονισµό µεταξύ της ΚΥΣΟΑ και
εσάς.
Προς επίτευξη του στόχου του σχεδιασµού για όλους, ακριβώς, ο πιο πάνω
εναρµονιστικός Νόµος 12(Ι)/2006 π.χ. επιβάλλει την περίληψη στις τεχνικές
προδιαγραφές των αντίστοιχων δηµόσιων προσφορών σχετικών όρων/δεσµεύσεων, που
να εξασφαλίζουν την προσβασιµότητα για τα άτοµα µε αναπηρία.
Είµαστε πάντα στη διάθεσή σας για τη στενότερη δυνατή συνεργασία ή και για
συνάντηση µαζί σας, προς επίτευξη των στόχων που επιδιώκουν οι πιο πάνω νοµοθετικές
διατάξεις, οι οποίοι αναµφισβήτητα και στα πλαίσια της ήδη διαγραφόµενης πολιτικής
των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ∆ιαθρωτικών της Ταµείων
συµβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, την ενίσχυση της δυναµικής της κοινωνίας και
στην κατά το δυνατό πληρέστερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, αλλά, το
κυριότερο, παράλληλα υλοποιούν θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρία και διασφαλίζουν την αξιοπρεπή τους διαβίωση.

Με ιδιαίτερη εκτίµηση,

Μίκης Φλωρέντζος
Πρόεδρος

Α. Π. Χαπούπης
Γεν. Γραµµατέας

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

P. O. Box: 23513, 1684 Nicosia-Cyprus
Tel.: (+357) 22 318 465
Fax: (+357) 22 318 463
E- mail: ccod-kysoa@cytanet.com.cy

