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Α.

Εισαγωγή

Το Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΥΣΟΑ συνήλθε στην τακτική
του συνεδρία την 1η ∆εκεµβρίου 2004 και σε µια πρώτη κατ' αρχήν εξέταση
του κειµένου της πιο πάνω έκθεσης, που µας παραδόθηκε στις 24.11.2004,
καταγράφει τις παρακάτω κατ' αρχήν γενικές απόψεις, εισηγήσεις ή και
παρατηρήσεις. Στη συνέχεια καταγράφει τις κατ' αρχήν ειδικές απόψεις,
παρατηρήσεις, απαντήσεις ή ελλείψεις στα συγκεκριµένα σηµεία ή θέµατα
που περιλήφθηκαν στην παραπάνω έκθεση «σφαιρικής πολιτικής».

Ο Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, προσωπικά, έχει ασχοληθεί και έχει
συγγράψει ολοκληρωµένη (σφαιρική) µελέτη αναφορικά µε το θεσµικό πλαίσιο
των ατόµων µε αναπηρία στη νέα έννοµη τάξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
ως κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ίση µεταχείριση και την
κοινωνική πολιτική και πραγµατικότητα. Η εν λόγω µελέτη - σύγγραµµα
βρίσκεται στο τελικό της στάδιο (άρχισε από το περασµένο καλοκαίρι) και
απηχεί µε ακρίβεια τις απόψεις, τα αιτήµατα και τις επιδιώξεις του κόσµου των
ατόµων µε αναπηρία στην Κύπρο και της ΚΥΣΟΑ. Το Κεντρικό ∆ιοικητικό
Συµβούλιο προτείνει εξ αρχής να παραδοθεί στο αρµόδιο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η εν λόγω µελέτη, που είναι πράγµατι
σφαιρική. Η µελέτη βασίζεται στις πραγµατικές ανάγκες των ατόµων µε
αναπηρία και στην ανάγκη βελτίωσης της υφιστάµενης νοµοθεσίας, θέτει το
ευρωπαϊκό κεκτηµένο (Οδηγίες, Ευρωπαϊκή Σύµβαση κ.λ.π.) στην κορυφή
της νέας έννοµης τάξης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αναλύει τις διατάξεις
τους, εξετάζει κατά πόσο οι διατάξεις αυτές του ευρωπαϊκού κεκτηµένου
έχουν µετατραπεί ή πως µπορούν να µετατραπούν σε εθνικό δίκαιο της
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∆ηµοκρατίας, όπως απαιτείται από το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, αν
µετατράπηκαν ορθά και ποιες τροποποιήσεις απαιτούνται. Επίσης, εκτίθενται
και αναλύονται οι σχετικές συνταγµατικές διατάξεις και οι διεθνείς νοµικές,
ηθικές και πολιτικές δεσµεύσεις της πολιτείας της Κύπρου, που ανέλαβε κατά
καιρούς µε την κύρωση διεθνών συµβάσεων και τη συµµετοχή της Κύπρου σε
διεθνείς Οργανισµούς, όπως είναι ο ΟΗΕ (Standard Rules), και αναλύεται όλη
η Κυπριακή Νοµοθεσία και υφιστάµενα θετικά διοικητικά µέτρα υπό το πρίσµα
της συµφωνίας ή ασυµφωνίας τους µε όλες τις πιο πάνω διατάξεις υπέρτερης
νοµικής ισχύος. Η εν λόγω µελέτη - σύγγραµµα θα είναι σύντοµα έτοιµη και
ολοκληρωµένη για να κυκλοφορήσει και σύντοµα θα παραδοθεί στο
Υπουργείο Εργασίας, καθώς και στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τα
πολιτικά κόµµατα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος
υποµνήµατος, το οποίο, επαναλαµβάνουµε, περιλαµβάνει µόνο τις κατ'
αρχήν απόψεις και παρατηρήσεις της ΚΥΣΟΑ στο περιεχόµενο της έκθεσης
«σφαιρικής πολιτικής», που παραδόθηκε µόλις την περασµένη εβδοµάδα στη
Συνοµοσπονδία µας.

Η κυβερνητική έκθεση που µας παραδόθηκε παραγνωρίζει το γεγονός
ότι τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία, µετά την πλήρη ένταξη της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην ΕΕ, έχουν µετατοπιστεί στο κοινωνικό και
νοµικό περιβάλλον της ΕΕ (που είναι θέµα ουσίας). Εποµένως, η σφαιρική
εξέταση της υφιστάµενης νοµοθεσίας της Κύπρου θα πρέπει να γίνει σε
σχέση και σε συνδυασµό µε το εν λόγω νέο περιβάλλον και τις υφιστάµενες
ανάγκες των αναπήρων, ώστε η σφαιρική αυτή εξέταση να έχει ένα όραµα και
ένα ευρύτερο στόχο.

Β.

Γενικές απόψεις-εισηγήσεις-παρατηρήσεις

1. Η έκθεση που µας παραδόθηκε παρατηρούµε ότι δεν περιλαµβάνει
όλα τα νοµοθετήµατα, διοικητικούς θεσµούς ή θετικά και άλλα µέτρα που
αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία της Κύπρου. Τούτο καθιστά την
κυβερνητική έκθεση ελλιπή.
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2.

Η πιο πάνω έκθεση, όπως αναφέρεται στο ίδιο το κείµενο της,

συντάχτηκε ύστερα από προεργασία και συνεργασία πέντε Υπουργείων µε τη
σύµπραξη και συµµετοχή των αρµόδιων υπηρεσιών τους και η όλη µελέτη
κράτησε (όπως γνωρίζουµε) περίπου δυο χρόνια. Η ΚΥΣΟΑ, µη διαθέτοντας
την αναγκαία υποδοµή που διαθέτουν οι άλλες Συνοµοσπονδίες ή
Οργανώσεις οµπρέλες (Εθνικά Συµβούλια) ατόµων µε αναπηρία στα
Ευρωπαϊκά Κράτη, χρειάζεται οπωσδήποτε πολύ περισσότερο χρόνο από µια
ή δυο εβδοµάδες για ολοκληρωµένη µελέτη και διατύπωση τελικών απόψεων.
∆ε θέλουµε να προβάλουµε πως και η Συνοµοσπονδία µας χρειάζεται δυο
χρόνια ή και περισσότερο, αλλά είναι, πιστεύουµε, λογική η απαίτηση µας να
έχουµε ικανοποιητικό χρόνο στη διάθεση µας.

Άλλωστε, η καλή διάθεση

συνεργασίας που υπάρχει και από τις δυο πλευρές, απαιτεί χρόνο για
ανταλλαγή σοβαρών απόψεων και επιτέλεση αποτελεσµατικής εργασίας. Οι
δυο µελέτες, δηλαδή αυτή που µας παραδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η µελέτη - σύγγραµµα του Προέδρου της
ΚΥΣΟΑ, που θα υποβληθεί σύντοµα, µπορούν να αλληλοσυµπληρωθούν, για
να αποτελέσουν µια ενιαία και ολοκληρωµένη - σφαιρική πολιτική στα θέµατα
των ατόµων µε αναπηρία.

3.

Η κυβερνητική έκθεση που µας παραδόθηκε, παρατηρούµε πως δεν

εξετάζει και δεν ασχολείται καθόλου µε τις επτά σηµαντικότατες Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα των Ευρωπαίων πολιτών µε αναπηρία και
κατά πόσο οι διατάξεις τους, που είναι υποχρεωτικό να µετατραπούν σε
εσωτερική νοµοθεσία της ∆ηµοκρατίας, πράγµατι έχουν µετατραπεί, εάν όχι,
γιατί, και ποια νοµοθετικά ή άλλα µέτρα χρειάζονται. Αν όµως έχουν
µετατραπεί, κατά πόσο έχουν µετατραπεί ορθά ή έχει παραποιηθεί το
περιεχόµενο των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αποτέλεσµα να
συσσωρευτούν συνέπειες σε βάρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στα θεσµικά
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και στο ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (∆ΕΚ).

Η κυβερνητική έκθεση αντιπαρέρχεται το θέµα του

ευρωπαϊκού κεκτηµένου και της ανάγκης µετατροπής του στην εθνική
νοµοθεσία, ανάλογα και µε προσαρµογή στις πραγµατικές ανάγκες των
ατόµων µε αναπηρία της Κύπρου, µε µια παράγραφο, στη σελίδα 52 της
κυβερνητικής έκθεσης, που έχει ως εξής:
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«Γενικά µπορεί να λεχθεί ότι οι διάφοροι νόµοι προσφέρουν ένα ισχυρό
νοµικό πλαίσιο προστασίας των ατόµων µε αναπηρία, το οποίο
ανταποκρίνεται στα επίπεδα που καθορίζουν το κοινοτικό κεκτηµένο
και οι σχετικές συµβάσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του
Συµβουλίου της Ευρώπης».

