
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υφυ-
πουργείου Τουρισμού αναφορικά
με τις προσβάσιμες παραλίες στην
Κύπρο υπάρχουν 50 παραλίες με
διευκολύνσεις για άτομα σε τρο-
χοκάθισμα ή μειωμένη κινητικό-
τητα, εκ των οποίων 29 παραλίες
με πλήρη προσβασιμότητα και 21
με μερική προσβασιμότητα. Έτσι
στο πλαίσια της εν λόγω αρμοδιό-
τητας που απορρέει από τη Σύμ-
βαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρίες, το Γρα-
φείο της Επιτρόπου Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων ξεκίνησε αυτεπάγγελτα
στη διερεύνηση του θέματος της
προσβασιμότητας των ατόμων με
αναπηρίες (ΑμεΑ) στις παράλιες.
Η διερεύνηση και η καταγραφή
των όποιων προβλημάτων που εν-
τοπίστηκαν έτυχαν θετικής αντα-
πόκρισης από την Πολιτεία, μιας
και οι εισηγήσεις που υπήρχαν
στην Έκθεση υλοποιήθηκαν. Συγ-
κεκριμένα, στις 29 Μαΐου 2019, δη-
μοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Δημοκρατίας ο περί Προ-
στασίας της Παραλίας (Τροποποι-
ητικός) Νόμος του 2019 (Ν.
79(I)/2019), με τον οποίο τροποποι-
ήθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις
του περί Προστασίας της Παραλίας
Νόμου που αφορούν στην προσβα-
σιμότητα των ατόμων με αναπηρίες
στην παραλία. Οι τροποποιήσεις
που έχουν επέλθει στον Νόμο οπωσ-
δήποτε διευκολύνουν τα άτομα με
αναπηρίες, αφού στον νόμο πλέον
ορίζεται ότι δεν απαγορεύεται η
οδήγηση τροχοκαθίσματος, αυτο-
κινούμενου ή χειροκίνητου στην
παραλία  ή άλλου αυτοκινούμενου
μέσου που προσφέρουν διακίνηση
σε άτομα με βαριά κινητική ανα-
πηρία, τα οποία διακινούνται σε
ειδικό διάδρομο με κατάλληλη σή-
μανση. Επίσης, αίρεται η απαγό-
ρευση  παρουσίας στη θάλασσα
και στην παραλία εκπαιδευμένων
σκύλων βοήθειας για τυφλούς και
άτομα με αναπηρίες, που χρησι-
μοποιούνται από αυτά ως βοηθοί
ή/και συνοδοί. Είναι δε σημαντικό
ότι στον Νόμο προνοείται ρητώς
ότι η εκάστοτε τοπική αρχή οφείλει
να δημιουργεί υποδομές, με την
ανάλογη σήμανση, για τη διασφά-

λιση της ελεύθερης και απρόσκο-
πτης πρόσβασης ΑμΕΑ. 

Ερωτηθείς ο λειτουργός του Γρα-
φείου της Επιτρόπου Διοίκησης
Κυριάκος Κυριάκου για το ποιοι
είναι οι μηχανισμοί ελέγχου τήρη-
σης της νομοθεσίας και πώς εμ-
πλέκεται το Γραφείο για την εφαρ-
μογή των προνοιών του νόμου ση-
μείωσε ότι η παρέμβαση της Επι-
τρόπου συνίσταται στην υποβολή
συστάσεων/εισηγήσεων προς τις
οικείες τοπικές αρχές και την ΚΕΠ
αναφορικά με παράλειψή τους να
λάβουν μέτρα για την άρση της
διάκρισης προς τα ΑμεΑ ούτως
ώστε να απολαμβάνουν πρόσβασης
στην παραλία σε ισότιμη βάση με
τα άλλα άτομα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετά
την υποβολή της Έκθεσης, στις 25
Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη στο Υφυπουργείο Τουρι-
σμού, όπου συζητήθηκε εκτενώς
το περιεχόμενο της Έκθεσης της
Επιτρόπου και τα βήματα που θα
έπρεπε να γίνουν για τη διεύρυνση
της προσβασιμότητας των ΑμεΑ
στις παραλίες. Αποφασίστηκε δε η
σύσταση Επιτροπής για την Προ-
σβασιμότητα των ΑμεΑ στις Παρα-
λίες, στην οποία συμμετέχει και το
Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως.
Η εν λόγω Επιτροπή την περασμένη
Παρασκευή (12 Ιουλίου), είχε την
πρώτη της συνάντηση και κατά τη
διάρκειά της, εξετάστηκαν οι ενέρ-
γειες που θα πρέπει να γίνουν για
τη βελτίωση της προσβασιμότητας
των ΑμεΑ στις παραλίες, καθώς η
συμβολή του Υφυπουργείου Τουρι-
σμού προς την κατεύθυνση αυτή.

