Αναπληρώτρια Γενική ∆ιευθύντρια
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Λευκωσία
Κυρία,

Εισηγήσεις / Παρατηρήσεις της ΚΥΣΟΑ, ̟ου µας ζητήθηκαν αναφορικά µε το
κείµενο µε τίτλο «Συνεισφορά Υ̟ουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
για το Περίγραµµα Στρατηγικής».
Μέσα από το όλο κείµενο διαφαίνεται µια προσπάθεια ενσωµάτωσης αρχών, κατευθυντήριων
γραµµών ή και συγκεκριµένων µέτρων στους διάφορους τοµείς και υποτοµείς για το
Περίγραµµα Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιασµού για τα έτη 2007-2013. Όµως,
η προσπάθεια αυτή (mainstreaming) δεν είναι ολοκληρωµένη µε αποτέλεσµα να µην
ενσωµατώνονται κατευθυντήριες γραµµές, γενικές αρχές ή και συγκεκριµένα µέτρα σε
ολόκληρους τοµείς ή και υποτοµείς του εν λόγω κειµένου. Βέβαια, η ΚΥΣΟΑ υιοθετεί,
ενθαρρύνει και εκτιµά την προσπάθεια αυτή προς την κατεύθυνση του (mainstreaming) των
θεµάτων των ατόµων µε αναπηρίες, έστω και µε τα κενά που παρουσιάζει, γιατί πραγµατικά
πιστεύουµε πως τα θέµατα και προβλήµατα των ατόµων µε αναπηρία είναι θέµατα κοινωνικής
ολοκλήρωσης των ίδιων των ατόµων µε αναπηρία, αλλά και κοινωνικής συνοχής στα πλαίσια
της γενικότερης αρχής «Σχεδιασµός για όλους», πράγµα που θα δηµιουργήσει τις αναγκαίες
θεσµικές τοµές στην κοινωνία µας, ώστε αυτή να διασταλεί, για να χωρέσει και τα άτοµα µε
αναπηρία σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, της κοινωνικής δράσης και
της ζωής της κοινότητας. Στόχος, η αυτόνοµη και ανεξάρτητη ζωή των ατόµων µε αναπηρίες,
αλλά και η δηµιουργία των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, ώστε τα άτοµα µε
αναπηρία να ξεφύγουν από τον κοινωνικό αποκλεισµό και να µπορέσουν να προσφέρουν όσα
πράγµατι µπορούν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο της Κύπρου, στην παραγωγικότητα,
την ενασχολισηµότητα, την πολιτισµική δράση, την οικονοµία και γενικότερα σε όλες τις
εκφάνσεις της ατοµικής και κοινωνικής ζωής.
Αναφορικά µε την αναγκαιότητα της αρχής (mainstreaming) για τα άτοµα µε αναπηρία σε
κάθε κοινωνικό σχεδιασµό, υπάρχουν έγγραφα της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
το περιεχόµενο και οι προτροπές τους µιλούν από µόνα τους. Επισυνάπτονται σχετικά
έγγραφα και αναφορές.
Όλα τα παραπάνω είναι απόρροια της εγκατάλειψης πια παγκόσµια και ιδιαίτερα στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσέγγισης στην αναπηρία µε βάση την ιατρική έννοια, η
οποία συντήρησε τη φιλανθρωπία και τον εθελοντισµό για δεκαετίες ως το µοναδικό στήριγµα
της ζωής και κοινωνικής ανάπτυξης των ατόµων µε αναπηρίες, που είχε πολύ πτωχά και
αντικοινωνικά αποτελέσµατα και τη µετακίνηση σήµερα προς την προσέγγιση στην αναπηρία
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µε βάση την κοινωνική της έννοια, η οποία βασίζεται γερά στα ανθρώπινα τους δικαιώµατα.
