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Προς μέλη Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου
Θέμα: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για συζήτηση και απόφαση για αποχώρηση
από την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ)
Αγαπητοί συνάδελφοι/μέλη της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου. Όπως είχαμε
συναποφασίσει την τελευταία γενική συνέλευση της ΟΠΑΚ, σε περίπτωση που το
Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΟΠΑΚ αποφάσιζε ότι πρέπει να αποχωρήσουμε από την
Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), θα καλούσαμε έκτακτη
γενική συνέλευση για να συζητηθεί το θέμα και θα σας στέλναμε στοιχεία τα οποία μας
οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε πολύ σοβαρά
τα τελευταία χρόνια και ανάλωσε μεγάλο μέρος της δουλειάς μας προσπαθώντας να
δημιουργήσουμε προϋποθέσεις παραγωγικής συνεργασίας μέσα στην ΚΥΣΟΑ. Δυστυχώς
όμως φαίνεται ότι η συνεργασία και ο σεβασμός δεν είναι για όλους σκοπός. Μετά από
σοβαρό προβληματισμό και συζήτηση αποφασίσαμε ότι πρέπει να αποχωρήσουμε από
μέλη της ΚΥΣΟΑ. Πιο κάτω αναφέρουμε τους κύριους λόγους που οδήγησαν τα μέλη
του Δ.Σ. της ΟΠΑΚ σε αυτή την απόφαση όπως και τις αναφορές στα πρακτικά των
συνεδριάσεων της ΟΠΑΚ για θέματα της ΚΥΣΟΑ. Είμαστε στη διάθεση σας για
διευκρινήσεις. Βασικός σκοπός όλων των μελών του ΔΣ της ΟΠΑΚ είναι η αναβάθμιση
του βιοτικού επιπέδου των μελών της ΟΠΑΚ αλλά και των ατόμων με αναπηρίες γενικά.
Σε συνθήκες σεβασμού και συνεργασίας. Δεν έχουμε λόγο να συνεχίσουμε να
ανεχόμαστε εχθρική και προσβλητική συμπεριφορά η οποία χαρακτηρίζεται έντονα από
την έλλειψη σεβασμού από μικρή μερίδα μελών του ΚΔΣ της ΚΥΣΟΑ, με πρωταγωνιστή
τον πρόεδρο της ΚΥΣΟΑ αλλά και πράξεις που βλάπτουν τα συμφέροντα και δικαιώματα
των
μελών
μας.
Παρακαλούμε
όπως
διαβάσετε
τις
πιο
κάτω
αναφορές/πληροφορίες πριν την έκτακτη γενική συνέλευση κατά την οποία θα
συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε για αποχώρηση από την ΚΥΣΟΑ, το
ερχόμενο Σάββατο στις 10:30π.μ. Παρακαλούμε όπως όσοι μπορείτε να είστε
παρών.
1. Η συμπεριφορά, στάση και επιθέσεις από το πρόεδρο και μικρού αριθμού μελών
του ΚΔΣ της ΚΥΣΟΑ απέναντι στους εκπροσώπους της ΟΠΑΚ αλλά και στην
ΟΠΑΚ. Συχνά οι εκπρόσωποι της ΟΠΑΚ στην ΚΥΣΟΑ, δέχονταν εχθρική
συμπεριφορά.
2. Μετά τις εκλογές του 2011, ο νέος πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ έδωσε εντολή στις
λειτουργούς της ΚΥΣΟΑ να στέλλουν την αλληλογραφία που φτάνει στην ΚΥΣΟΑ
στα υπόλοιπα μέλη του ΚΔΣ μόνο μετά που ο ίδιος δώσει τέτοια εντολή. Αίτημα
μας να στέλλεται όλη η αλληλογραφία που φτάνει στην ΚΥΣΟΑ στις οργανώσεις
μέλη της ΚΥΣΟΑ, συνάντησε την αντίδραση του.