Λίγα τα παράπονα
Σύμφωνα με τον λειτουργό του

Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης
κ. Κυριάκου στο Γραφείο δεν έχει
υποβληθεί μεγάλος αριθμός παρα-
πόνων από άτομα με αναπηρία
(ΑμεΑ) σε σχέση με την προσβα-
σιμότητά τους στις παραλίες. Σε
παράπονο που υποβλήθηκε το 2015
και αφορούσε την κακή κατάσταση
του διαδρόμου, την έλλειψη σε κρε-
βατάκια θαλάσσης και ομπρέλες
δίπλα από τη ράμπα διευκόλυνσης,
έλλειψη οδηγιών χρήσης ή άλλων
πληροφοριών (τηλέφωνο) για τον
τρόπο χρήσης του συστήματος σε
παραλία της Αγίας Νάπας. Το Γρα-

φείο παρενέβη και ο Δήμος συμ-
μορφώθηκε. Άλλα παράπονα, για
τα οποία αναμένονται οι απαντήσεις
των οικείων τοπικών αρχών αφορά
στη μη διάθεση σε ΑμεΑ κρεβατιού
στην παραλία, καθώς και στο ότι
οι χώροι υγιεινής για ΑμεΑ ήταν
κλειδωμένοι. Είναι σημαντικό να
σημειώσουμε ότι οι τοπικές αρχές
διέθεταν μέχρι πρότινος δωρεάν
στα ΑμεΑ το 10% των ομπρελών
και των κρεβατιών στις παραλίες,
νοουμένου όμως ότι τα ΑμεΑ θα
επικοινωνούσαν εκ των προτέρων
μαζί τους και θα τους ενημέρωναν
για την πρόθεση τους να μεταβούν
στην παραλία. Μετά από παρέμ-
βαση της Επιτρόπου, οι τοπικές
αρχές αφήνουν ελεύθερα το 5 %
των ομπρελών και των κρεβατιών
στις παραλίες για χρήση από ΑμεΑ,

χωρίς να χρειάζεται να επικοινω-
νήσουν μαζί τους για να τους ενη-
μερώσουν σχετικά. 

Ρυθμίσεις για πισίνες
Το ζήτημα της προσβασιμότητας

ΑμεΑ, πέραν των παραλιών, αφορά
και άλλες δομές υδάτινης ψυχαγω-
γίας. Μάλιστα, το 2013 τέθηκαν σε
δημόσια διαβούλευση από το
Υπουργείο Εσωτερικών οι περί Κο-
λυμβητικών Δεξαμενών Νόμοι και
Κανονισμοί (πισίνες) όπου στον
Κανονισμό 7, υπήρχε πρόνοια ανα-
φορικά με την προσβασιμότητα
των ΑμεΑ στις κολυμβητικές δεξα-
μενές. Εντούτοις, τόσο ο Νόμος
όσο και οι Κανονισμοί δεν έχουν
ακόμη εγκριθεί και τεθεί σε εφαρ-
μογή. Επίσης, το Υφυπουργείο Του-
ρισμού έχει καθορίσει Κατευθυν-
τήριες Γραμμές για τη σωστή προ-
σαρμογή και αξιολόγηση της προ-
σβασιμότητας μιας ξενοδοχειακής
επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ,
που φαίνεται να μην είναι υποχρε-
ωτική. Σημειώνεται βέβαια, ότι η
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώ-
ματα των Ατόμων με Αναπηρίες,
δεσμεύει τόσο το δημόσιο όσο και
τον ιδιωτικό τομέα, οι ξενοδοχειακές
μονάδες υποχρεούνται να λαμβά-
νουν μέτρα για τη διασφάλιση των
ΑμεΑ στις εγκαταστάσεις τους, πε-
ριλαμβανομένων και των κολυμ-
βητικών δεξαμενών.
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Ο κ. Δημήτρης Λαμπριανίδης από
την Οργάνωση Παραπληγικών είπε
ότι είναι ένα καλό βήμα η συμμόρ-
φωση της Κυπριακής Δημοκρατίας,
και τόνισε ότι ο ΚΟΤ (πλέον Υφυ-
πουργείο Τουρισμού) έκανε σημαν-
τικές δράσεις για να ενθαρρύνει
τους Δήμους να κινητοποιηθούν,
αλλά καταλύτης είναι τα Ταμεία In-
terreg, που έδωσαν τα χρήματα.
Στην Κύπρο, όπως μας είπε ο κ. Λαμ-
πριανίδης υπάρχουν εννιά μηχα-
νήματα seatrac, από τα οποία έξι
στο Παραλίμνι, ένα στην Αγία Νάπα,
ένα στη Λεμεσό και ένα στην Πόλη
Χρυσοχούς και το ανενεργό στην
Πάφο. Σημείωσε στην «Κ» ότι μεγάλο
μέρος των εξελίξεων για την προ-
σβασιμότητα στις παραλίες έγινε
μέσα από έργα που έχουν υλοποιηθεί