∆εν εξετάζεται, επίσης, στην κυβερνητική έκθεση η υφιστάµενη
νοµοθεσία της ∆ηµοκρατίας αναφορικά µε τα άτοµα µε αναπηρία, σε σχέση
και σε συνδυασµό µε τα θεµελιώδη ανθρωπινά τους δικαιώµατα για
ανεξάρτητη ζωή, αυτονοµία, επαγγελµατική και κοινωνική αποκατάσταση και
συµµετοχή τους στη ζωή της κοινότητας. Τα δικαιώµατα αυτά των ατόµων µε
αναπηρία έχουν αναχθεί σε θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα τους έναντι του
Κράτους µε το άρθρο 26 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρώπης,
ο οποίος περιλήφθηκε στο Μέρος II του Συντάγµατος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

το

οποίο

έχει

ήδη

υπογραφεί

από

τα

κράτη

µέλη,

συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου, και αναµένεται η επικύρωση του σε
δύο περίπου χρόνια.

4.

Η κυβερνητική έκθεση δεν εξετάζει τα κενά που υπάρχουν στην

κυπριακή νοµοθεσία σε σχέση και σε συνδυασµό µε τις πραγµατικές ανάγκες
των ατόµων µε αναπηρία και των γονιών και οικογενειών των ατόµων µε
νοητική αναπηρία και σε σχέση και σύγκριση µε τις υποχρεώσεις ή και
κατευθυντήριες γραµµές του ευρωπαϊκού κεκτηµένου και των διεθνών
συµβάσεων που κυρώθηκαν µε κυρωτικούς νόµους της Κυπριακής Βουλής,
που οι διατάξεις τους έχουν υπέρτερη νοµική ισχύ έναντι των λοιπών νόµων
της Βουλής ή συναφών διοικητικών µέτρων και δεν εισηγείται την πλήρωση
τέτοιων κενών ή την περαιτέρω λήψη των απαιτούµενων θετικών νοµοθετικών
ή διοικητικών θεσµών και µέτρων.

5.

Η

κυβερνητική

έκθεση

ασχολείται

κυρίως

µε

την παράθεση

υφιστάµενων νοµοθετηµάτων του κοινού νοµοθέτη (της Βουλής) και
διοικητικών θεσµών, χωρίς κριτική για την επάρκεια τους ή την ανάγκη
βελτίωσης ή τροποποίησης τους.

Αντίθετα, εξετάζονται οι δυνατότητες
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συγχώνευσης νοµοθετηµάτων ή διοικητικών θεσµών και προγραµµάτων,
γίνονται εισηγήσεις για κατάργηση τέτοιων νόµων ή θεσµών, που µέσα από
την πάροδο του χρόνου έχουν αποδειχτεί θεµελιακής σηµασίας και στήριξης
των ατόµων µε αναπηρία και διατυπώνονται εισηγήσεις για κατάργηση
Ταµείων δυνάµει σχετικών νόµων, τα οποία, µεταξύ άλλων, χρηµατοδοτούνται
και από το Κράτος, για διαφορετικούς σκοπούς και διαφορετικής µορφής
στήριξη των ατόµων µε αναπηρία, και τη µεταφορά κατ συγχώνευση τους
στον περί Ατόµων µε Αναπηρία Νόµο 127/2000. Όµως, οι µεν διατάξεις του
Νόµου τούτου από το 2000 µέχρι και σήµερα δεν έχουν υλοποιηθεί και δεν
έχουν εφαρµοστεί και οι πιο σηµαντικές διατάξεις του στα άρθρα 3 µέχρι και 9,
που διακηρύσσουν απλά ορισµένα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία,
είναι διατυπωµένα σε γενικότατη µορφή, χωρίς να επιβάλλουν αντίστοιχες
υποχρεώσεις στο Κράτος και, εποµένως, δεν είναι δυνατό να εφαρµοστούν
από µόνες τους, χωρίς τη θέσπιση νέων νοµοθετηµάτων ή διοικητικών
θεσµών που να τις υλοποιούν. Επιπρόσθετα, και τούτο επίσης είναι
σηµαντικό, όλοι οι πόροι του Ταµείου του εν λόγω Νόµου περί Ατόµων µε
Αναπηρίες, που ιδρύεται και ρυθµίζεται µε τις διατάξεις των άρθρων 14 -24
του Νόµου, όπως προβλέπει ο ίδιος ο Νόµος, θα προέρχονται αποκλειστικά
από την ιδιωτική πρωτοβουλία και τον ιδιωτικό τοµέα. Το Κράτος δεν
συνεισφέρει τίποτε στο εν λόγω Ταµείο. Άλλωστε, και οι διατάξεις αυτές του
Νόµου που καθιδρύουν και ρυθµίζουν το εν λόγω Ταµείο, δεν έχουν
εφαρµοστεί ακόµη. Η ΚΥΣΟΑ έχει διαφορετική φιλοσοφία και ούτε θέλει να
εφαρµοστούν οι εν λόγω διατάξεις, αφού δεν προβλέπουν και δεν επιβάλλουν
στο Κράτος την απαιτούµενη οικονοµική στήριξη. Η ΚΥΣΟΑ δεν επιθυµεί και
δεν επιδιώκει και θα αντιταχθεί στην προσπάθεια αυτή µετατροπής των
νοµικών και ηθικών δεσµεύσεων και υποχρεώσεων της Πολιτείας µας σε
αγαθοεργό υπόβαθρο, που θυµίζει παρωχηµένες εποχές, ούτε επιθυµεί την
αναγωγή της φιλανθρωπίας σε επίσηµη κρατική πολιτική. Ούτε έχει το
δικαίωµα η ΚΥΣΟΑ να αποδεκτεί την κατάργηση µόνιµων και ασφαλών
νοµοθετικών διατάξεων, όπως γίνονται εισηγήσεις στην κυβερνητική έκθεση,
και την αντικατάσταση τους µε αβέβαια και ασταθή διοικητικά µέτρα, τα οποία
η εκάστοτε Κυβέρνηση µπορεί να τροποποιεί ή και να καταργεί.
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Είµαστε έτοιµοι, όµως, να συζητήσουµε και να συνεργαστούµε µε τις
αρµόδιες Υπηρεσίες - Υπουργεία για κενά που υπάρχουν στους διάφορους
νόµους και θεσµούς ή και για επικαλύψεις, που η άρση τους δεν επηρεάζει ή
και δεν καταργεί τους σκοπούς για τους οποίους θεσπίστηκαν. Έχουµε
συγκεκριµένες απόψεις, τις οποίες θα θέσουµε κατά τη διάρκεια της
συνεργασίας που ζητούµε και επιδιώκουµε.

6.

Στον πρόλογο της κυβερνητικής έκθεσης αναφέρεται ότι η όλη µελέτη

και έκθεση έγιναν µε βάση γραπτές οδηγίες του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.
Υποβάλλουµε το αίτηµα να µας δοθούν οι οδηγίες αυτές, γιατί έχει µεγάλη
σηµασία για το όλο θέµα η διατύπωση και ο σκότιος των οδηγιών αυτών ο
οποίος µπορεί να συναχθεί από το λεκτικό τους. Έχοντας υπόψη το µέρος
του προεκλογικού προγράµµατος του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, του τότε
υποψήφιου Τάσσου Παπαδόπουλου, που αναφέρεται στα άτοµα µε αναπηρία
και τη σχετική κοινωνική πολιτική, δεν µπορούµε παρά να αντιληφθούµε τις εν
λόγω οδηγίες υπό την έννοια της διερεύνησης των πραγµατικών αναγκών των
ατόµων µε αναπηρία της Κύπρου, τη µελέτη και εξέταση των σχετικών
νοµοθετικών διατάξεων και υφιστάµενων θεσµών, τον προσδιορισµό των
κενών που υπάρχουν και τη δυνατότητα βελτίωσης τους µε την ίδρυση ενός
Φορέα,

που

να

έχει

πραγµατικές εκτελεστικές εξουσίες

(όχι

µόνο

συµβουλευτικές), ώστε να είναι ικανός να συµβάλει αποφασιστικά στη
διαµόρφωση της εθνικής πολιτικής για τα άτοµα µε αναπηρία, µε τρόπο και µε
ουσιαστικές διατάξεις και θεσµούς, που να συνάδουν µε τα ανθρωπινά τους
δικαιώµατα και µε τις διατάξεις υπέρτερης ισχύος και µε το ευρωπαϊκό
κεκτηµένο στο θέµα τούτο και, ασφαλώς, να συνάδουν µε την ανελισσόµενη
κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτοµα µε αναπηρία και
την ένταξη τους στην παραγωγή και την οικονοµική ζωή.

7.