3. Όταν η ΟΠΑΚ έκανε αίτηση στο γραφείο επιτρόπου διοικήσεως να συμμετέχει στη
συμβουλευτική επιτροπή παρακολούθησης για εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ο πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ όπως και
άλλα μέλη της ΚΥΣΟΑ εξέφρασαν αρνητική άποψη, κατηγόρησαν την ΟΠΑΚ για
διασπαστική κίνηση και προσπάθεια να μπει στην επιτροπή με πλάγιο τρόπο και

έθεσαν το θέμα σε ψηφοφορία
σε συνεδρία της ΚΥΣΟΑ όπου και ψήφισαν
εναντίον. Η ΟΠΑΚ δήλωσε ξεκάθαρα ότι το δικαίωμα της να υποβάλει αίτημα να
συμμετέχει σε αυτή την επιτροπή κατοχυρώνεται από τις πρόνοιες των
κανονισμών της εν λόγω επιτροπής. Μετά την αρνητική στάση της ΚΥΣΟΑ η
επίτροπος διοικήσεως απέρριψε την αίτηση της ΟΠΑΚ και έτσι σήμερα δεν
εκπροσωπούμαστε γιατί θεωρούν ότι μας εκπροσωπεί η ΚΥΣΟΑ με τους 5
εκπρόσωπους της στην εν λόγω επιτροπή, κανένας από τους οποίους δεν είναι εκ
μέρους της ΟΠΑΚ. Με αυτό τον τρόπο έχουμε αποκλειστεί από τη συζήτηση
σημαντικών θεμάτων που μας αφορούν.
4. Διαδικασία λήψης αποφάσεων από το ΚΔΣ της ΚΥΣΟΑ δεν αντιπροσωπεύει
πραγματικά τις οργανώσεις μέλη αλλά μόνο τους εκπροσώπους των οργανώσεων
που είναι παρών σαν μέλη του ΚΔΣ ΚΥΣΟΑ. Ζητήσαμε πριν λαμβάνονται
αποφάσεις, ειδικά με ψηφοφορία, να ενημερώνονται τα ΔΣ των οργανώσεων
μελών της ΚΥΣΟΑ από τους εκπρόσωπους τους και ακολούθως, σε επόμενη
συνεδρία να φέρνουν την απόφαση του ΔΣ της Οργάνωσης τους και ακολούθως
να γίνεται ψηφοφορία με στόχο οι αποφάσεις να λαμβάνονται μετά που
ενημερώνονται οι οργανώσεις μέλη της ΚΥΣΟΑ.
5. Σύστημα αξιολόγησης αναπηρίας και λειτουργικότητας. Αγνόησαν τις ανάγκες και
τα συμφέροντα των μελών της ΟΠΑΚ με την δικαιολογία ότι είναι μειοψηφία .
Χωρίς επιχειρήματα και με φιλοσοφικού χαρακτήρα δικαιολογίες πολεμούσαν την
εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης αναπηρίας. Προσπαθούσαν να
αποκλείσουν τις οργανώσεις που στήριζαν την πιλοτική εφαρμογή του από
συναντήσεις για το θέμα. Επιπλέον ο πρόεδρος και κάποια μέλη του ΚΔΣ της
ΚΥΣΟΑ σχολίασαν ειρωνικά τις ανάγκες αξιολόγησης μελών της ΟΠΑΚ χωρίς να
σεβαστούν ότι υπάρχουν άτομα με αναπηρίες που η αναπηρία τους δημιουργεί
σοβαρά προβλήματα και επιπλοκές στη λειτουργία του σώματος τους.
6. Μας απέκλεισαν από διαδικασία διαβούλευσης στο Υπουργείο Εργασίας για το
σύστημα αξιολόγησης αναπηρίας επειδή έχουμε διαφορετική άποψη. Με αυτή την
πράξη απέδειξαν ότι δεν σέβονται τις αποφάσεις όλων των οργανώσεων μελών
της ΚΥΣΟΑ αλλά ότι θεωρεί σωστό η πλειοψηφία αγνοώντας έτσι τις ανάγκες και
τις αποφάσεις κάποιων οργανώσεων/ατόμων με αναπηρία. Σαν συνομοσπονδία
επανειλημμένως δηλώσαμε ότι οφείλει να εκπροσωπεί όλες τις οργανώσεις μέλη
και τα συμφέροντα όλων των ατόμων με αναπηρία.
7. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – αναθεώρηση νόμου Δημοσίου Βοηθήματος
Το ΔΣ της ΟΠΑΚ μόλις ήρθε στα χέρια του το προσχέδιο νόμου για το ΕΕΕ το
μελέτησε και στείλαμε αμέσως απόψεις και σχόλια στην Βουλή, στο υπουργείο
Εργασίας και στην ΚΥΣΟΑ.
Θέσεις/στάση ΚΥΣΟΑ για ΕΕΕ: ενώ έγινε ειδική συνεδρία της ΚΥΣΟΑ στις 2
Ιουλίου και πάρθηκαν αποφάσεις από τους παρευρισκόμενους εκπρόσωπους
οργανώσεων αναπήρων, οι αποφάσεις δεν στάληκαν στην βουλή άμεσα όπως
αποφασίστηκε και στις 4 Ιουλίου σε συνεδρία στη βουλή η Υπουργός Εργασίας
δήλωνε ότι το αναπηρικό κίνημα ήταν σύμφωνο με το προσχέδιο νόμου για το
ΕΕΕ μετά τις αλλαγές που έγιναν. Κάτι που δεν ήταν αλήθεια αφού στη συνεδρία
της ΚΥΣΟΑ στις 2 Ιουλίου όλοι ήταν αρνητικοί για το προσχέδιο νόμου και τις
πρόνοιες του. Λόγω αυτής της ολιγωρίας η ψήφιση του νόμου για το ΕΕΕ έγινε με
αρνητικές εξελίξεις για τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη της ΟΠΑΚ.
Σημειώνουμε ότι ήταν μια περίοδος που καθημερινά πηγαίναμε στη βουλή για να
εκφράσουμε απόψεις για το εν λόγω νομοσχέδιο. Λόγω της ολιγωρίας που
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επέδειξε ο πρόεδρος και γραμματέας της ΚΥΣΟΑ για ένα τόσο σοβαρό θέμα για τα
πιο αδύναμα μέλη μας, ο πρόεδρος της ΟΠΑΚ υπέβαλε την παραίτηση του από
αντιπρόεδρος της ΚΥΣΟΑ μετά από αυτή την εξέλιξη.
8. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΚΔΣ παραποιούνται από τον πρόεδρο της
ΚΥΣΟΑ με στόχο να παρουσιάζει τις αποφάσεις των συνεδριάσεων όπως ο ίδιος
επιθυμεί για να δικαιολογεί τις ενέργειες του.. Πάρα πολλές φόρες οι εκπρόσωποι
της ΟΠΑΚ διαφώνησαν με τα πρακτικά γιατί δεν γραφτήκαν τα γεγονότα όπως
συζητήθηκαν. Υπήρξε περίπτωση/περιπτώσεις που πρακτικά εγκρίθηκαν με
ψηφοφορία. Επίσης, σε συνεδρία του ΚΔΣ που στείλαμε σχόλια για τα πρακτικά
που θα εγκρίνονταν εκείνη τη μέρα, και η ΟΠΑΚ απουσίαζε λόγω δικής της
συνεδρίας, το ΚΔΣ της ΚΥΣΟΑ αποφάσισε να μην ασχοληθεί με την
επιστολή/σχόλια μας, όπως έγραψαν στα πρακτικά της συνεδρίας εκείνης.
9. Πρώτος ο πρόεδρος άλλης οργάνωσης αναπήρων, της ΠΟΑΑ, αναίρεσε την
εμπιστοσύνη του προς τον πρόεδρο της ΚΥΣΟΑ. Ούτε αυτό το κατέγραψαν
σωστά στα πρακτικά και γραπτώς έκφρασε το παράπονο του και ο πρόεδρος της
ΠΟΑΑ.