Για τούτο είναι αναγκαίο να εξεταστεί ο όλος σχεδιασµός της στρατηγικής ανάπτυξης 20072013 σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις της ενίσχυσης και προσβασιµότητας της µεγάλης
κοινωνικής οµάδας των ατόµων µε αναπηρίες (που στην Κύπρο υπολογίζεται γύρω στο 10%11% του συνολικού πληθυσµού), ώστε να ενεργοποιηθεί κοινωνικά και οικονοµικά το µεγάλο
αυτό κοµµάτι της κοινωνίας µας και του εκλογικού σώµατος µε γενικότερα και ειδικότερα
µέτρα, που θα εντάσσονται σε όλους τους τοµείς και υποτοµείς της εν λόγω Στρατηγικής
Ανάπτυξης και σε όλους τους άξονες της και ταυτόχρονα θα καταστήσουν δυνατή την
ενάσκηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ίδιων των ατόµων µε αναπηρίες. Έτσι π.χ., αν η
απασχόληση και εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση, όπως ορθά διατυπώνεται στο
κείµενο του Υπουργείου Εργασίας, αποτελούν το βασικότερο αν όχι το µοναδικό εργαλείο και
µέσο για αποφυγή ή έξοδο από τον κοινωνικό αποκλεισµό, και εποµένως άπτονται των
θεµάτων του άξονα ανάπτυξης που αφορά την κοινωνική συνοχή, ιδιαίτερα για τα άτοµα µε
αναπηρία η απασχόληση, εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση αποτελούν σίγουρα το
µόνο µέσο, το όχηµα που θα βγάλει τα άτοµα µε αναπηρία από τον κοινωνικό αποκλεισµό
και θα τα εντάξει στην παραγωγική διαδικασία που αποτελεί τον πυρήνα της κοινωνικής
ένταξης. Από την άλλη, η προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία στο φυσικό και ιδιαίτερα
στο δοµηµένο περιβάλλον είναι σίγουρα ο αναγκαίος σχεδιασµός που άπτεται όλων των
αξόνων, τοµέων και υποτοµέων του σχεδιασµού της Στρατηγικής Ανάπτυξης 2007-2013 και
που θα οδηγήσει τα άτοµα µε κινητική αναπηρία στο αναφαίρετο δικαίωµα άσκησης
θεµελιωδών ανθρώπινών τους δικαιωµάτων και στην κοινωνική τους ολοκλήρωση.
Από το κείµενο «Κοινωνικός Αποκλεισµός» απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην
ιδρυµατοποίηση και τη θεραπεία της, για τα άτοµα µε νοητική στέρηση και άλλες νοητικές και
ψυχικές αναπηρίες.
Η ΚΥΣΟΑ ζητά και απαιτεί τον καταρτισµό χρονοδιαγράµµατος κατάργησης των µεγάλων
ιδρυµάτων και ένταξης των ενοίκων τους σε υπηρεσίες µέσα στην κοινότητα µε ταυτόχρονη
απαγόρευση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων ιδρυµάτων που προάγουν την ιδρυµατοποίηση.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι υπηρεσίες για τους «ηλικιωµένους και
ανάπηρους» σε µεγάλα γηροκοµεία που αποτελούν και αυτά ιδρύµατα και πρέπει µε την
πάροδο του χρόνου να δώσουν την θέση τους σε υπηρεσίες µικρού µεγέθους, σε σπίτια
αυτόνοµης κατά το δυνατό διαβίωσης, µέσα στην κοινότητα.
Ειδικότερες Εισηγήσεις / Παρατηρήσεις
1.
Εισήγηση και αίτηµα της Συνοµοσπονδίας µας είναι να περιληφθούν σχεδιασµοί και
γενικής φύσεως καθώς και ειδικά µέτρα για τα άτοµα µε αναπηρίες σε όλους τους τοµείς,
υποτοµείς και σε όλες τις δέσµες εισηγούµενων µέτρων σε όλους τους σχετικούς άξονες του
σχεδιασµού της Στρατηγικής Ανάπτυξης. Το αίτηµα µας αυτό αντανακλά τις σύγχρονες
αντιλήψεις όπως αυτές εκφράζονται στην έννοια του (mainstreaming), την οποία προωθεί και η
ίδια η Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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2.
