
 
 

Κοινωνική αναγκαιότητα 

Η απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση 

ατόμων με ειδικές ανάγκες 

 

Λευκωσία, 22/9 (ΚΥΠΕ- Άντρος Προκοπίου) - - Απροετοίμαστες κι εκτεθειμένες βρήκε τις 

αρμόδιες Αρχές, πρόσφατη επιτυχία τετραπληγικού να εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, αφού καμιά πρόνοια δεν είχε ληφθεί για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 

Ορθότητα, από πολύ προηγουμένως, τέθηκε θέμα πρόσβασης και διευκολύνσεων στο Πανεπιστήμιο 

για άτομα με ειδικές ανάγκες. Δυστυχώς, όμως, οι αρμόδιοι περίμεναν να δουν αν ένα τέτοια άτομα 

θα πετύχαινε εισδοχή στο Πανεπιστήμιο για να ευαισθητοποιηθούν. Διάβαζε καλύτερα, συντήρηση 

της νοοτροπίας για θεραπευτική αντί προληπτική αγωγή. 

 

Το θέμα, πιστεύω, πρέπει επιτέλους να αντιμετωπισθεί στη γενική μορφή. Την απρόσκοπτη και 

ασφαλή πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο περιβάλλον, ως μια κοινωνική 

αναγκαιότητα. 

 

Ακατάλληληο οδόστρωμα, ανυπαρξία πεζοδρομίων – κι εκεί όπου υπάρχουν είναι διάσπαρτα με 

καλλωπιστικά δέντρα ή πασσάλους -, σκάλες χωρίς κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), βαριές πόρτες μα 

άτεχνα χερούλια, στενοί ανελκυστήρες με κακοτοποθετημένα κουμπιά και κατασκευές με στενές 

πόρτες, σκαλιά και διαφορετικά επίπεδα, καθώς και η ανυπαρξία υγειονομικών διευκολύνσεων και 

μεταφορικών μέσων, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα διακίνησης στα  άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 

Αυτά είναι μερικά από τα απροσπέλαστα εμπόδια που βρίσκεις σήμερα στην Κύπρο και αποκλείουν 

αυτά τα άτομα από την ολόπλευρη κοινωνική συμμετοχή. Οδηγώντας στην ανεπίτρεπτη, για την 

εποχή που ζούμε, σταδιακή κοινωνική περιθωριοποίηση. 

 

Τη δυσκινησία αυτή καλούνται να λύσουν τα νέα αρχιτεκτονικά σχέδια, λαμβάνοντας υπόψη και 

τους γονείς με τα καροτσάκια των παιδιών τους, τους ηλικιωμένους, ακόμα και τους αρτιμελείς σε 

περίπτωση ατυχήματος καθώς και το σπρώξιμο τρόλλεϋς για ψώνια. 

 

Μιλώντας για ανεμπόδιστη πρόσβαση, εννοείται ότι μπορεί να ένα οποιοδήποτε άτομα να κινηθεί 

στους εξωτερικούς χώρους απρόσκοπτα και να μπει σ’ ένα κτίριο και να χρησιμοποιήσει, άνετα και 

με ασφάλεια, όλους τους χώρους και τις διευκολύνσεις του. Είναι αυτονόητο ότι εννοούται τόσο τα 

δημόσια κτίρια και εξωτερικούς χώρους όσο και τα αντίστοιχα ιδιωτικά. 

 

Πρόσφατα έγινε στη Λευκωσία, το πρώτο στο είδος του, συνέδριο για την πρόσβαση των αναπήρων 

στο περιβάλλον. Πήραν μέρος όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Από τους άμεσα επηρεαζόμενους 

μέχρι και εκείνους που διαμορφώνουν και παίρνουν τις αποφάσεις. 

 

“Το ένα τρίτο των πολιτών παγκοσμίως είναι εν δυνάμει εμποδιζόμενοι,” τόνισε εμφαντικά στο 

συνέδριο η Ελλαδίτισσα παραπληγική αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ). 

 

Μια πρώτη ανάγνωση των πορισμάτων του συνεδρίου δείχνει την υποτυπώδη κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται σήμερα η Κύπρος σ’ αυτό τον τομέα. Εντοπίστηκαν, λέχθηκαν και σημειώθηκαν 

αρκετά. Τα πορίσματα κωδικοποιήθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τι γίνεται όμως με την υλοποίηση τους; 

 

Αρκετές από τις ομιλίες των ‘ειδικών’, όπου επιχειρείται ωραιοποίηση της κατάστασης κι 

επαναφορά παλιών υποσχέσεων, που ουδέποτε υλοποιήθηκαν, είδαν το φως της δημοσιότητας. 

Σχεδόν όλα αυτά, όμως αμφισβητήθηκαν. Ανατράπηκαν από τους άμεσα επηρεαζόμενους που 

απέδειξαν ακριβώς το αντίθετο. 

 

Η τροποποίηση του Νόμου περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών, για κάλυψη και της άνετης και 

ασφαλούς πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκκρεμεί από το 1987. Το θέμα βρίσκεται 

ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, κι ο Νόμος αναμένεται να ψηφισθεί αμέσως 

μετά την επανάληψη των εργασιών της Βουλής. 



 
Ο Νόμος από μόνος του δεν λύει ριζικά το πρόβλημα, αφού θα ακολουθήσει η ψηφίσει κανονισμών. 