από τα ταμεία Interreg Ελλάδας –
Κύπρου και ειδικά για την αγορά
ειδικού εξοπλισμού, όπως είναι τα
μηχανήματα Seatrac. Όλα τα μη-
χανήματα αγοράστηκαν από το εν
λόγω πρόγραμμα, εκτός από ένα,
το οποίο βρίσκεται στην Πόλη Χρυ-
σοχούς. Φέτος, όπως είπε ο κ. Λαμ-
πριανίδης εγκαθίστανται τρία και-
νούργια στην περιοχή Παραλιμνίου
και αγοράστηκαν δεκαπέντε νέα
τροχοκαθίσματα για πρόσβαση στη
θάλασσα. Οι Δήμοι, σύμφωνα με
τον κ. Λαμπριανίδη, θα πρέπει να
δείξουν περισσότερη ευαισθησία:
«Κάποιοι εισπράττουν εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ ή και εκατομμύρια
από τις διάφορες εμπορικές δρα-
στηριότητες στις παραλίες και οφεί-
λουν να τα επιστρέψουν». 

Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Τον προσεχή Σεπτέμβριο τα δημόσια
σχολεία εισέρχονται και επισήμως
σε μια νέα εποχή. Η μεταρρύθμιση
που αφορά την αξιολόγηση του μα-
θητή, δύο χρόνια μετά την ψήφισή
της θα αρχίσει να εφαρμόζεται στους
μαθητές του λυκείου και η κοινωνία
αναμένει να δει καλύτερες μέρες
σχετικά με τις επιδόσεις των μαθη-
τών. Η «Κ» επικοινώνησε με εκπαι-
δευτικούς που διδάσκουν σε λύκεια
για την εφαρμογή του μέτρου για
τις εξετάσεις τετραμήνων. Σύμφωνα
με μία πρώτη εκτίμηση των καθη-
γητών που μίλησαν στην εφημερίδα,
η εισαγωγή των εξετάσεων τετρα-
μήνων, όπως έχει διαφανεί όλο αυτό
το διάστημα, αξιολογείται από αρ-
κετούς εκπαιδευτικούς ως ένα θετικό
μέτρο. Χαρακτηρίζεται ως μια με-
ταρρύθμιση που είχε ανάγκη το εκ-
παιδευτικό σύστημα της Κύπρου,
ειδικότερα ως προς την ανάγκη απο-
φόρτισης των μαθητών από το εξε-
τασιοκεντρικό χαρακτήρα του σχο-
λείου. Όπως τόνισε ο καθηγητής
Μέσης Εκπαίδευσης Στέλιος Κου-
τσίδης η ετήσια διδακτέα ύλη δεν
θα συσσωρεύεται προς εξέταση στο
τέλος της χρονιάς, αλλά θα κατανέ-
μεται στα δύο τετράμηνα, και ό,τι

εξετάζεται στο Α΄ τετράμηνο δεν
θα εξετάζεται στο Β΄, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά: «Αυτό θα αποφορτίσει
τους μαθητές από μεγάλη πίεση και
θα συμβάλει στη μείωση του άγχους
ενόψει της μιας εξέτασης». 

