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Γιάννης Γιαννακίδης
Οργανωτικά - Παγκύπριο Συνέδριο Προγραμματικών Θέσεων 

Φίλοι , Κυρίες και Κύριοι. 

Καλημέρα σας! Θα ήθελα να σας μιλήσω, ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφώ

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κωφοί στην Κυπριακή κοινωνία του σήμερα

Αρχικά, οι Κωφοί αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας. Μέχρι σήμερα τα π

ανεργίας έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Όλοι ξέρουμε πως την περσινή χρονιά ψηφίσ

της πρόσληψης αναπήρων στον δημόσιο τομέα. Δυστυχώς πολλά Κωφά άτομα 

να βρουν δουλειά χωρίς αποτέλεσμα και για αυτό, ζητούμε από το Υπουργείο Ε

βοηθήσουν αυτά τα άτομα για να αποκτήσουν επαγγελματική αποκατάσταση, με

τα ποσοστά ανεργίας και κάνοντας ευτυχισμένους πολλούς κωφούς και οικογένε

ήθελα να προσθέσω, ότι στις 30 Νοεμβρίου, με την προειδοποίηση της κυβέρνη

να σταματήσουν να δουλεύουν δεκάδες Κωφοί επειδή είναι έκτακτοι . Για αυτό ε

Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μόνιμη εργασία

άτομα, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ένα άλλο θέμα που αξίζει να συζητηθεί είναι πως οι Κωφοί οι οποίοι δεν εκπληρ

όπως να έχουν περιουσιακά στοιχεία ή ψηλό μισθό, δεν έχουν δωρεάν περίθαλψ

Υπουργείο Υγείας. Είναι άδικο που αυτοί οι μερικοί Κωφοί δεν δικαιούνται να απ

δωρεάν ακουστικά, φάρμακα και θεραπεία λόγω αυτών των κριτηρίων. Επίσης κ

εκπληρούν τα ίδια κριτήρια δεν παίρνουν επίδομα από το Γραφείο Ευημερίας. Π

θεωρώ απαράδεκτο.

Η Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου διερεύνησε το άλλο θέμα του Υπουργείου Οικον

μπορεί δηλ. να πάρει κάθε κωφός το επίδομα των �51/το μήνα που αναφέρεται 
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του Υπουργού Οικονομικών προς ΚΥΣΟΑ ημερ. 30.10.09, αλλά το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, 

αφού το επίδομα αυτό καταβάλλεται μόνο σε άτομα με κινητική αναπηρία.

Πρέπει να ξέρετε ότι οι πολλοί κωφοί είναι φτωχοί επειδή παίρνουν χαμηλό μισθό. Στην 

Ευρώπη οι κωφοί παίρνουν επίδομα!

Με επιστολή του Κινήματος Οικολόγων προς το Διευθυντή Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, 

τονίστηκε η ανάγκη της προσβασιμότητας σε οπτικοακουστικές υπηρεσίες από άτομα με οπτική 

ή ακουστική αναπηρία. Επίσης στάλθηκε επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, όπως σε 

απευθείας μεταδόσεις συζητήσεων από τη Βουλή (προϋπολογισμοί, επετειακές συνεδριάσεις 

κλπ.) να υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης των ομιλιών στη νοηματική γλώσσα. Θα θέλαμε να 

ευχαριστούμε θερμά τον φίλο μας Γιώργο Περδίκη που αγωνίζεται σκληρά να δουν σύντομα οι 

κωφοί στη τηλεόραση πολλές ώρες υποτίτλους και τη νοηματική γλώσσα στις ελληνικές και 

ξένες σειρές στις εκπομπές, στις ειδήσεις και στα αθλητικά κλπ. Ελπίζουμε ότι θα λυθεί 

σύντομα αυτό το θέμα.

Θα ήθελα να αναφέρω πως λόγω της χαμηλής επιδότησης από το κράτος στην Ομοσπονδία 

Κωφών αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στο να προχωρήσουμε. Πέντε χιλιάδες ευρώ για την 

διερμηνεία και τρεις χιλιάδες ευρώ για δραστηριότητες όπως σεμινάρια, συνεδριάσεις στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό δεν είναι αρκετά για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Ζητούμε 

μεγαλύτερη στήριξη από την κυβέρνηση.

Τέλος, όλοι οι ανάπηροι, όχι μόνο οι Κωφοί, αξίζουν μεγαλύτερη στήριξη από την κυβέρνηση. 

Στόχος όλων πρέπει να είναι η μείωση των προβλημάτων των αναπήρων.

Ευχαριστώ πολύ!

Γιάννης Γιαννακίδης

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών

  

Χ. Θεοπέμ

Επίτροπος Π

Τα Νέα Μας

Θέμα: Θέσεις Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών όσον αφορά την 

πρόταση για τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση του συστήματος διορισμού 

των εκπαιδευτικών στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Παγκύπριο Τακτικό και Καταστατικό Συνέδριο Κινήματος Οικολόγων 

Περιβαλλοντιστών

Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Πράσινη Στροφή: Το Μακροοικονομικό και Χρηματοοικονομικό Πλαίσιο

Δημοφιλή

Οι Οικολόγοι απαντούν στο

αγωνιστική βάση

Βιογραφικό Χ. Θεοπέμπτου

Βιογραφικό Ιωάννας Παναγ

Βιογραφικό Γ. Περδίκη

Μελίνα Μενελάου
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