Τα πεδία της ανάπτυξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού του τόπου, της
απασχόλησης, της κατάρτισης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε στόχο την προσέλκυση
και διατήρηση περισσότερων ατόµων στην αγορά εργασίας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης
στην εργασία ευάλωτων οµάδων και βελτίωση των προοπτικών γρήγορης απασχόλησης, οι
αναφορές στο κείµενο του Υπουργείου Εργασίας και τα προτεινόµενα µέτρα είναι ανεπαρκή
και υποβαθµισµένα αναφορικά µε τα άτοµα µε αναπηρίες.
(α) Στη σελίδα 3 του κειµένου του Υπουργείου Εργασίας, στις εισηγούµενες δράσεις και
στόχους που θα µπορούσαν να περιληφθούν στο νέο άξονα (απασχόληση και κοινωνική
πολιτική) τον οποίο εισηγείται το Υπουργείο να δηµιουργηθεί, γίνεται απλά µια γενική και
ακροφυγής αναφορά στα άτοµα µε αναπηρία, την οποία θεωρούµε υποβαθµισµένη και
ανεπαρκή. Μεταξύ όλων των ατόµων για τα οποία γίνεται αναφορά στη σελίδα 3 του εν λόγω
κειµένου για προώθηση τους στην αγορά εργασίας και προσέλκυση και διατήρηση τους σ΄
αυτή τα άτοµα µε αναπηρία είναι η πιο ευάλωτη οµάδα, για την οποία δεν αρκούν απλά µέτρα
προσέλκυσης και διατήρησης τους στην αγορά εργασίας, αλλά απαιτείται ένα ολοκληρωµένο
σχέδιο κατάρτισης και προσβασιµότητάς τους γενικότερα και στους χώρους εργασίας στο
δοµηµένο περιβάλλον, έτσι που οποιοδήποτε µέτρο ή σχέδιο απλά εργοδότησης τους δεν
µπορεί να είναι αποτελεσµατικό, αν δεν είναι ένα τµήµα του όλου αυτού ολοκληρωµένου
συστήµατος. Εισηγούµαστε να επεκταθεί η σχετική αναφορά και εισήγηση στη σελίδα 3 του
υποµνήµατος του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά µε τα άτοµα µε αναπηρίες, ώστε να
εκφράζει και να αντανακλά την αναγκαιότητα αυτή.
(β) Στη σελίδα 4 του κειµένου του Υπουργείου, στην παράθεση των κύριων µέτρων και
ενδεικτικών δράσεων που µπορούν να περιληφθούν κάτω από τα µέτρα για επίτευξη της
Στρατηγικής του τοµέα ανά άξονα ανάπτυξης, στα προτεινόµενα µέτρα και δράσεις του
στόχου της προσέλκυσης και παραµονής στην αγορά εργασίας περισσότερων ατόµων, στην
υποπαράγραφο (ε) γίνεται µια πιο εκτεταµένη αναφορά αναφορικά µε τη βελτίωση της
πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόµων µε αναπηρίες. ∆εν γίνεται όµως καµιά αναφορά
σχετικά µε την ανάγκη αποκαθήλωσης των γονιών από την οικία τους και την κατ΄ οίκον
φροντίδα των παιδιών τους, ατόµων µε νοητική αναπηρία ή και άλλων ατόµων πολλαπλών
αναπηριών που µέχρι σήµερα φέρουν το βάρος της 24ωρης φροντίδας τους και αποκλείονται
από την αγορά εργασίας (τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς) λόγω έλλειψης ανάλογων
θεσµοθετηµένων κέντρων, που υπάρχουν στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στα Κράτη Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εισηγούµαστε την προσθήκη στο κείµενο του Υπουργείου Εργασίας της
ανάγκης προσέλκυσης και παραµονής των γονιών αυτών στην εργασία και απασχόληση µε τη
λήψη µέτρων θεσµοθετηµένων και κατάλληλων Κέντρων Ηµερήσιας ή και Νυκτερινής ή και
24ωρης φροντίδας και στήριξης, όπως είναι το αίτηµα µας, για µετατόπιση του βάρους της
ευθύνης από την οικογένεια για τα άτοµα αυτά και την ανάληψη των ευθυνών της Πολιτείας
µας.