Με βάση τις εξαγγελίες του
Υπουργείου, όσο και στην τελευταία
χρονικά επιτροπή παιδείας της
Βουλής, τονίστηκε η αδήριτη ανάγ-
κη ανατροφοδότησης των σχολι-
κών μονάδων από το Υπουργείο,
δηλαδή τα αποτελέσματα των εξε-
τάσεων, οι βαθμολογίες, θα κατευ-
θύνουν τις σχολικές μονάδες για
τις εκπαιδευτικές ανάγκες που προ-
κύπτουν. Ο κ. Κουτσίδης θεωρεί
πως με τα τετράμηνα αυτό θα επι-
τευχθεί, και είναι προς όφελος των
ίδιων των εκπαιδευτικών. «Οι κα-
θηγητές θα λαμβάνουν έγκαιρα
ανατροφοδοτική αξιολόγηση της
δουλειάς τους και θα προβαίνουν
στον απαραίτητο αναστοχασμό σε
σχέση με την αποτελεσματικότητα
της διδασκαλίας τους και τις με-
θόδους που χρησιμοποιούν. Αυτό
θα συμβάλλει στη βελτίωσή τους».

Λογική μείωση ύλης
Ο Πάμπος Χαραλάμπους, φιλό-

λογος σε Λύκειο της ελεύθερης επαρ-
χίας Αμμοχώστου, θεωρεί πως είναι

κενό γράμμα η εφαρμογή τετραμή-
νων χωρίς τη μείωση της εκπαιδευ-
τικής ύλης. Όπως χαρακτηριστικά
μας ανέφερε, αν το νέο αυτό μέτρο
δενσυνδυαστεί μεμια λογική μείωση
της διδακτέας ύλης, «το μόνο που
θα επιτύχει, είναι η ενίσχυση του
εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του
σχολείου». Σε ερώτηση κατά πόσο
τα τετράμηνα θα αποβούν προς όφε-
λος των μαθητών, απάντησε πως

κάθε νέο μέτρο πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται με αισιοδοξία και καλή
διάθεση. Εντούτοις, υπάρχει η πι-
θανότητα να δημιουργήσει επιπρό-
σθετο άγχος τους μαθητές, οι οποίοι
θα πρέπει να προετοιμάζονται για
δύο κεντρικές εξετάσεις μέσα σε
μια χρονιά. «Ο ρόλος του εκπαιδευ-
τικού είναι να παρέχει ποιοτική παι-
δεία στους μαθητές», σχολίασε χα-
ρακτηριστικά, για να συνεχίσει λέ-
γοντας πως δεν πρέπει να επικεν-

τρώνονται οι προσπάθειες στην πο-
σότητα των αριθμών, αλλά την ποι-
ότητα. Και για να επιτευχθεί αυτό
απαιτείται ρεαλιστική συνάρτηση
ύλης και χρόνου.

Κινούμαστε σε λάθος βάση
Σε συνομιλία με σύμβουλο Ειδι-

κής Εκπαίδευσης Λυκείου, ο οποίος
επιθυμεί να διατηρήσει την ανω-
νυμία του, μας ειπώθηκε πως όλες
αυτές οι πρόνοιες που θα εισαχθούν
αποτελούν παραλλαγή της ισχύου-
σας κατάστασης. Το πρόβλημα,
όπως ο ίδιος το εισπράττει μέσα
από την τριβή του με τους μαθητές,
είναι η έλλειψη οράματος. Χαρα-
κτήρισε ως «ένα ωραίο περιτύλιγμα»
τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και
εστίασε στην ανάγκη λήψης μέτρων
που θα καθιστούν το δημόσιο σχο-
λείο ανταγωνιστικό σε σχέση με τα
ιδιωτικά. «Πλέον, όπως προωθούνται
τα πράγματα, κατευθυνόμαστε προς
τη φιλοσοφία των ιδιωτικών σχο-
λείων, χωρίς ωστόσο να δούμε πώς
διορθώνονται οι παθογένειες που
αντιμετωπίζουμε» ήταν το καταλη-
κτικό του σχόλιο.

Ανάγκη για κλειστά σχολεία
Το δίλημμα περί ανοικτών ή

κλειστών σχολείων την περίοδο

των Κεντρικών Εξετάσεων δίχασε
τη δημόσια διαβούλευση όλο αυτό
το διάστημα. Ο κ. Κουτσίδης χα-
ρακτήρισε σημαντικό όπως «κατά
την περίοδο διενέργειας των Εξε-
τάσεων τετραμήνων όπως και τώρα
κατά τη διάρκεια της εξεταστικής
περιόδου Μαΐου – Ιουνίου, μη γί-
νονται μαθήματα για να παραμέ-
νουν οι μαθητές αφοσιωμένοι στην
προετοιμασία για τις εξετάσεις».
Ως προς το ίδιο ζήτημα, ο κ. Χα-

ραλάμπους ήταν ξεκάθαρος, «εξα-
κολουθώ να πιστεύω πως πρέπει
να θεωρείται περίοδος εξετάσεων,
για να έχουν πραγματικό χρόνο
προετοιμασίας οι μαθητές» σχο-
λίασε ενδεικτικά, στηρίζοντας την
άποψή του στο γεγονός πως σε πε-
ρίπτωση ανοικτών σχολείων, θα
προκληθεί περαιτέρω μπέρδεμα
στους μαθητές, και θα τους απο-
προσανατολίσει από τον στόχο
του διαβάσματος.

