
 

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία θεσπίστηκε το 1992 και γιορτάζεται τη 3η 

Δεκεμβρίου κάθε έτους. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών που έχει ως στόχο την προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα 

αναπηρίας και στην κινητοποίηση για την υποστήριξη της αξιοπρέπειας και της 

ευημερίας των ατόμων. Ο θεσμός αυτός παρέχει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, 

στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν τη προσοχή τους στις βασικές 

αρχές για την ισότητα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την αξιοπρέπεια, την 

ανεξαρτησία και την αυτονομία των συνανθρώπων μας με αναπηρίες.  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα άτομα με αναπηρίες 

αντιμετωπίζουν συνήθως περιορισμούς στη δραστηριότητα και συμμετοχή τους στην 

κοινωνικοοικονομική ζωή. Αυτό παρατηρείται να συμβαίνει όχι μόνο λόγω των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν λόγω της φύσης της αναπηρίας τους αλλά και ως 

αποτέλεσμα διακρίσεων και στιγματισμού που συχνά βιώνουν.  Επομένως, κρίνεται 

εξαιρετικά σημαντική η υιοθέτηση στρατηγικών και πρακτικών από δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς, οι οποίες να στοχεύουν στην ικανοποίηση των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και στη διασφάλιση της ένταξής τους στο 

κοινωνικό σύνολο. 

Η πανδημία της νόσου COVID-19 αποκάλυψε τα επίμονα εμπόδια και τις ανισότητες 

που αντιμετωπίζουν 1 δισεκατομμύριο συνάνθρωποι μας με αναπηρία στον κόσμο. 

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ είναι "Η 

ηγεσία και η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία για έναν κόσμο χωρίς 

αποκλεισμούς, προσβάσιμο και βιώσιμο μετά τη νόσο COVID-19". 



Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διαχρονικά, παρέχει όσο το δυνατό καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη στήριξη των μελών του (προσωπικού και φοιτητών/τριών) με 

αναπηρίες και προβλήματα υγείας, ώστε να διασφαλίζεται ίση πρόσβαση και 

ευκαιρίες για την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωσή τους στην πανεπιστημιακή 

κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την άριστη συνεργασία του Γραφείου 

Πολυμορφίας, Ισότητας και Ενσωμάτωσης, της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής 

Μέριμνας και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου με τον Όμιλο 

Φοιτητών/τριών με Αναπηρίες και Φίλων ΦμεΑ ΠΚ,  γίνονται συνεχείς προσπάθειες 

διαχείρισης τυχόν θεμάτων προσβασιμότητας των υποδομών που διαθέτουν οι 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την καλύτερη υποστήριξη της 

αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες 

(συμπεριλαμβανομένων ατόμων με κινητικές δυσκολίες σε τροχοκάθισμα, τυφλούς 

και άτομα με μειωμένη όραση και ακοή). 

 

 

 