Επισυνάπτουµε σχετικά µε το θέµα αυτό φωτοαντίγραφα των σελίδων 96-99 από το βιβλίο
«The Legal and Social Position of Person with Disability in the in New Legal Order of the
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Republic of Cyprus as a member State of the European Union. Equal Treatment. Social
Policy ».
(γ) Στις σελίδες 4-5 του κειµένου του Υπουργείου Εργασίας, στο στόχο 2, στα µέτρα και
δράσεις για την αντιµετώπιση της στενότητας και δυσλειτουργιών στην αγορά εργασίας, δεν
περιλαµβάνονται καθόλου στόχοι, εισηγήσεις ή µέτρα για τα άτοµα µε αναπηρία, αν και
γίνεται αναφορά σε ποσοστά αδράνειας γυναικών, ηλικιωµένων και κλπ. Το ποσοστό ανεργίας
των ατόµων µε αναπηρίες, όπως υπολογίζεται από τις ίδιες τις οργανώσεις τους, ανέρχεται στο
70%-75% και θεωρούµε απαράδεκτο να µην περιληφθούν εισηγήσεις στο εν λόγω κείµενο του
Υπουργείου Εργασίας για σχέδια συγχρηµατοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυπριακής
Κυβέρνησης στον τοµέα της προσέλκυσης των ατόµων µε αναπηρία στην αγορά εργασίας, που
τα ειδικότερα µέτρα τους να εξικνούνται µέχρι την εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση και
στήριξη τους στην εργασία.
3.
Στις σελίδες 6επ. του κειµένου του Υπουργείου Εργασίας σχετικά µε το πεδίο της
κατάρτισης, η ΚΥΣΟΑ δεν είναι ικανοποιηµένη λόγω ανυπαρξίας ή και ορισµένων γενικών
αναφορών. Η κατάρτιση των ατόµων µε αναπηρία προηγείται και είναι αναγκαίο
προαπαιτούµενο για την αύξηση της απασχολισηµότητας τους, την ένταξη τους στο εργατικό
δυναµικό της χώρας και την έξοδό τους από την κοινωνική αποµόνωση και περιθωριοποίηση.
Εισηγούµαστε να περιληφθούν στο κείµενο του Υπουργείου Εργασίας εισηγήσεις για σχέδια
χρηµατοδότησης από την πολιτεία µας ή και συγχρηµατοδότησης Ευρωπαϊκής ’Ένωσης και
κυβέρνησης για την κατάρτιση των ατόµων µε αναπηρίες, την δια βίου µάθηση τους, την
επιµόρφωση, την αναβάθµιση των ικανοτήτων τους και τη στήριξη τους. Υπάρχουν στην
Κύπρο νοµοθετηµένα θεσµικά Κέντρα, τα οποία αν και στηρίζονται σε συγκεκριµένα
νοµοθετήµατα και διατάξεις, εν τούτοις υπολειτουργούν αναφορικά µε την παροχή των
αναγκαίων υπηρεσιών και µέσων, µε αποτέλεσµα να µην ανταποκρίνονται στον προορισµό
τους. Αφού λοιπόν διαθέτουµε την υποδοµή τέτοιων Κέντρων, η ΚΥΣΟΑ πιστεύει και
εισηγείται πως πρέπει να γίνει συγκεκριµένη αναφορά σε εξειδικευµένα σχέδια
συγχρηµατοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυβέρνησης που να ενεργοποιήσουν τις
δυνατότητες των Κέντρων αυτών παροχής κατάρτισης και επαγγελµατικής στήριξης από τα εν
λόγω Κέντρα, ώστε να εφαρµοστούν και οι σχετικές νοµοθετικές διατάξεις που τα διέπουν.
