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Η Οργάνωση Μαθητών και Αποφοίτων του Κέντρου Επαγγελματικής 
Αποκατάστασης Αναπήρων ιδρύθηκε και ενεγράφηκε στο μητρώο του Έφορου 
Σωματείων και Ιδρυμάτων στις 8 Ιουλίου το 1982. 
 
Οι δύσκολες τότε αντικειμενικές συνθήκες διαβίωσης των αναπήρων, η 
αναποτελεσματικότητα της τυπικής εκπροσώπησης της ΠΟΑΑ στο ΔΣ του ΚΕΑΑ να 
σταθεί δίπλα στους μαθητές του Κέντρου και να παλέψει για την επίλυση των 
προβλημάτων που αντιμετώπιζαν, καθώς επίσης και η αδυναμία του Κέντρου να 
εκπληρώσει το στόχο του ως κέντρο επαγγελματικής αποκατάστασης ήταν οι βασικές 
αιτίες που έσπρωξαν μιαν ομάδα μαθητών και αποφοίτων να πάρει την πρωτοβουλία 
για την ίδρυση της Οργάνωσης. 
 
Από τα πρώτα της βήματα, η Οργάνωση φρόντισε έτσι ώστε το επίπεδο ζωής των 
μαθητών να καλυτερέψει και οι συνθήκες παραμονής τους στο χώρο να βελτιωθούν. 
Παράλληλα όμως, ως ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων 
Αναπήρων, συμμετείχε ενεργά στον αγώνα γενικότερα του κινήματος των αναπήρων.  
 
Όσον αφορά το ρόλο και τη λειτουργεία του Κέντρου, επιδειώξαμε με τις κατά 
καιρούς προτάσεις μας προς το Υπουργείο Εργασίας να δημιουργηθούν συνθήκες 
που να εξυπηρετούνται δύο κατηγορίες αναπήρων: Τα άτομα με αναπηρίες που δεν 
μπορούν να αποκατασταθούν στην αγορά εργασίας και τα άτομα που μπορούν αλλά 
χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση σε επαγγέλματα της σημερινής εποχής. 
 
Για τις ανάγκες της πρώτης κατηγορίας λειτουργούν τα προστατευόμενα εργαστήρια, 
των οποίων η αξιόλογη εμπειρία μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί για επέκταση και 
καλυτέρευση του θεσμού. Για τη δεύτερη κατηγορία, δυστυχώς η πολιτική των 
εκάστοτε κυβερνήσεων χαρακτηριζόταν από πλήρη αδιαφορία, δίνοντας το μήνυμα 
πως συνειδητά άφηναν το Κέντρο να οδηγηθεί στο μαρασμό και το κλείσιμό του. 
 
Το Κέντρο έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στον τομέα της επαγγελματικής 
αποκατάστασης των αναπήρων. Αυτό που χρειάζεται είναι η θέληση να λειτουργήσει 
το Κέντρο με τρόπο που να μπορέσει πραγματικά να υπηρετήσει το σκοπό του στον 
τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης των αναπήρων.  
 
Η πιο πάνω θέληση μπορεί να εκφραστεί μόνο με την πολιτική απόφαση από μέρους 
της κυβέρνησης. Δυστυχώς, όμως, όλα δείχνουν πως και αυτή η κυβέρνηση 
ακολουθεί τα αχνάρια των προκατόχων της.  
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