10.Ο αδικαιολόγητος πόλεμος που γίνεται από τον πρόεδρο της ΚΥΣΟΑ κυρίως στο
ΤΚΕΑΑ (Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες). Αυτό μπορεί να
έχει επιπτώσεις στα δικαιώματα και συμφέροντα των ΑμεΑ και ειδικά τα
παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα που διαχρονικά λαμβάνουν διάφορες
παροχές από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
11.Η διαφωνία του ΔΣ της ΟΠΑΚ με την απόφαση της ΚΥΣΟΑ για μη συμμετοχή στις
Τεχνικές Θεματικές Επιτροπές που συνεδριάζουν στο Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης για υλοποίηση προνοιών της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρίες. Η συμμετοχή σε αυτές τις επιτροπές μας δίνει τη
δυνατότητα να συζητούμε με όλα σχεδόν τα κρατικά τμήματα που ασχολούνται
με θέματα αναπηρίας. Η ΚΥΣΟΑ αποφάσισε να μην συμμετέχει και οι εκπρόσωποι
της (που είναι εκπρόσωποι των οργανώσεων μελών της) να μην πηγαίνουν στις
συνεδρίες των επιτροπών.
12.Η φιλοσοφία μεγάλου αριθμού μελών της ΚΥΣΟΑ που δεν αναγνωρίζουν ότι τα
άτομα με αναπηρίες πρέπει να λαμβάνουν παροχές ανάλογα με το βάρος της
αναπηρίας στη ζωή τους και να υπάρχει στήριξη ανάλογα με τη μορφή
αναπηρίας. Ένα παράδειγμα είναι το σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για
απόκτηση αυτοκινήτου. Σαν ΟΠΑΚ επανειλημμένως ζητήσαμε πέρα από το
αυξημένο ποσό που πρέπει να δικαιούνται τα άτομα που διακινούνται με
αναπηρικό τροχοκάθισμα από τα άτομα με αναπηρία που δεν χρησιμοποιούν,
άποψη και αίτημα μας ήταν ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό
τροχοκάθισμα και επιθυμούν να αγοράσουν αυτοκίνητο στο οποίο να μπαίνουν
μέσα με το τροχοκάθισμα να δικαιούνται ακόμα περισσότερη χορηγία αφού αυτά
τα αυτοκίνητα είναι πολύ πιο ακριβά. Η ΚΥΣΟΑ ποτέ δεν συμφώνησε με το
αίτημα μας (το οποίο βέβαια εξυπηρετεί και άτομα μέλη άλλων οργανώσεων) και
στα υπομνήματα που έστειλε στο Υπουργείο Εργασίας για το θέμα, ποτέ δεν
συμπερίλαβε τέτοιο αίτημα.
13.Ακόμα ένα παράδειγμα που αποδεικνύει το πιο πάνω είναι το περιστατικό με τον
ανελκυστήρα που εγκαταστάθηκε στην τάφρο ντα βίλλα (δίπλα από δημαρχείο
Λευκωσίας) μετά από δωρεά ιδιωτικής εταιρείας προς το Δήμο Λευκωσίας. Ο
συγκεκριμένος ανελκυστήρας ήταν ειδικών προδιαγραφών για χρήση από άτομα
με ειδικές ανάγκες και όχι για να χρησιμοποιείται συνεχώς από όλους τους
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πολίτες. Ο Δήμος Λευκωσίας αρχικά αποφάσισε να αφήσει τη χρήση για όλους
και ο ανελκυστήρας συχνά παρουσίαζε τεχνικά προβλήματα. Ακολούθως
αποφάσισε μετά που η ΟΠΑΚ συζήτησε το θέμα και τους εξήγησε πόση
σημαντική είναι η χρήση του για τα άτομα σε τροχοκάθισμα, να δώσει κάρτες
πρόσβασης για χρήση του ανελκυστήρα αρχικά μόνο σε άτομα με σοβαρή
κινητική αναπηρία ούτως ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται τα άτομα που δεν
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις σκάλες. Η ΚΥΣΟΑ ήταν αρνητική σε αυτή την
απόφαση με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα ο ανελκυστήρας να είναι
απενεργοποιημένος και τα άτομα σε τροχοκάθισμα να μην μπορούν να έχουν
πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης τάφρου ντα βίλα.
14.Τροποποίηση του περί οδών και οικοδομών νόμου για θέματα προσβασιμότητας.
Ένα θέμα που καθυστερεί χωρίς η ΚΥΣΟΑ να δίνει την απαιτούμενη σημασία.