Τέτοια Κέντρα είναι το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Αναπήρων (ΚΕΑΑ).
Αναφορικά µε τη λειτουργία τον προορισµό και τη νοµοθετική του ρύθµιση επισυνάπτουµε τις
σχετικές σελίδες 117-122 από το ίδιο πιο πάνω βιβλίο «The Legal and Social position of
Personς with Disability in the New Legal Οrder of the Rrepublic of Cyprus as a member
State of the European Union. Equal Treatment. Social Policy». Υπάρχει επίσης η Σχολή
Τυφλών η οποία έχει µετατραπεί νοµοθετικά σε Κέντρο Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,
Επιµόρφωσης και παροχής στήριξης, υπηρεσιών και Μέσων προς όλα τα άτοµα µε οπτική
αναπηρία της Κύπρου, αλλά δεν µπορεί ακόµη να ανταποκριθεί πλήρως στον προορισµό της
αυτό λόγω έλλειψης των αναγκαίων κρατικών κονδυλίων. Υπάρχει επίσης η Σχολή Κωφών που
θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί. Εισηγούµαστε πως θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στο
σχεδιασµό της Στρατηγικής 2007-2013 στην ανάγκη κατάρτισης σχεδίων χρηµατοδότησης ή
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συγχρηµατοδότησης, αφού την υλική υποδοµή, καθώς και τη νοµοθετική βάση τις διαθέτουµε.
Αναφορικά µε την πραγµατική και νοµοθετική υποδοµή της Σχολής Τυφλών επισυνάπτουµε
από το ίδιο πιο πάνω βιβλίο φωτοαντίγραφα των σελίδων 146-154. Ειδικά το ΚΕΑΑ
προορίζεται δυνάµει της νοµοθεσίας που το διέπει, για την επαγγελµατική κατάρτιση και
τοποθέτηση στην ανοικτή αγορά εργασίας όλων των ατόµων µε αναπηρίες.
Τέτοια Κέντρα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Επιµόρφωσης και Στήριξης Ατόµων µε Αναπηρίες
µπορούν, µε την κατάλληλη χρηµατοδότηση, να µετατραπούν Κέντρα χρήσιµα και στον
τοµέα αναβάθµισης του ρόλου της Κύπρου ως Περιφερειακού Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών
και µετατροπής της σε γέφυρα συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και των χωρών
της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, όπως ο Τοµέας αυτός εκτίθεται στις σελίδες
23-24 του κειµένου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
4.
Στο πεδίο του Κοινωνικού ∆ιαλόγου η ΚΥΣΟΑ εισηγείται να περιληφθούν αναφορές
για σχέδια αναβάθµισης και στήριξης των Οργανώσεων των ίδιων των ατόµων µε αναπηρία και
ιδιαίτερα της Κυπριακής Συνοµοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, που εκπροσωπεί την
Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Forum Ατόµων µε Αναπηρίες, ως Κοινωνικών Εταίρων της πολιτείας
στη διαµόρφωση της σχετικής κοινωνικής πολιτικής για τα άτοµα µε αναπηρία.
Η αναφορά που γίνεται στη σελίδα 14 του κειµένου του Υπουργείου Εργασίας για συνέχιση
των προσπαθειών ενεργοποίησης και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των ληπτών δηµόσιου
βοηθήµατος και άλλων ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, τουλάχιστον όσο αφορά τα άτοµα
µε αναπηρία, πιστεύουµε πως δεν µπορούν να επιτύχουν, αν δεν καταρτιστεί ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο που να αρχίζει από την εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση, τις
κατάλληλες Υπηρεσίες και λειτουργούς τοποθέτησης των ατόµων µε αναπηρία στην ανοικτή
αγορά εκπαίδευσης και εργασίας, όπως έχουµε εισηγηθεί ήδη πιο πάνω. Μεµονωµένα σχέδια
π.χ. εργοδότησης θα έχουν περιορισµένη σηµασία και περιορισµένο αποτέλεσµα και επιτυχία.