Προσβάσιμες 
οι παραλίες 
για ΑμΕΑ
Η Εκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως 
έφερε ριζικές αλλαγές στον σχετικό νόμο

Ευαισθησία από τους δήμους

Στον Δήμο Πάφου, όπως σημειώνε-
ται και στην Έκθεση της Επιτρόπου,
υπάρχει ανενεργό ένα μηχάνημα
τύπου Seatrac, το οποίο είναι σε
αποθήκη του Δήμου. Σύμφωνα με
τον κ. Πάμπο Χαραλάμπους, επι-
θεωρητή παραλιών του Δήμου Πά-
φου, υπάρχει αλληλογραφία με τον
κ. Λαμπριανίδη από την Οργάνωση
Παραπληγικών εδώ και 2-3 χρόνια,
με την οποία η Οργάνωση καλείται
να πάρει το μηχάνημα, επειδή είναι
προβληματικό, και είναι πολυέξοδο.
«Ο Δήμος αντικατέστησε με τέσ-
σερα τροχοκαθίσματα το εν λόγω
μηχάνημα και έχουμε βάλει στις
παραλίες μας το αμφίβιο αμαξίδιο»,
όπως είπε στην «Κ», προσθέτοντας
ότι το seatrac κόστιζε κάθε χρόνο
4.000-5.000 ευρώ, «ενώ μας είχαν
πει ότι θα είναι δωρεάν τοποθέτηση

και η αφαίρεση». Ο κ. Χαραλάμπους
είπε ότι αρκετές παραλίες του Δήμου
Πάφου είναι προσβάσιμες (Δημοτικά
Μπάνια, Αλυκές, Βρυσούδια, Φάρος
και άλλες). Από την πλευρά της Ορ-
γάνωσης Παραπληγικών ο κ. Λαμ-
πριανίδης είπε στην «Κ» ότι η Πάφος
αρνήθηκε να πληρώσει για τη συν-
τήρηση του μηχανήματος, και στην
προσπάθειά τους να εξοικονομή-
σουν χρήματα ανέθεσαν τη συν-
τήρησή του σε εταιρία που δεν το
τοποθέτησε σωστά, και έπαθε ζημιά.
«Μας ενημέρωσαν να το παραλά-
βουμε και να το δώσουμε σε άλλο
Δήμο. Μας είχαν αποκρύψει ότι
είχε πάθει ζημιά, όταν διαπιστώσαμε
ότι είχε πρόβλημα ζητήσαμε να κα-
ταβάλουν τουλάχιστον τα έξοδα
επιδιόρθωσης. Αρνήθηκαν και επέ-
λεξαν να μην υπάρχει καθόλου».

Ανενεργό το Seatrac της Πάφου

<<<<<<

Οι τροποποιήσεις 
που έχουν επέλθει 
στον Νόμο οπωσδήποτε
διευκολύνουν τα άτομα
με αναπηρίες να διακι-
νούνται ελεύθερα στις
παραλίες με εκπαιδευ-
μένους σκύλους βοήθει-
ας και ειδικά οχήματα.

Στην Κύπρο υπάρχουν 50 παραλίες με διευκολύνσεις για άτομα σε τροχοκάθισμα ή μειωμένη κινητικότητα, εκ των οποίων 29 παραλίες με πλήρη προσβασιμότητα.

Διχασμένοι οι καθηγητές για τα τετράμηνα

«Αν το νέο αυτό μέτρο δεν συνδυαστεί με μια λογική μείωση της διδακτέας
ύλης, το μόνο που θα επιτύχει, είναι η ενίσχυση του εξετασιοκεντρικού χαρα-
κτήρα του σχολείου», λέει ο εκπαιδευτικός κ. Π. Χαραλάμπους.

<<<<<<<

Τον Σεπτέμβριο 
θα αρχίσει να εφαρμόζε-
ται το νέο σύστημα αξιο-
λόγησης των μαθητών,
αρχικά στο Λύκειο.
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