15.Σε συνεδρία στην κοινοβουλευτική επιτροπή εργασίας στις 30.3.2015 όπου έγινε
συζήτηση για το ΕΕΕ, ο πρόεδρος της επιτροπής ήταν διστακτικός να δώσει το
λόγο στον πρόεδρο της ΟΠΑΚ να μιλήσει για θέματα που αφορούν τα μέλη της
ΟΠΑΚ με τη δικαιολογία ότι ήταν παρών η ΚΥΣΟΑ στην οποία η ΟΠΑΚ είναι
μέλος. Ο πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ ήταν παρών χωρίς να κάνει παρέμβαση και να πει
ότι η κάθε οργάνωση είναι ανεξάρτητη. Αυτό δείχνει προθέσεις κηδεμόνευσης
οργανώσεων και φίμωσης τους κάτι που το διακρίναμε πριν καιρό.
Αναφορές στα πρακτικά συνεδριάσεων του ΔΣ της ΟΠΑΚ τα τελευταία 3 χρόνια:
Πρακτικά ημερομηνίας 27.3.2013
Αίτημα της ΟΠΑΚ για να συμμετέχει στη συμβουλευτική επιτροπή παρακολούθησης
εφαρμογής της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
συνάντησε την αρνητική στάση της ΚΥΣΟΑ όταν η Επίτροπος Διοικήσεως ζήτησε την
άποψη τους σαν κοινωνικός εταίρος του κράτους. Κατά τη συνεδρία της ΚΥΣΟΑ για το
θέμα, μέλη του κεντρικού διοικητικού συμβουλίου της ΚΥΣΟΑ επιτέθηκαν φραστικά
προς την ΟΠΑΚ επειδή ζήτησε να συμμετέχει στην επιτροπή και γενικά εκδήλωσαν
εχθρική στάση επειδή εμείς ζητήσαμε να εξασκήσουμε ένα δικαίωμα για να
παρακολουθούμε καλύτερα τα θέματα που αφορούν παραπληγικά και τετραπληγικά
άτομα.
Πρακτικά ημερομηνίας 4.6.2013
Μελέτη που ετοιμάστηκε για την ΚΥΣΟΑ από την κ. Σιμώνη Συμεωνίδου ειδικά για το
σύστημα αξιολόγησης της αναπηρίας και της λειτουργικότητας ήταν ημιτελής και
παρουσιάστηκε απλά για να στηρίξει την άποψη όσων ήταν εναντίον της εφαρμογής
αυτού του συστήματος. Το πιο σημαντικό κομμάτι της μελέτης που ανέλαβε να κάνει η
κ. Σιμώνη Συμεωνίδου και συμπεριλαμβάνονταν στην πρόταση της την οποία είχαμε
εγκρίνει, οι διεξαγωγή συνεντεύξεων με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με
αναπηρία για να συζητήσει την κατάσταση και τις ανάγκες που εντοπίζουν, ποτέ δεν
έγιναν.
Επιστολή προς ΚΥΣΟΑ 29.5.2013 για να καλεστεί συνεδρία για τη διαδικασία αιτήσεων
και λειτουργία του σχεδίου τεχνικών μεσών.
Πρακτικά 19.9.2013
1.Παραγνώριση της θέσης της ΟΠΑΚ για την λειτουργία του Σχεδίου απόκτησης
Τεχνικών Μέσων από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης του Υπουργείου Εργασίας.
Εμείς είχαμε ζητήσει, για να μην παρατηρείται καθυστέρηση που συνήθως ήταν πέραν
του 1 χρόνου για να έδιναν σε κάποιο άτομο με αναπηρία χορηγία για αγορά π.χ.
κρεβατιού, στρώματος, κλιματιστικού, ορθοστάτη, τροχοκαθίσματος μπάνιου κ.α., οι
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αιτήσεις να μην χρειάζονταν να περάσουν από συνεδρία επιτροπής η οποία εξέταζε την
κάθε αίτηση και στοιχεία που αφορούσαν τον αιτητή. Δηλαδή για είδη όπως
τροχοκαθίσματα μπάνιου, ορθοστάτες, κρεβάτια, στρώματα, το αίτημα να εγκρινόταν
αυτόματα σε ποσοστό 80% που προνοείται στους όρους του σχεδίου. Η ΚΥΣΟΑ έστειλε
επιστολή με την οποία υποστήριξαν ότι ικανοποιούσε την ΚΥΣΟΑ η λειτουργία του
σχεδίου όπως ήταν και δεν ανάφεραν την διαφορετική άποψη μας. Τελικά, η επίτροπος
διοικήσεως αποφάσισε ότι η λειτουργία της συγκεκριμένης επιτροπής ήταν παράνομη και
από τότε που σταμάτησε η λειτουργία της οι αιτήσεις ικανοποιούνται σε 1 μήνα το
αργότερο.