5.
Ως προς την αναφορά και τους εισηγούµενους τρόπους πλήρους εφαρµογής της
νοµοθεσίας που αφορά τα άτοµα µε αναπηρίες, στη σελίδα 14 του κειµένου του Υπουργείου
Εργασίας, έχουµε να παρατηρήσουµε και να εισηγηθούµε τα εξής:
(α) Καθίσταται σαφές από το όλο κείµενο της εν λόγω αναφοράς για εφαρµογή της
νοµοθεσίας για τα άτοµα µε αναπηρία, ότι το εν λόγω κείµενο περιορίζεται µόνο στις
διατάξεις του περί ατόµων µε αναπηρίες Νόµου του 2000 (Ν.127(Ι)/2000), όπως
τροποποιήθηκε µε το Νόµο 57(Ι)/2004, που προσπάθησε να εναρµονίσει τον εν λόγω περί
ατόµων µε αναπηρίες νόµο µε την Οδηγία 2000/78/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
καθιερώνει αφενός τη νοµική αρχή της µη διάκρισης σε βάρος των ατόµων µε αναπηρίες και
επιβάλλει στους εργοδότες την υποχρέωση παροχής των απαιτούµενων διευκολύνσεων στο
χώρο εργασίας των ατόµων µε αναπηρίες και αφεταίρου η εν λόγω Οδηγία στοχεύει στο
αποτέλεσµα της θέσπισης από κάθε Κράτος Μέλος θετικών µέτρων για την προώθηση και
ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες στον κόσµο της εργασίας. Η άποψη και θέση της ΚΥΣΟΑ,
όµως, είναι, ότι δεν είναι µόνο οι διατάξεις του εν λόγω Νόµου περί Ατόµων µε Αναπηρίες
που απαιτείται να επιδιωχθεί και να επιταχυνθεί η πλήρης εφαρµογή τους, αλλά και οι
διατάξεις άλλων σχετικών Νόµων, οι οποίοι ως ενιαίο σύστηµα κατάρτισης και προσέλκυσης
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των ατόµων µε αναπηρίες στην αγορά εργασίας, είναι αναπόφευκτο να εφαρµοστούν πλήρως
ως ενιαίο σύνολο. Τέτοιοι Νόµοι και Κανονισµοί είναι ο περί Αγωγής Παιδιών µε Ειδικές
Ανάγκες Νόµος του 1999(Ν.113(Ι)/1999), καθώς και οι Κανονισµοί του 2001 που εκδόθηκαν
δυνάµει των διατάξεων του εν λόγω νόµου. Είναι, επίσης, ο Νόµος περί του Ταµείου του
ΚΕΑΑ, στον οποίο έχω αναφερθεί πιο πάνω και άλλα σχετικά νοµοθετήµατα ή και διοικητικά
µέτρα και θεσµοί.