Έχουµε υποβάλει επανειληµµένα και επαναλαµβάνουµε και τώρα τη

διαµαρτυρία και απογοήτευση µας για τον αποκλεισµό από τις εργασίες,
διεργασίες και διαδικασίες για την εκπόνηση της κυβερνητικής έκθεσης που
µας παραδόθηκε, του οργανωµένου συνόλου των ατόµων µε αναπηρία, που
είναι το Εθνικό Συµβούλιο της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Φόρουµ Ατόµων µε
Αναπηρία (ΕΟΡ) των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
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υποψήφιων για ένταξη χωρών. Η έκθεση αυτή, µάλιστα, µας παραδόθηκε εκ
των υστέρων για απόψεις, αφού πρώτα εξασφαλίστηκε η κατ' αρχήν έγκριση
της από το Υπουργικό Συµβούλιο. Η ΚΥΣΟΑ θέλει να εκφράσει την αντίθεση
της προς την τακτική αυτή και τη διεκδίκηση ότι θα πρέπει να µετέχει κατά τη
διεξαγωγή των απαιτούµενων εργασιών για τη λήψη αποφάσεων ή το
σχεδιασµό πολιτικής που τους αφορά σε όλα τα επίπεδα, τα κέντρα, εργασίες
ή διαδικασίες για τέτοιες αποφάσεις ή σχεδιασµούς.

8. Είναι άγνωστο στην ΚΥΣΟΑ ακόµη και κατά πόσο η σύνθεση της
Τεχνικής Επιτροπής που αναφέρεται στην κυβερνητική έκθεση ότι εργάστηκε
για την κατάρτιση και σχεδιασµό της πολιτικής για τα άτοµα µε αναπηρία,
περιλάµβανε πρόσωπα ή πρόσωπο µε σφαιρικές ειδικές γνώσεις και
προσόντα στα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία της Κύπρου, τις ανάγκες τους
και τη µετατόπιση τους στο νοµικό και κοινωνικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε ότι τούτο σηµαίνει και συνεπάγεται. Η ΚΥΣΟΑ υποβάλλει αίτηµα
να εξεταστεί η σύνθεση της εν λόγω Τεχνικής Επιτροπής.

9. Γενικά θέλουµε να τονίσουµε ότι µια σφαιρική µελέτη και µια
συγκροτηµένη κοινωνική πολιτική στα θέµατα των ατόµων µε
αναπηρία, δεν µπορούν παρά να βασιστούν στις ανάγκες των ατόµων
µε αναπηρία στην κυπριακή κοινωνική πραγµατικότητα. Οι ανάγκες
αυτές και τα αιτήµατα των ατόµων µε αναπηρία της Κύπρου έχουν
εκτεθεί σε δηµοσιογραφική διάσκεψη της ΚΥΣΟΑ στις 16 Ιουνίου 2004
και εκτέθηκαν οι ανάγκες - αιτήµατα τους σε κατάλογο που περιέλαβε
2ο τέτοια αιτήµατα. Επισυνάπτεται το γραπτό κείµενο της εν λόγω
δηµοσιογραφικής διάσκεψης και ο κατάλογος των αιτηµάτων, ο οποίος
είχε παρουσιαστεί στην εν λόγω δηµοσιογραφική διάσκεψη. Η
ικανοποίηση των πραγµατικών αυτών αναγκών των ατόµων µε
αναπηρία και των γονιών και οικογενειών των ατόµων µε νοητική
αναπηρία µπορούν να εξυπηρετηθούν µόνο µε τη βελτίωση και
επέκταση των θετικών νοµοθετικών ή και διοικητικών µέτρων που
υπάρχουν, τη θέσπιση νέων και την αναβάθµιση και επέκταση της
εκδηλούµενης κοινωνικής πολιτικής του Κράτους. Η συρρίκνωση και η
κατάργηση νοµοθετικών ή διοικητικών µέτρων, που λήφθηκαν ύστερα
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από µακροχρόνιες προσπάθειες και αγώνες του κόσµου των
αναπήρων της Κύπρου, που γίνεται χωρίς σχεδιασµό και θεµελίωση
πάνω σε συγκεκριµένες νοµοθετικές διατάξεις και νοµικό και
πραγµατικό υπόβαθρο, είναι αυτονόητο πως δεν µπορεί να συµβάλει
στην αναβάθµιση, αλλά µάλλον θα οδηγήσει σε παλινδρόµηση στα
θέµατα των ατόµων µε αναπηρία. Συµφωνούµε πως απαιτείται ένας
αποτελεσµατικός Φορέας - Υπηρεσία, που να έχει, όµως,
αποφασιστικές και εκτελεστικές εξουσίες και να έχει την ικανότητα και
το νοµοθετικό υπόβαθρο να µπορεί να αποφασίζει και να εκτελεί τις
αποφάσεις του.

10. Πρόσθετα, στο όλο θέµα υπάρχει µια σοβαρή αντινοµία. ∆ηλαδή, η
προτεινόµενη σφαιρική πολιτική καταρτίστηκε από Τεχνική Επιτροπή
και εγκρίθηκε και κατ' αρχήν από το Υπουργικό Συµβούλιο, κατά
παράβαση των ρητών και σαφών διατάξεων του άρθρου 11 του περί
Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµου, το οποίο αναθέτει το έργο τούτο και τη
συµβουλευτική αρµοδιότητα για τη διαµόρφωση της εθνικής πολιτικής
στα θέµατα των αναπήρων, στο ΠΣΑΑ.

Γ.

Ειδικές απόψεις - εισηγήσεις - παρατηρήσεις σε όσα θέµατα
περιέλαβε η κυβερνητική έκθεση «σφαιρική πολιτική στα θέµατα
των ατόµων µε αναπηρία».

1.

Ορισµός του όρου «ανάπηρος»

Συµφωνούµε µε τη βασική άποψη - παρατήρηση που διατυπώνεται
στην κυβερνητική έκθεση, ότι «δεν υπάρχει οµοιόµορφος ορισµός του όρου
«ανάπηρος» στους διάφορους νόµους. Κάθε νόµος δίδει το δικό του ορισµό
ανάλογα µε το σκοπό που εξυπηρετεί. Αυτό όµως κρίνεται θεµιτό, γι' αυτό και
δεν γίνεται εισήγηση για υιοθέτηση ενός οµοιόµορφου ορισµού για όλους τους
νόµους.». Αυτή η βασική θέση ήταν ακριβώς η θέση της ΚΥΣΟΑ, όταν
ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής εξέφρασε τις απόψεις της
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σχετικά µε την ψήφιση του περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµου 127(1)72000,
ότι δηλαδή απαιτείται ειδικός διαφορετικός ορισµός του ατόµου µε
αναπηρία σε κάθε νοµοθέτηµα, ανάλογα µε τους σκοπούς και τις
πολυσύνθετες ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία που επιδιώκει το
νοµοθέτηµα να εξυπηρετήσει.

Η παραπάνω θέση, όµως, θα έπρεπε να προβληµατίσει και ίσως να
αναχαιτίσει την προσπάθεια που καταβλήθηκε στην κυβερνητική έκθεση και
το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε. ∆ηλαδή να αναχαιτίσει την προσπάθεια
να καταργηθούν ειδικά νοµοθετήµατα ή διοικητικοί θεσµοί και µέτρα, που
σκοπούν την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων σκοπών και αναγκών των ατόµων
µε αναπηρία σε καθορισµένο κοινωνικό περιβάλλον και παροχή υπηρεσιών,
µέσων στήριξης ή και οικονοµικών παροχών από Υπουργεία ή Υπηρεσίες ή
Τµήµατα που έχουν ειδικές γνώσεις στο συγκεκριµένο θέµα και µηχανισµούς
ταχείας εξυπηρέτησης. Έτσι, π.χ. η προτεινόµενη στην κυβερνητική έκθεση
κατάργηση της νοµοθετικής ή διοικητικής διαδικασίας δυνάµει του περί
Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Νόµου 113 (Ι)/1999 και
των Κανονισµών του Νόµου τούτου του 2001, µε βάση τις οποίες παρέχονται
ηλεκτρονικά, τεχνολογικά, τεχνικά, µηχανικά και άλλα µέσα και διευκολύνσεις
σε µαθητές στα σχολεία ∆ηµοτικής, ∆ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, που διενεργούνται από υπηρεσία και άτοµα µε ειδικές γνώσεις
τουλάχιστον στον τοµέα της εκπαίδευσης και η µεταφορά των διαδικασιών
αυτών στην προτεινόµενη Κεντρική Υπηρεσία - Φορέα, δεν πιστεύουµε πως
θα διευκολύνει τις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία. Όπως είναι
διαµορφωµένο το θεσµικό πλαίσιο στο συγκεκριµένο τοµέα της εκπαίδευσης,
είναι φανερό πως εξυπηρετεί αποτελεσµατικότερα, ορθότερα και γρηγορότερα
τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες, παρά αν µεταφερθεί ο θεσµός αυτός στην
προτεινόµενη Κεντρική Υπηρεσία - Φορέα γενικά για άτοµα µε αναπηρία, ο
οποίος δεν έχει συσταθεί ακόµη, ούτε είναι στελεχωµένος µε ούτε ένα άτοµο
µε ειδική εκπαίδευση, ειδικές γνώσεις, προσόντα και την απαιτούµενη
εµπειρία, όχι µόνο αναφορικά µε την εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές
ανάγκες και των µέσων που χρειάζονται, αλλά ούτε γενικότερα για άτοµα µε
αναπηρία και τις πραγµατικές τους ανάγκες. Το γενικότερο τούτο θέµα θα
πρέπει να µας προβληµατίσει περαιτέρω και να εξεταστεί σε µια
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υπεύθυνη, στενή

και

εποικοδοµητική

συνεργασία

µεταξύ Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της ΚΥΣΟΑ.