2.Οι πράξεις και συμπεριφορά του προέδρου της ΚΥΣΟΑ είναι προσβλητική και ενάντια
στα συμφέροντα των μελών της ΟΠΑΚ.
Πρακτικά 10.10.2013
Πληροφορούμε ότι στην τελευταία συνεδρία της ΚΥΣΟΑ (25.9.2013) ο πρόεδρος της
ΚΥΣΟΑ άφησε να νοηθεί ότι πίσω από τις αλλαγές που αποφάσισε το Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης ΑμεΑ, μετά την σχετική έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως κρύβεται η
ΟΠΑΚ και επιπλέον ότι ο Πρόεδρος της ΟΠΑΚ χάρηκε επειδή η τυφλοί δεν θα παίρνουν
πλέον χορηγία 100% για τα τεχνικά μέσα που ζητούν αλλά 80% όπως προνοείται στους
κανονισμούς του σχεδίου.
Με επιστολή μας ημερομηνίας 23/9/2013 ενημερώσαμε το ΚΔΣ της ΚΥΣΟΑ ότι το ΔΣ της
ΟΠΑΚ σε συνεδρία του στις 19.9.2013 αποφάσισε να αποσύρει την εμπιστοσύνη του
προς τον πρόεδρο της ΚΥΣΟΑ αφού οι πράξεις του βλάπτουν τα συμφέροντα και τα
δικαιώματα των μελών της ΟΠΑΚ.
Πρακτικά 7.11.2013
Επιστολή μας προς ΚΥΣΟΑ για αναστολή συνδρομής για δύο χρόνια για όλες τις
οργανώσεις μέλη της ΚΥΣΟΑ
αφού όπως έχουμε δει στα πρακτικά υπάρχουν
οργανώσεις που χρωστούσαν μέχρι και δύο χρόνια συνδρομές
Ενημερώνουμε την ΚΥΣΟΑ ότι λόγω της απαράδεκτης συμπεριφοράς και στάσης του
προέδρου της ΚΥΣΟΑ στην τελευταία συνεδρία, δεν θα συμμετέχουμε στην επόμενη
συνεδρία της ΚΥΣΟΑ
Επιβεβαιώνουμε παράπονο του αντιρρευματικού συνδέσμου για φραστική επίθεση προς
εκπρόσωπου του αντιρρευματικού συνδέσμου, σε συνεδρία στη βουλή από
εκπρόσωπους της ΚΥΣΟΑ
Πρακτικά 15.1.2014
Συνεδρία θεματικής επιτροπής ισότητας στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, ο
πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ είχε εκφράσει αρνητική άποψη για έρευνες με θέμα την ΥΓΕΙΑ των
ατόμων με αναπηρία
Στείλαμε επιστολή προς ΚΥΣΟΑ 22.12.2013 για δημιουργία αρχείο με στοιχεία αμεα για
χρήση από την πολιτική άμυνα σε περιπτώσεις που ίσως χρειαστεί να προσφέρουν
βοήθεια
Επιστολή από Οικολόγους με θέμα επιστολή από ΚΥΣΟΑ προς κοινοβουλευτική επιτροπή
οικονομικών με αίτημα να σταυρωθεί το κονδύλι για υλοποίηση του έργου για το
σύστημα αξιολόγησης αναπηρίας
Επιστολή με την οποία εκφράζουμε τη διαφωνία μας για επιστολές που στέλλει η ΚΥΣΟΑ
και επιλέγουν να αγνοούν τη θέση οργανώσεων μελών της ΚΥΣΟΑ, με στόχο να
επιβάλουν τη δική τους θέση και άποψη
Πρακτικά 12.6.2014
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