(β) Συµφωνούµε πως χρειάζεται η έκδοση των προβλεπόµενων από τον περί Ατόµων µε
Αναπηρίες Νόµο Κανονισµών, αλλά όχι µόνο ως προς τα θέµατα του εν λόγω Νόµου στα
οποία περιορίζεται το κείµενο του Υπουργείου Εργασίας. Συγκεκριµένα, έχουµε τη γνώµη πως
δεν χρειάζεται καν η έκδοση Κανονισµών για τη λειτουργία του ταµείου Ειδικών Αναγκών, το
οποίο καθιδρύεται και ρυθµίζεται λεπτοµερώς στα άρθρα 14 και επόµενα του εν λόγω Νόµου,
αλλά οι Κανονισµοί είναι απαραίτητο να εκδοθούν για άλλα σηµαντικότερα θέµατα, τα οποία
ο εν λόγω Νόµος αφήνει να ρυθµιστούν στο ακαθόριστο µέλλον µε κανονισµούς, όπως είναι τα
προβλεπόµενα θετικά µέτρα του άρθρου 5 του εν λόγω Νόµου για την εργοδότηση των
ατόµων µε αναπηρίες, τη δηµιουργία θέσεων στο ∆ηµόσιο για διορισµό αποκλειστικά ατόµων
µε αναπηρίες και την εισαγωγή σχεδίων εργοδότησης µε Κανονισµούς τόσο στο ∆ηµόσιο όσο
και στον Ιδιωτικό Τοµέα και η επιβολή µε τις διατάξεις του ίδιου άρθρου του Νόµου στους
εργοδότες της υποχρέωσης παροχής των αναγκαίων διευκολύνσεων στο χώρο και στο σύστηµα
εργασίας τους.
Το άρθρο 9 του ίδιου Νόµου, το οποίο απαγορεύει την άµεση εφαρµογή όλων των αρχών και
διατάξεων που περιλαµβάνονται στα άρθρα 4-8 του ίδιου Νόµου, θα πρέπει να καταργηθεί,
γιατί ουσιαστικά αποτελεί λανθασµένη εναρµόνιση της Οδηγίας 2000/78 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το θέµα τούτο της λανθασµένης εφαρµογής της εν λόγω Οδηγίας διαφάνηκε και στα
πλαίσια του προγράµµατος που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και µετέχει και
η ΚΥΣΟΑ µαζί µε αρκετά άλλα Κράτη Μέλη, το οποίο τιτλοφορείται «Disability Right΄s
Activists and Advocates» και διαπιστώθηκε και από τον Ειδικό Νοµικό ( Legal Expert ) της
Κύπρου, ο οποίος υποβάλλει κάθε χρόνο στην επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκθεση
αναφορικά µε τις διακρίσεις στην Κύπρο. Εσωκλείουµε φωτοαντίγραφο της Έκθεσης
Ανάλυσης της Μετατροπής και Εφαρµογής της εν λόγω Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην Κυπριακή έννοµη τάξη, την οποία ετοίµασε και υπέβαλε η Συνοµοσπονδία µας στο
Συντονιστή του εν λόγω προγράµµατος και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που
διαγράφονται σε αυτό.
(γ) Στο κείµενο του Υπουργείου Εργασίας γίνεται αναφορά στην εφαρµογή των τριών σχεδίων
για παροχή κινήτρων προς τους εργοδότες για πρόσληψη ατόµων µε αναπηρία, τα οποία
κρίθηκαν επιλέξιµα για συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και έχουν
εξαγγελθεί από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όµως, τα εν λόγω σχέδια
δεν είναι τα προβλεπόµενα από το άρθρο 5 του περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµου, τα οποία
θα πρέπει να καταρτιστούν και να τεθούν σε εφαρµογή µε κανονισµούς δυνάµει του εν λόγω
Νόµου και επιπρόσθετα, αποτελούν ένα πολύ µικρό τµήµα, µόνο στον Ιδιωτικό Τοµέα και
µόνο για τον πρώτο χρόνο εργοδότησης των Ατόµων µε αναπηρία, του συνόλου των θετικών
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µέτρων που υποχρεούται να λάβει και να εφαρµόσει η πολιτεία µας δυνάµει του άρθρου 5 του
εν λόγω Νόµου, καθώς και άλλα µέτρα, όπως είναι η ποσόστωση στην εργοδότηση των
Ατόµων µε Αναπηρίες, η οποία συνάδει µε την εν λόγω Οδηγία 2000/78 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ιδιαίτερα τώρα που αποφασίστηκε η τροποποίηση του Συντάγµατος της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, ώστε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο να υπερέχει ακόµη και του Κυπριακού
Συντάγµατος, πράγµα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι αναγκασµένη η Κυπριακή
∆ηµοκρατία να αποδεχθεί σύµφωνα µε την Οµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Εισηγούµαστε πως για όλα αυτά θα πρέπει να γίνει αναφορά και να αναληφθεί η υποχρέωση
στο κείµενο του Υπουργείου Εργασίας για τη υλοποίηση τους, αν θέλουµε πραγµατικά να
αποπεριθωριοποιήσουµε και να προσελκύσουµε τα άτοµα µε αναπηρία στην αγορά εργασίας
και να βγουν από τον κοινωνικό αποκλεισµό.