2.

Συγκεντρωτικό ή αποκεντρωτικό σύστηµα

Γενικότερα, τίθεται θέµα σοβαρής εξέτασης κατά πόσο στα θέµατα,
νοµοθετήµατα, και διοικητικούς θεσµούς που η κυβερνητική έκθεση προτείνει
να συγκεντρωθούν σε Κεντρική Υπηρεσία - Φορέα, η πρόταση αυτή θα
εξυπηρετήσει πραγµατικά καλύτερα τις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία και·τους σκοπούς του κάθε νοµοθετήµατος ή θεσµού.

Τίθεται δηλαδή θέµα

πλεονεκτηµάτων ή µειονεκτηµάτων του συγκεντρωτικού συστήµατος αφενός
και του αποκεντρωτικού συστήµατος αφετέρου ειδικά για κάθε µέτρο
αναφορικά µε τα θέµατα και τις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία.

Τούτο,

βέβαια, καταγράφεται εδώ πέρα και επιπρόσθετα από όλα τα πιο πάνω
σχετικά µε τις προτεινόµενες καταργήσεις ή επικαλύψεις.

3.

Εκπροσώπηση ατόµων µε αναπηρία

Στην κυβερνητική έκθεση εκφράζεται η άποψη ότι τα άτοµα µε
αναπηρία εκπροσωπούνται επαρκώς "στα σώµατα που προβλέπονται στους
Νόµους" εννοώντας τους Νόµους που ρυθµίζουν θέµατα ατόµων µε αναπηρία
και καθιδρύουν τέτοια σώµατα. Και η έκθεση συνεχίζει ότι έτσι τα άτοµα µε
αναπηρία έχουν λόγο στον καθορισµό της πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων
για θέµατα που τα αφορούν. Όµως, η θέση της ΚΥΣΟΑ είναι πως δεν αρκεί
οποιαδήποτε εκπροσώπηση ατόµων µε αναπηρία σε νοµοθετήµατα που
καθιδρύουν τέτοια σώµατα, αλλά η συµµετοχή αυτή θα πρέπει να εκτείνεται
κάΤσε διοικητικές διαδικασίες, εργασίες, λήψη αποφάσεων, σε όλα τα
επίπεδα, και σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων που µπορούν να αφορούν
τα άτοµα µε αναπηρία. Τέτοιες διοικητικές διαδικασίες, εργασίες κ.λ.π. ήταν
και οι εργασίες που διεξήχθηκαν για ετοιµασία της υπό συζήτηση έκθεσης
σφαιρικής πολιτικής, στις οποίες έχουµε εκθέσει ήδη τη θέση µας πιο πάνω.
Η επαρκής εκπροσώπηση και συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία της
Κύπρου στα κέντρα λήψης αποφάσεων που τους αφορούν, θα είναι επαρκής
µόνο µε την προώθηση και ψήφιση του προσχεδίου νοµοσχεδίου που
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υπέβαλε η ΚΥΣΟΑ αναφορικά µε την επίσηµη αναγνώριση της από το Κράτος
ως κοινωνικού εταίρου στα θέµατα που τους αφορούν και µε την κρατική
στήριξη που προβλέπεται στο εν λόγω προσχέδιο νοµοσχεδίου. Πάντως, για
την αποτελεσµατική συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία στη διαµόρφωση
της σχετικής κοινωνικής πολιτικής, απαιτείται, πάνω απ'όλα, ένα ΣώµαΣυµβούλιο-Φορέας, στο οποίο οι εκπρόσωποι των ατόµων µε αναπηρία να
έχουν επαρκή συµµετοχή και το οποίο να έχει τις απαιτούµενες
αποφασιστικές και εκτελεστικές εξουσίες για τη διαµόρφωση τέτοιας
κοινωνικής πολιτικής και λήψη σχετικών αποφάσεων. Οι εξουσίες που έχει
σήµερα τόσο η ΥΜΑ, όσο και το ΠΣΑΑ, έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι δεν
επαρκούν.

4.

Εισήγηση για κατάργηση του περί Ατόµων µε Νοητική
Υστέρηση Νόµου 117/1989

Η εισήγηση για κατάργηση του περί Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση
Νόµου 117/1989, γιατί επικαλύπτεται από το γενικότερο Νόµο περί Ατόµων
µε Αναπηρίες 127 (Ι)/2000, είναι θέµα το οποίο µπορεί να µελετηθεί
περαιτέρω από την ειδική Επιτροπή που προβλέπεται και λειτουργεί δυνάµει
του εν λόγω Νόµου περί Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση, στην οποία θα πρέπει
να δοθεί ευκαιρία έκφρασης ή διατύπωσης των δικών της απόψεων. Επίσης,
ο Παγκύπριος Σύνδεσµος Γονέων Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση έχει
βαρύνοντα λόγο στο θέµα τούτο. Η ΚΥΣΟΑ, εκ πρώτης όψεως, επισηµαίνει
τα ακόλουθα:

(α)

Ο Νόµος περί Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση δεν περιορίζεται µόνο στη
διακήρυξη γενικών και αφηρηµένων δικαιωµάτων των ατόµων αυτών,
όπως πράττει στην πραγµατικότητα ο γενικότερος Νόµος περί Ατόµων
µε Αναπηρίες. Ο Νόµος περί Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση
διατυπώνει και διακηρύσσει τα δικαιώµατα των ατόµων αυτών, αλλά
συγχρόνως διατυπώνει και καθιδρύει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του
Κράτους. Έτσι, οι διατάξεις του Νόµου τούτου µπορούν να
εφαρµοστούν από µόνες τους, χωρίς να χρειάζονται περαιτέρω
νοµοθετήµατα που να υλοποιούν τα δικαιώµατα τους αυτά. Η διαφορά
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αυτή είναι µεγάλης πρακτικής σηµασίας. Αν καταργηθεί ο Νόµος και η
Επιτροπή για τα άτοµα µε νοητική αναπηρία, τότε θα ισχύει για τα
άτοµα αυτά ο Νόµος πλαίσιο περί Ατόµων µε Αναπηρίες, ο οποίος θα
χρειάζεται υλοποίηση µε νέο νοµοθέτηµα. Έπεται ότι δεν συµβάλει
θετικά, αλλά αρνητικά η εισήγηση για κατάργηση του Νόµου και της
Επιτροπής.

Εφόσον

θα

χρειαστεί

νέο

νοµοθέτηµα,

γιατί

να

καταργηθεί ο εν λόγω Νόµος και όχι απλά να τροποποιηθεί; Αν πάλι
η πρόθεση είναι να περιληφθούν οι διατάξεις του εν λόγω Νόµου στο
Νόµο περί Ατόµων µε Αναπηρίες, τότε ο τελευταίος αυτός Νόµος θα
χρειαστεί να συνταχτεί εξ υπαρχής, για να µπορούν να υλοποιούνται
απευθείας οι διατάξεις του, όπως ήταν εξ αρχής η εισήγηση της
ΚΥΣΟΑ. Ο Νόµος περί Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση υλοποιεί
διατάξεις του Νόµου-πλαίσιο περί Ατόµων µε Αναπηρίες. ∆εν είναι
δυνατό να καταργηθούν.

(β)

Η Επιτροπή που λειτουργεί δυνάµει του ειδικού Νόµου περί Ατόµων µε
Νοητική Υστέρηση, έχει τη δυνατότητα, µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο
της, να συντίθεται, µεταξύ άλλων, και από άτοµα µε ειδικά προσόντα,
ειδικές γνώσεις και εµπειρία στα θέµατα των ατόµων αυτών, αφού
προβλέπεται στο Νόµο ο διορισµός από τον Υπουργό λειτουργών, που
µπορούν να είναι ειδικοί επί του θέµατος, από το Υπουργείο Υγείας, το
Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας). Κατά συνέπεια, η
Επιτροπή αυτή έχει τη δυνατότητα, στα νοµοθετικά της πλαίσια, να
προσφέρει εξειδικευµένες υπηρεσίες και γνώσεις, που δεν είναι δυνατό
να προσφερθούν από την ΥΜΑ, µε τη στελέχωση που έχει τώρα ή και
µε τη στελέχωση που προτείνεται στην κυβερνητική έκθεση,
τουλάχιστον για αρκετά χρόνια προσεχώς. Αν η εν λόγω Επιτροπή δεν
έχει λειτουργήσει επαρκώς ή αποδώσει τα αναµενόµενα, πράγµα που
δεν το πιστεύουµε, τούτο δεν οφείλεται στο νοµοθετικό της πλαίσιο και
δε θα πρέπει να σπεύσουµε στην κατάργηση του Νόµου, χωρίς
παραπέρα προβληµατισµό, γιατί ο Νόµος αυτός, καθώς και ο
καθορισµός της σύνθεσης της Επιτροπής, µπορούν οπωσδήποτε να
βελτιωθούν µε τροποποιήσεις και σχετικές ορθότερες αποφάσεις.
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Ήδη έχουν ετοιµαστεί τροποποιήσεις του Νόµου, που πέρασαν από
τη Νοµική Υπηρεσία και βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο για
κατάθεση στη βουλή.
(γ)