Όπως έγινε γνωστό, όμως, τον τελευταίο λόγο θα έχουν οι τοπικές αρχές. Πιστεύω ότι επιβάλλεται η 

σαφής διατύπωση της νομοθετικής ορολογίας, ώστε να αποκλείει οποιαδήποτε απόκλιση από τις 

αυστηρές προδιαγραφές που καλείται να καταθέσει η αρμόδια τεχνική επιτροπή. Εξάλλου, πρέπει να 

είναι εναρμονισμένη και με τη σύμβαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για άτομα με ειδικές ανάγκες, 

που υπέγραψε πρόσφατα η Κύπρος. 

 

Σ’ όλο τον σύγχρονο κόσμο, τα τελευταία 20 χρόνια, έχει γίνει μια ικανοποιητική πρόοδος στην 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Σ’ αυτό συμβάλλει σημαντικά η τροποποίηση της 

νομοθεσίας με ορθή ορολογία και σαφή διατύπωση, ώστε αυτή να μην αποδυναμώνει τις 

πραγματικές απαιτήσεις και ανάγκες. 

 

Οι επαγγελματικοί κώδικες και τα κοινωνικά νομοθετήματα δεν προωθούν την πρόσβαση. Για 

παράδειγμα, το 1979, εισήχθηκε στη Βρετανία o BS5810, ένας εθελοντικός κώδικας βασισμένος 

στα Βρετανικά Μέτρα πρόσβασης. Παρά τις έξοχες κατευθύνσεις που περιείχε, εντούτοις, δεν 

διασφαλιζόταν η πρακτική υλοποίηση του. 

 

Η ορθή προσέγγιση πρέπει να προνοεί τη συμπερίληψη ρου ελέγχου πρόσβασης στους οικοδομικούς 

κανονισμούς. Αυτοί πρέπει να απορρέουν, ειδικά, από τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας και 

να βοηθούν στην ενίσχυση του προσδιορισμού δόμησης για πρόσβαση. 

 

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και ανάγκες απαιτούν τεχνική καθοδήγηση στο σχεδιασμό, με μεγάλη 

σημασία στη λεπτομέρεια, αφού για παράδειγμα μια ράμπα είναι άχρηστη αν δεν προσεχτεί 

ιδιαίτερα η κλίση, το πλάτος και το μήκος της. 

 

Πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι, προηγούμενα οι ανάπηροι δεν χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένους 

χώρους, απλώς διότι δεν μπορούσαν κι όχι γιατί δεν ήθελαν. Να εκτιμηθεί το γεγονός ότι θέλουν να 

πηγαίνουν παντού, όπως οι αρτιμελείς, κατά προτίμηση με το ελάχιστο των προβλημάτων και 

ειδικών διαρρυθμίσεων. 

 

Ορισμένες συγκεκριμένες εισηγήσεις είναι η κατασκευή αρκετών βοηθητικών χαρακτηριστικών, 

όπως το ύψος των διακοπτών, των τηλεφώνων, των γραμματοκιβωτίων, οι αυτόματα συρόμενες 

πόρτες, η ευκρινής σήμανση για άτομα με μειωμένη όραση, η σήμανση των ορόφων στους 

ανελκυστήρες  με γραφή μπρέιλ και ηχητικά σήματα για αναγνώριση των ορόφων, καθώς και η 

ηχητική σήμανση στις διασταυρώσεις πεζών για τυφλούς, ειδικές έξοδοι κινδύνου κ.α. 

 

Αυτό υπονοεί την επέκταση του όρου αναπηρίας, με τρόπο που να καλύπτει κινητικά και 

αισθητηριακά προβλήματα, για επέκταση των απαιτήσεων στην πρόσβαση. Όχι μόνο στην ολότητα 

των νέων κτιρίων αλλά και στα υφιστάμενα. 

 

Να ληφθεί επίσης υπόψη και ο μεγάλος αριθμός τουριστών ώστε να γίνουν διευκολύνσεις τόσο 

στους χώρους ψυχαγωγίας όσο και στους αρχαιολογικούς κι άλλα αξιοθέατα. Οι πρώτοι που θα 

εξυπηρετηθούν ασφαλώς, είναι οι ντόπιοι. 

 

Η βελτίωση των διευκολύνσεων για άτομα με ειδικές ανάγκες δεν είναι ακατόρθωτη. Η δέσμευση 

εκείνων που κάνουν και εφαρμόζουν την πολιτική, η νομική υποστήριξη, η προαγωγή της 

ενημέρωσης από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, μαζί με τη συμβουλή των άμεσα ενδιαφερομένων 

μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές βελτιώσεις. Σίγουρα υπάρχει γόνιμο έδαφος αισιοδοξίας για τη 

δημιουργία ενός πιο ευχάριστου, βολικού και πολιτισμένου περιβάλλοντος για όλους. 

 

Ως άμεσα επηρεαζόμενο άτομο, πιστεύω ότι η αποφυγή της πραγματικότητας, η παρουσίαση του 

ευκταίου ως εφικτού και η ωραιοποίηση των κακώς εχόντων είναι μια λανθασμένη νοοτροπία που 

χρειάζεται, πάνω απ’ όλα, αλλαγή. Όλα αυτά δεν λύνουν προβλήματα. Αντίθετα το 

πολλαπλασιάζουν. Αν δεν τα ζήσεις, δυστυχώς, δεν μπορείς να αντιληφθείς το μέγεθός τους. 
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