6.
Στις σελίδες 20-21 του κειµένου του Υπουργείου Εργασίας, δηλαδή στον Τοµέα του
Περιβάλλοντος απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην προσβασιµότητα των ατόµων µε
αναπηρία στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στο δοµηµένο περιβάλλον. Αγνοούνται και
παραµερίζονται οι διατάξεις και υποχρεώσεις της κυπριακής πολιτείας που πηγάζουν από τις
πρόσφατες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004/17 και 2004/18 (Public Procurement), οι
οποίες ρυθµίζουν σχεδιασµό για όλους και µε ειδικές αναφορές στα άτοµα µε αναπηρίες σε
όλες τις δηµόσιες προµήθειες, δηµόσια έργα, κατασκευή δρόµων, πεζοδροµίων και γενικότερα
σε κάθε έργο που επιτελείται είτε από την κεντρική διοίκηση είτε από τα όργανα τοπικής
αυτοδιοίκησης και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Η προθεσµία για εναρµόνιση και εφαρµογή των εν λόγω Οδηγιών στα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαµβανοµένης και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, λήγει στο τέλος
Ιανουαρίου 2006.
Είναι απαραίτητο λοιπόν και εισηγούµαστε να περιληφθούν στο Σχεδιασµό της Αναπτυξιακής
Πολιτικής 2007-2013 όλες οι ρυθµίσεις των εν λόγω δυο Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίες θα καταστήσουν το Κυπριακό περιβάλλον προσβάσιµο στα άτοµα µε αναπηρίες µε
όλες τις αυτονόητες συνέπειες κοινωνικής τους ολοκλήρωσης. Προς υποβοήθηση της
διατύπωσης τέτοιων σχεδίων και ενεργειών της Πολιτείας µας, επισυνάπτουµε από το ίδιο πιο
πάνω βιβλίο «The Legal and Social Position of Person with Disability in the New Legal
Order of the Republic of Cyprus as a member State of the European Union. Equal
Treatment. Social Policy», φωτοαντίγραφα των σελίδων 34-38 όπου γίνονται συγκεκριµένες
εισηγήσεις για σχεδιασµούς και µέτρα.
Τελειώνοντας, θέλουµε να εκφράσουµε την ικανοποίηση µας που µας δόθηκε η ευκαιρία, όπως
ενδεικνυόταν άλλωστε, να µετάσχουµε στη σύσκεψη για συζήτηση του πιο πάνω κειµένου του
Υπουργείου Εργασίας και να υποβάλουµε το υπόµνηµα µας αυτό.
Θέλουµε επίσης να εκφράσουµε τη βεβαιότητα και τη διαπίστωση µας, ότι µέσα από το όλο
κείµενο του Υπουργείου Εργασίας που µας δόθηκε, διαπιστώνουµε πως έχουν γίνει βήµατα
προς την κατεύθυνση της ενσωµάτωσης µέτρων και σχεδιασµών για τα Άτοµα µε Αναπηρίες
σε αρκετούς τοµείς σύµφωνα µε την αρχή του mainstreaming και απλά οι δικές µας εισηγήσεις
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πιστεύουµε πως θα βοηθήσουν και θα στηρίξουν την ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής που
καταβλήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με ιδιαίτερη εκτίµηση

Μίκης Φλωρέντζος,
Πρόεδρος
Από µέρους του Κ∆Σ της ΚΥΣΟΑ

ΜΦ/ΓΠΤ
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