Η άποψη που προβάλλεται στην κυβερνητική έκθεση, ότι θα είναι
αποδοτικότερο να µεταφερθεί το έµµισθο προσωπικό της Επιτροπής
Προστασίας Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση στη γενικότερη ΥπηρεσίαΦορέα της ΥΜΑ, χρειάζεται περισσότερη συζήτηση και ανάλυση.
Τούτο γιατί, αφού ο ισχυρισµός είναι πως το εν λόγω προσωπικό δεν
απέδωσε ικανοποιητικά κάτω από τον ειδικό Νόµο περί Ατόµων µε
Νοητική Υστέρηση, όπου η δραστηριότητα τους περιορίζεται ειδικά στα
άτοµα αυτά, πως είναι δυνατό να αναµένεται ότι µε τη µεταφορά του
προσωπικού αυτού στη γενικότερη υπηρεσία της ΥΜΑ, όπου θα έχουν
και άλλα καθήκοντα, θα αναβαθµιστεί η πραγµατική κατάσταση, η
κοινωνική ανάπτυξη, η αγωγή και η αναµενόµενη ανακούφιση των
γονιών και οικογενειών των ατόµων µε νοητική αναπηρία, που φέρουν,
δυστυχώς, το κύριο βάρος της αγωγής και φροντίδας τους.

(δ)

Είναι σηµαντικότατο, επίσης, ότι η Επιτροπή του Νόµου περί
Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση έχει αποφασιστικές εκτελεστικές
εξουσίες και ακόµη σηµαντικότερο ότι οι γονείς - οικογένειες των
ατόµων µε νοητική αναπηρία έχουν ευρύτατη εκπροσώπηση στην εν
λόγω Επιτροπή.

(ε)

Όλα τα πιο πάνω διατυπώνονται επιπρόσθετα προς όλα όσα έχουν
λεχθεί προηγουµένως ως προς το ότι ο γενικότερος περί Ατόµων µε
Αναπηρίες Νόµος του 2000, µέχρι σήµερα, δεν έχει εφαρµοστεί.
Επίσης, το προβλεπόµενο από το Νόµο τούτο Ταµείο δεν έχει
καθιδρυθεί και δεν προβλέπει ο εν λόγω Νόµος καµιά κρατική χορηγία
και στήριξη, όπως η κρατική αυτή χορηγία και στήριξη προβλέπεται ή
στην πραγµατικότητα παρέχεται κάτω από τον περί Ατόµων µε Νοητική
Υστέρηση Νόµο.

5.

Προτεραιότητα διορισµού ατόµων µε αναπηρία στη ∆ηµόσια
Υπηρεσία δυνάµει του άρθρου 44 του Νόµου
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Στην κυβερνητική έκθεση γίνεται µια σύντοµη αναφορά στο άρθρο 44
του περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµου του 1990 (Ν. 1/1990), υπό την έννοια ότι
υπάρχει νοµοθετηµένη στον εν λόγω Νόµο προτίµηση πρόσληψης στη
∆ηµόσια Υπηρεσία ατόµων µε αναπηρία που είναι υποψήφιοι για τη θέση,
«εφόσον δεν υστερούν σε αξία και προσόντα», όπως ρητά ορίζεται στο εν
λόγω άρθρο του Νόµου. Κατά πόσο το άρθρο τούτο του Νόµου έχει
αποδώσει ή έχει συµβάλει καθόλου στην προώθηση της εργοδότησης των
ατόµων µε αναπηρία, είναι θέµα στο οποίο έχουµε πολλά να εκθέσουµε και
θα

αποτελέσει

αντικείµενο

ευρείας

ανταλλαγής

απόψεων.

Στην

πραγµατικότητα το εν λόγω άρθρο του Νόµου έχει αποδειχτεί ανούσιο,
αναποτελεσµατικό και ανεπαρκές. Στη διαδικασία πρόσληψης στη ∆ηµόσια
Υπηρεσία υπάρχουν µακροσκελείς διαδικασίες, περιλαµβανοµένων και
γραπτών εξετάσεων ή και προφορικών εξετάσεων σε Συµβουλευτικές
Επιτροπές µε συγκεκριµένες βαθµολογίες. Άτοµα µε αναπηρία που
βαθµολογούνται έστω και µια εκατοστιαία µονάδα χαµηλότερα στις εν λόγω
διαδικασίες, δεν προσλαµβάνονται και δεν προτιµούνται από τα διορίζοντα
όργανα, γιατί κρίνουν ότι υστερούν σε αξία. Αν αυτή πράγµατι είναι η
αντιµετώπιση του θέµατος, τότε η εν λόγω διάταξη του Νόµου δεν είναι µόνο
ανεπαρκής, αλλά και άχρηστη. ∆ηλαδή, τα άτοµα µε αναπηρία, αν θα πρέπει
να έχουν ψηλότερη βαθµολογία από όλους τους άλλους υποψηφίους, τότε
δεν θα χρειάζονταν και δεν χρειάζονται την προβλεπόµενη προτίµηση του εν
λόγω άρθρου του Νόµου. Η δική µας εισήγηση, αντίθετα, είναι ότι το εν λόγω
άρθρο χρειάζεται βελτίωση µε ανάλογη τροποποίηση, ώστε να συνάδει και µε
τις διατάξεις της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2000/78/ΕΚ, και µε τις
διατάξεις της Σύµβασης αριθµός 159 για την Επαγγελµατική Αποκατάσταση
και Απασχόληση Αναπήρων Προσώπων, που κυρώθηκε µε τον κυρωτικό
Νόµο 42/1987 και µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Αναθεωρηµένου
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που κυρώθηκε µε τον κυρωτικό Νόµο
27(Ι)/2000, αλλά και µε τις διατάξεις του άρθρου 5(2) του περί Ατόµων µε
Αναπηρίες Νόµου 127(1)72000.

6.

Εισήγηση για κατάργηση του περί Εκπαιδευµένων Τυφλών
Τηλεφωνητών Νόµου (προτεραιότητα)
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Η εισήγηση που διατυπώνεται στην κυβερνητική ^έκθεση για
ενδεχόµενη κατάργηση του περί Πρόσληψης Εκπαιδευµένων Τυφλών
Τηλεφωνητών στη ∆ηµοσία και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου σε θέσεις τηλεφωνητών κατά αποκλειστική
προτεραιότητα µε τη δικαιολογία ότι πιθανόν οι διατάξεις αυτές να είναι
αντισυνταγµατικές, είναι εντελώς απαράδεκτη. Συγκεκριµένα:

(α)

Μετά την ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
από την 1η Μαΐου 2004, έχει πλήρη εφαρµογή στην κυπριακή έννοµη
τάξη η Οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη λήψη θετικών µέτρων για την
προώθηση της εργοδότησης των ατόµων µε αναπηρία στα κράτη
µέλη. Η Οδηγία αυτή, εποµένως, έχει τεθεί ήδη πάνω από το
Σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από πλευράς νοµικής ισχύος
και υπερισχύει του άρθρου 28 του Συντάγµατος περί ίσης
µεταχείρισης. Άρα, δε µπορεί να γίνεται επίκληση της Απόφασης του
Ανώτατου ∆ικαστηρίου, η οποία, πριν την ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, έκρινε ότι η ποσόστωση για πρόσληψη
παθόντων-αναπήρων, τέκνων και συγγενών πεσόντων, τέκνων
αγνοουµένων και εγκλωβισµένων, αντίκειται στις αρχές της ισότητας
και ίσης µεταχείρισης του άρθρου 28 του Κυπριακού Συντάγµατος.
Με

βάση

την

Απόφαση

αυτή

του

Ανωτάτου

∆ικαστηρίου

καταργήθηκε και η ποσόστωση στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, η
οποία ίσχυσε για χρόνια µε θαυµάσια αποτελέσµατα στον τοµέα της
επαγγελµατικής αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης των ατόµων
µε αναπηρία. Μετά την ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και την
πλήρη εφαρµογή της εν λόγω Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
Βουλή των Αντιπροσώπων είναι ελεύθερη πια να θεσπίσει τέτοια
θετικά µέτρα προώθησης της επαγγελµατικής αποκατάστασης των
ατόµων µε αναπηρία και της πρόσληψης τους κατά προτεραιότητα
στη ∆ηµόσια και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Για τούτο ακριβώς
ήδη η Βουλή επανέφερε µε το Νόµο 87(Ι)/2004 την προτεραιότητα και
ποσόστωση των παθόντων για την εργοδότηση τους στη ∆ηµόσια
Υπηρεσία και στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα και συζητεί ήδη και την
επαναφορά και θέσπιση της ποσόστωσης για όλατα άτοµα µε
αναπηρία. Το θέµα της ποσόστωσης, εν πάση περιπτώσει,
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αναλύεται σε έκταση στη µελέτη-σύγγραµµα του Προέδρου της
ΚΥΣΟΑ, που, όπως έχει αναφερθεί ήδη, θα αποτελέσει αναπόσπαστο
µέρος του παρόντος υποµνήµατος.

(β)

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία στην πραγµατικότητα έχει εισέλθει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση γυµνή από θετικά νοµοθετικά µέτρα για την
προώθηση της εργοδότησης των ατόµων µε αναπηρία, αφού τα θετικά
µέτρα που προβλέπει το άρθρο 5(2) του περί Ατόµων µε Αναπηρία
Νόµου αποτελούν απλά νοµοθετικό πλαίσιο, πάνω στο οποίο µπορούν
να ληφθούν τέτοια θετικά νοµοθετικά και άλλα µέτρα στο µέλλον µε
κανονισµούς, όπως ορίζει το ίδιο το άρθρο τούτο. Όµως, το εν λόγω
άρθρο 5(2) ορίζει ρητά πως το Κράτος οφείλει να δηµιουργεί θέσεις στο
∆ηµόσιο αποκλειστικά για το διορισµό ατόµων µε αναπηρία. Με ποια
λογική λοιπόν προτείνεται στην κυβερνητική έκθεση για τη σφαιρική
πολιτική η κατάργηση του Νόµου περί ∆ιορισµού Εκπαιδευµένων
Τυφλών Τηλεφωνητών σε θέσεις τηλεφωνητών στη ∆ηµόσια Υπηρεσία
και τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα; Προσπάθεια, πιστεύουµε, θα πρέπει
να είναι η διεύρυνση και θέσπιση τέτοιων θετικών νοµοθετικών µέτρων
και όχι η κατάργηση τους. Άλλωστε, µε ποιο σκεπτικό αναµένεται να
αποδεκτεί η ΚΥΣΟΑ καταργήσεις άλλων ειδικών Νόµων και ειδικών
διοικητικών θεσµών και µέτρων και να αποµείνουν τα άτοµα µε
αναπηρία µόνο υπό τη γενική ρύθµιση του περί Ατόµων µε Αναπηρίες
Νόµου;

(γ)

∆εν είναι δυνατό να γίνεται εισήγηση για κατάργηση του θετικού µέτρου
εργοδότησης των τυφλών εκπαιδευµένων τηλεφωνητών, τη στιγµή που
δεν έχει εναρµονιστεί ο περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµος και
συγκεκριµένα οι διατάξεις του άρθρου 5(2) για τη λήψη θετικών µέτρων
για επαγγελµατική αποκατάσταση και απασχόληση των ατόµων µε
αναπηρία µε την Οδηγία 2000/78/ΕΚ. Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου
απλά προβλέπουν ότι θα ληφθούν τέτοια θετικά µέτρα, αλλά δεν
θεσπίζονται από τον ίδιο το Νόµο και µέχρι σήµερα, από το 2000 που
έχει θεσπιστεί ο Νόµος, δεν έχουν ληφθεί τέτοια µέτρα. Είναι σαφές
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και αναγνωρισµένο στη νοµολογία του ∆ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πως τούτο δεν αποτελεί εναρµόνιση. Το άρθρο 249 της Συνθήκης των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που προβλέπει την έκδοση Οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζει ρητά ότι:

«Η οδηγία δεσµεύει κάθε κράτος µέλος στο οποίο απευθύνεται, όσον
αφορά το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αλλά αφήνει την επιλογή του
τύπου και των µέσων στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών».
Ενδεικτικά, στην Απόφαση του ∆ΕΚ της 14 ης Ιουλίου 1994, Paola
Faccini Dors V. Recreb SRL., C-91/92, Συλλογή της Νοµολογίας του
∆ικαστηρίου 1994, σελίδα Ι-03325, εκτίθεται και διευκρινίζεται η νοµική
αρχή του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, ότι και αν ακόµη το κράτος µέλος δεν
έχει µετατρέψει διατάξεις Οδηγίας της ΕΕ σε εσωτερική του νοµοθεσία,
οι νόµοι που προϋπήρχαν της Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο ή που
θεσπίστηκαν µετά την Οδηγία, πρέπει να ερµηνεύονται και να
εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας αυτής. Εποµένως,
ο Νόµος περί Τυφλών Εκπαιδευµένων Τηλεφωνητών δεν µπορεί να
γίνεται λόγος να καταργηθεί, γιατί συνάδει µε τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ.

(δ) Στην ίδια την κυβερνητική έκθεση για σφαιρική πολιτική αναγράφεται
ότι µε βάση τις διατάξεις του Νόµου περί Πρόσληψης Εκπαιδευµένων
Τυφλών Τηλεφωνητών εργοδοτήθηκαν από το 1989 µέχρι σήµερα 50
άτοµα µε οπτική αναπηρία, τα οποία διαφορετικά δεν θα
εργοδοτούνταν, και µπόρεσαν να ολοκληρωθούν κοινωνικά και να
δηµιουργήσουν οικογένεια. Η σπουδαιότητα και αποτελεσµατικότητα
του Νόµου τούτου καθίσταται πιο κατανοητή, αν λεχθεί εδώ ότι από
τους 399 τυφλούς της Κύπρου που βρίσκονται σε ηλικία εργασιακού
δυναµικού (µεταξύ 18 και 63 ετών), είναι εργοδοτούµενοι µόνο 139 και
από αυτούς οι 50 εργοδοτήθηκαν δυνάµει των διατάξεων του εν λόγω
Νόµου από το 1989 µέχρι σήµερα. Είναι αυτονόητο πως το
πετυχεµένο τούτο µέτρο δεν είναι δυνατό να γίνεται λόγος πως θα
µπορούσε να καταργηθεί. Το θετικό τούτο µέτρο που προσιδιάζει στη
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φύση των συνεπειών της συγκεκριµένης οπτικής αναπηρίας, που
παρεµποδίζει την άσκηση οποιουδήποτε άλλου µη επιστηµονικού
επαγγέλµατος, συνάδει σίγουρα και µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της
Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για λήψη θετικών µέτρων για την ένταξη ατόµων
µε αναπηρία στον κόσµο της εργασίας, που συµπληρώνει και
διαφοροποιεί το άρθρο 28 του Συντάγµατος της ∆ηµοκρατίας, αλλά και
µε τις διατάξεις της διεθνούς σύµβασης 159 που κυρώθηκε µε το Νόµο
42/87 και του άρθρου 15 του Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη που κυρώθηκε µε το Νόµο 27(Ι)/2000, οι διατάξεις
του οποίου είναι ρητές και σαφείς προς την κατεύθυνση αυτή.

(ε)

Είναι αδιανόητο στη νοµολογία του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και µε
βάση τις σχετικές αρχές του συνταγµατικού και διοικητικού δικαίου,
οποιοδήποτε Υπουργείο ή διοικητικό όργανο ή η διοίκηση γενικά να
επικαλείται πιθανή αντισυνταγµατικότητα νοµοθετικών ή και
κανονιστικών διατάξεων και να εισηγείται τη µη εφαρµογή ή την
κατάργηση τους. Αποκλειστική δικαιοδοσία στο θέµα τούτο δυνάµει
του άρθρου 146.1 του Συντάγµατος έχει µόνο το Ανώτατο ∆ικαστήριο,
που λειτουργεί ως Ανώτατο Συνταγµατικό ∆ικαστήριο. Τούτο είναι
θεµελιωµένο, σαφές και σταθερό στις Αποφάσεις του Ανωτάτου
∆ικαστηρίου, στις οποίες τονίζεται πως τούτο δεν µπορεί να γίνει ούτε
και ύστερα από σύµφωνη γνωµοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα της
∆ηµοκρατίας. (Βλ. ενδεικτικά τις Αποφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου
στις υποθέσεις Καψός ν. ∆ηµοκρατίας (1983) 3 ΑΑ∆ 1336, 13401341. Τσιαρτζιάζης ν. ∆ηµοκρατίας (1985) 3 ΑΑ∆ 1. Κουής
και άλλοι ν. ∆ηµοκρατίας (1986) 3 ΑΑ∆ 1974, Κυριακίδου
ν. ∆ηµοκρατίας (1986) 3 ΑΑ∆ 913.

7.

Ενοποίηση/Συγχώνευση Ταµείων

Αναφορικά µε τη γενική εισήγηση στην κυβερνητική έκθεση για
ενοποίηση όλων των Ταµείων που προβλέπονται στους διάφορους Νόµους
και τη συγχώνευση τους στο Ταµείο που προβλέπεται και ρυθµίζεται στα
άρθρα 14 -24 του περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµου 127 (Ι)/2000, οι θέσεις
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και οι απόψεις της ΚΥΣΟΑ έχουν ήδη εκτεθεί πιο πάνω. Ο κάθε Νόµος που
υπάρχει σε ισχύ και το κάθε Ταµείο που προβλέπεται µε τον κάθε Νόµο
επιδιώκουν διαφορετικό σκοπό, εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες των
ατόµων µε αναπηρία και ορισµένα από τα εν λόγω Ταµεία προβλέπουν
πόρους από το Κράτος. ∆εν είναι δυνατό, εποµένως, να υπαχθούν στις
διατάξεις του Νόµου περί Ατόµων µε Αναπηρίες, του οποίου το Ταµείο ούτε
καν έχει ιδρυθεί ακόµη και δεν προβλέπει καµιά οικονοµική ή άλλη στήριξη
από το Κράτος. Σκοπός δεν είναι η συρρίκνωση, αλλά η αναβάθµιση και
επέκταση της εκδηλούµενης κοινωνικής πολιτικής του Κράτους.
Επιπρόσθετα, οι διατάξεις του ίδιου του Νόµου περί Ατόµων µε Αναπηρίες
είναι γενικές και αφηρηµένες και δεν µπορούν να εφαρµοστούν από µόνες
τους, χωρίς την υλοποίηση τους µε νεότερα νοµοθετήµατα, σε αντίθεση µε τις
διατάξεις των Νόµων που η κυβερνητική έκθεση προτείνει να καταργηθούν.

8.

Ο περί Ταµείου Λαχείου Πρόνοιας Νόµος

Ο περί Λαχείου Πρόνοιας Νόµος (Ν. 79(Ι)/1992), ο οποίος καθιδρύει και
Ταµείο, κύριος πόρος του οποίου προβλέπεται από το Νόµο ότι είναι η
πώληση ειδικής έκδοσης κρατικού λαχείου, προτείνεται στην κυβερνητική
έκθεση να καταργηθεί, γιατί ο σκοπός του και η έκδοση και πώληση ειδικού
λαχείου απέτυχαν. Παρόλαυτά, η ΚΥΣΟΑ πιστεύει πως η αποτυχία οφείλεται,
όχι στη δυσλειτουργία του Νόµου ή του προβλεπόµενου από το Νόµο
Ταµείου, αλλά στο γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονοµικών επέµενε να εκδίδει
ένα εβδοµαδιαίο λαχείο το χρόνο, ως λαχείο του Ταµείου Πρόνοιας, αλλά κατά
τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών του Αυγούστου. Τούτο ήταν το
αποφασιστικό χτύπηµα που ανέστειλε ουσιαστικά τις διατάξεις του εν λόγω
Νόµου. Πιστεύουµε πως ο εν λόγω Νόµος, αν βελτιωθεί κατάλληλα και
εκδίδεται το λαχείο πρόνοιας όχι κατά τη διάρκεια µιας βδοµάδας των
καλοκαιρινών διακοπών του κοινού και ίσως αν εκδίδεται και κυκλοφορεί για
πολύ µεγαλύτερο διάστηµα ως κρατικό λαχείο ειδικής έκδοσης, θα αποφέρει
και έσοδα στο Ταµείο και ο Νόµος µπορεί να αποδειχτεί χρήσιµος και
αποτελεσµατικός, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες. Το θέµα τούτο χρειάζεται
παραπέρα προβληµατισµό και ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση.
20
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9. Ο

περί

Ειδικού

Ταµείου

του

Κέντρου

Εκπαίδευσης

και

Αποκατάστασης Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµος (Ν. 103(1)72000)

∆ε συµφωνούµε να καταργηθεί ο περί Ειδικού Ταµείου του Κέντρου
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµος
(Ν. 103(1)72000). Ο Νόµος αυτός είναι ένα νέο νοµοθέτηµα, το οποίο µόλις
τώρα ακόµη άρχισε να εφαρµόζεται και η ΚΥΣΟΑ το θεωρεί το πιο τέλειο και
σύγχρονο νοµοθέτηµα που έχουµε στην Κύπρο. Ο Νόµος προβλέπει ότι
µεταξύ των πόρων του εν λόγω Ταµείου είναι και κυβερνητικές χορηγίες.
Στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ταµείου τούτου µετέχουν και εκπρόσωποι
των ατόµων µε αναπηρία, όπως προβλέπει ο ίδιος ο Νόµος. Μεταξύ των
σκοπών του Νόµου είναι η κατάρτιση σύγχρονων προγραµµάτων
επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ατόµων µε αναπηρία τόσο στο
γενικό σύστηµα κατάρτισης και εκπαίδευσης στην ανοικτή αγορά, όσο και
µέσα στο Κέντρο. Πάνω σε σύγχρονες αντιλήψεις, επίσης, εδράζεται η
επαγγελµατική αποκατάσταση των ατόµων µε αναπηρία τόσο στην ανοικτή
αγορά εργασίας, όσο και µέσα στο Κέντρο. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του
Ταµείου µόλις πρόσφατα διορίστηκε και συνήλθε σε συνεδρία. Αναµένονται
πολλά στην πραγµατικότητα από τη λειτουργία και εφαρµογή των διατάξεων
του Νόµου τούτου.

Οι προσεγγίσεις, διαπιστώσεις και απόψεις και εισηγήσεις που
διατυπώνονται στην κυβερνητική έκθεση, εκφράζουµε τη θέση και άποψη
πως είναι εσφαλµένες, ανακριβείς και απαράδεκτες:

(α)

Εσφαλµένη η άποψη - εισήγηση στην κυβερνητική έκθεση ότι τα
µέτρα, προγράµµατα, θεσµοί και οι σκοποί που προνοούνται
στο άρθρο 6 του περί Ταµείου του ΚΕΑΑ Νόµου καλύπτονται
από το υπό εκπόνηση σχέδιο κινήτρων για εργοδότηση των
ατόµων µε αναπηρία, το οποίο χρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο για περίοδο τριών ετών.
Πρώταπόλα, το σχέδιο τούτο θα ισχύσει µόνο για τρία χρόνια.
∆εύτερο, το σχέδιο, όπως διαµορφώθηκε µε «Κανονισµούς»
που προωθούνται από το Υπουργείο, καθιδρύουν ορισµένα
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κίνητρα για εργοδότηση ατόµων µε αναπηρία στον ιδιωτικό τοµέα
και όχι για κατάρτιση και εκπαίδευση τους όπως προβλέπεται
στον εν λόγω Νόµο στο γενικό σύστηµα κατάρτισης και
εκπαίδευσης στην ανοικτή αγορά και µέσα στο Κέντρο. Τρίτο, τα
κίνητρα που καθιερώνονται στο εν λόγω σχέδιο (επιχορήγηση
του εργοδότη για τροποποιήσεις, επιχορήγηση της εισφοράς στις
Κοινωνικές Ασφαλίσεις και

µερική επιχορήγηση µισθού) δεν

πιστεύουµε πως µπορούν, υπό τα δεδοµένα της κοινωνικής
πραγµατικότητας της Κύπρου, να συµβάλουν αποφασιστικά στην
επαγγελµατική αποκατάσταση και απασχόληση των ατόµων µε
αναπηρία.

(β)

Ανακριβής

και

δεν

ανταποκρίνεται

στην

πραγµατικότητα

η

διαπίστωση, που διατυπώνεται στην κυβερνητική έκθεση, ότι οι
σκοποί του Ταµείου των άρθρων 14-24 του περί Ατόµων µε
Αναπηρίες

Νόµου

καλύπτουν

όλους

τους

σκοπούς

και

δυνατότητες του περί Ταµείου του ΚΕΑΑ Νόµου, το οποίο ο Νόµος
προβλέπει να έχει κυβερνητικές χορηγίες.

(γ)

Απαράδεκτη η προσέγγιση στην κυβερνητική έκθεση ότι το
ΚΕΑΑ, ως Κέντρο κατάρτισης, εκπαίδευσης και επαγγελµατικής
αποκατάστασης των αναπήρων, δεν παρουσιάζει κέρδη, αλλά
µάλλον ζηµιά για το Κράτος. Με την ίδια λογική όλα τα σχολεία,
κρατικά

εκπαιδευτικά

ιδρύµατα,

κυβερνητικά

Τµήµατα,

Υπηρεσίες κλπ θα πρέπει να καταργηθούν, αφού παρέχουν
δαπανηρές υπηρεσίες στους πολίτες και δεν παρουσιάζουν κέρδη.
Η άποψη/εισήγηση αυτή είναι αντίθετη µε τη σύγχρονη αντίληψη
των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία, τη
δηµιουργία ίσων ευκαιριών και την ισότητα και µη διάκριση στην
παροχή υπηρεσιών και αγαθών. Οι αρχές αυτές διακηρύσσονται
και στον ίδιο το Νόµο περί Ατόµων µε Αναπηρίες και σε άλλα
νοµοθετήµατα (κυρωτικούς Νόµους) υπέρτερης ισχύος. Το ΚΕΑΑ
είναι το Κέντρο που παρέχει ειδική κατάρτιση και εκπαίδευση στα
άτοµα µε αναπηρία και µε βάση τις διατάξεις του περί Ταµείου του
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ΚΕΑΑ

Νόµου

µπορεί

να

καταρτίζει

σύγχρονα

προγράµµατα

κατάρτισης και εκπαίδευσης και τοποθέτησης των ατόµων µε
αναπηρία σε εργασία τόσο εκτός του Κέντρου, όσο και µέσα
σ'αυτό. Η εισήγηση για κατάργηση του Νόµου τούτου είναι το
λιγότερο ατυχής. Τυχόν κατάργηση του ή και συγχώνευση του µε το
Νόµο περί Ατόµων µε Αναπηρίες που οι διατάξεις του είναι γενικές
και αόριστες, θα έχει ως αποτέλεσµα την ανάγκη επαναθέσπισης
τέτοιων ειδικών διατάξεων, όπως έχει αναλυθεί ήδη πιο πάνω.

(δ)

όπως αναφέρεται και στην ίδια την κυβερνητική έκθεση, σκοπός
του Ταµείου που ιδρύθηκε (αλλά ακόµη δεν λειτούργησε) στον περί
Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµο 127(1)72000, είναι η παροχή κάθε
µορφής βοήθειας στα άτοµα µε αναπηρία, που δεν παρέχεται
ικανοποιητικά µε βάση άλλους νόµους ή σχέδια. Τούτο ορίζεται
ρητά στο άρθρο 16(1) του Νόµου. Άρα, ο νοµοθέτης είχε υπόψη
του τα υπόλοιπα ειδικά νοµοθετήµατα και ειδικά ταµεία και σχέδια για
τα άτοµα µε αναπηρία, αλλά ήθελε να ιδρύσει επιπρόσθετα το
Ταµείο του εν λόγω Νόµου για στήριξη των ατόµων µε αναπηρία, η
οποία δεν παρέχεται ικανοποιητικά µε βάση άλλους νόµους ή
σχέδια ή ταµεία. Στον εν λόγω Νόµο, εποµένως, ο νοµοθέτης έχει
προσεγγίσει ορθά ειδικά το θέµα τούτο. Θεώρησε ορθά ότι τα
υπόλοιπα ταµεία που υπάρχουν και λειτουργούν και τα σχετικά
ειδικά

νοµοθετήµατα

αποτελούν

ειδικά

θετικά

µέτρα

προς

υλοποίηση των διατάξεων του περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµου
και ιδιαίτερα των διατάξεων των άρθρων 3-9 του εν λόγω Νόµου,
οι

οποίες

είναι

διακηρύσσουν

διατάξεις

απλά

γενικές

ορισµένα

και

δικαιώµατα

αφηρηµένες
των

ατόµων

και
µε

αναπηρία, για την υλοποίηση των οποίων χρειάζονται ειδικά
νοµοθετήµατα και ειδικά ταµεία που να εφαρµόζονται και να
λειτουργούν για συγκεκριµένους σκοπούς.

10.

Συντάξεις αναπηρίας παθόντων αναπήρων
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Οι επικαλύψεις που αναφέρονται στην κυβερνητική έκθεση σχετικά µε
συντάξεις αναπηρίας που λαµβάνουν οι παθόντες ανάπηροι αφενός από την
Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων και αφετέρου από το Ταµείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, είναι θέµα που θα πρέπει να τεθεί για απόψεις στην εν λόγω
Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων και στην Οργάνωση Παθόντων για
απόψεις και παρατηρήσεις. Η ΚΥΣΟΑ περιορίζεται να παρατηρήσει εδώ, ότι
οι συντάξεις αναπηρίας από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι
ανεξάρτητο θέµα και το σχετικό δικαίωµα του λήπτη τέτοιας σύνταξης
δηµιουργείται δυνάµει των διατάξεων του σχετικού Νόµου και έχει ως βάση
και αιτιολογία τις εισφορές των ασφαλισµένων εργαζοµένων στο Ταµείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άρα, εκ πρώτης όψεως, δεν πρέπει να γίνεται
λόγος για επικάλυψη. Επιπρόσθετα, όπως φαίνεται από το ίδιο το κείµενο της
κυβερνητικής έκθεσης, οι εν λόγω συντάξεις αναπηρίας παρέχονται δυνάµει
ρητών νοµοθετικών διατάξεων, τις οποίες ο νοµοθέτης, ασφαλώς, ήθελε να
περιλάβει στα αντίστοιχα νοµοθετήµατα.

Συµφωνούµε µε τη θέση που διατυπώνεται στην κυβερνητική έκθεση
ότι «στην πράξη διαφοροποιείται η αναπηρία µε βάση την αιτία πρόκλησης
της ....... ». Τούτο, όµως, πιστεύουµε πως δεν έχει σχέση µε το θέµα της
σύνταξης αναπηρίας από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τις παροχές
του σε ασφαλισµένους εργαζόµενους που καταβάλλουν εισφορές από τη µια
και της σύνταξης αναπηρίας που καταβάλλεται από την Επιτροπή
Ανακουφίσεως Παθόντων δυνάµει ρητών νοµοθετικών διατάξεων µε εντελώς
διαφορετική αιτιολογία, που είναι η συνεισφορά στους αγώνες του τόπου, από
την άλλη.

Πράγµατι, το άρθρο 15 του Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη (Κυρωτικός Νόµος 27 (ΙΙΙ)/2000) ορίζει ότι η λήψη θετικών µέτρων από
το Κράτος θα πρέπει να γίνεται άσχετα από την αιτία/προέλευση της
αναπηρίας. Κριτήριο δηλαδή δεν είναι η προέλευση της αναπηρίας, αλλά η
φύση των συνεπειών και δυσκολιών που προκαλεί κάθε συγκεκριµένη
αναπηρία σε κάθε τοµέα της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελµατικής
ζωής των ατόµων µε αναπηρία. Τούτο ακριβώς, όµως, και η παραβίαση των
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εν λόγω διατάξεων του Χάρτη, καθώς και η εφαρµογή των σχετικών
διατάξεων για λήψη από τα κράτη µέλη της ΕΕ θετικών µέτρων για την
εργοδότηση και ένταξη των ατόµων µε αναπηρία γενικά στον κόσµο της
εργασίας, συνθέτουν τη θέση της ΚΥΣΟΑ ότι η επαναφορά, µε το Νόµο
87(1)72004, της ποσόστωσης - προτεραιότητας στις προσλήψεις στη ∆ηµόσια
και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα µόνο για τους
παθόντες ανάπηρους και για άτοµα χωρίς καµιά αναπηρία, αποτελεί
πιθανότατα άµεση και/ή έµµεση διάκριση σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία.
∆ιάκριση σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία κατά παραβίαση του ίδιου του
Νόµου περί Ατόµων µε Αναπηρία, που τροποποιήθηκε για να εναρµονιστεί µε
την Οδηγία 2000/78/ΕΚ, η οποία απαγορεύει ρητά κάθε άµεση ή έµµεση
διάκριση σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία στην εργοδότηση και εργασία.

Ο εν λόγω Νόµος 87(Ι)/2004 που επανέφερε την προτεραιότητα/ποσόστωση
στην εργοδότηση σε ολόκληρο το ∆ηµόσιο Τοµέα, αλλά µόνο για παθόντες
αναπήρους και για ορισµένα άτοµα χωρίς καµιά αναπηρία, δεν αναφέρεται και
δε σχολιάζεται καθόλου στην κυβερνητική έκθεση, ούτε από πλευράς
ορθότητας και χρησιµότητας, ούτε από πλευράς παραβίασης της
νοµοθετηµένης στον περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµο και θεσµοθετηµένης
στην Οδηγία 2000/78/ΕΚ αρχής της απαγόρευσης κάθε άµεσης ή και έµµεσης
διάκρισης σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία στην εργοδότηση, στο
εργασιακό περιβάλλον και γενικότερα στην ένταξη τους στον κόσµο της
εργασίας. Σηµειώνεται ότι η ποσόστωση ίσχυε στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία
προηγουµένως και για τους παθόντες και για όλα τα άλλα άτοµα µε αναπηρία.

11. Θεσµοί επιδοµάτων/χορηγιών βαριάς κινητικής αναπηρίας
και τυφλότητας

Η κυβερνητική έκθεση αναφέρεται και σχολιάζει και τους θεσµούς
επιδοµάτων/χορηγιών βαριάς κινητικής αναπηρίας και τυφλότητας. Ως προς
τις συντάξεις βαριάς κινητικής αναπηρίας ύψους Λ.Κ. 2,98 σεντ κατά µονάδα
ποσοστού αναπηρίας, όπως εκτίθεται στην εν λόγω έκθεση, ισχύουν και
επαναλαµβάνουµε όσα έχουµε εκθέσει αµέσως πιο πριν αναφορικά µε τις
συντάξεις αναπηρίας που παρέχονται από την Επιτροπή Ανακουφίσεως
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Παθόντων. Τα επιδόµατα βαριάς κινητικής αναπηρίας σε άτοµα µε
τροχοκάθισµα που παρέχονται από την ΥΜΑ, ύψους Λ.Κ. 160.53 σεντ το
µήνα, από το 1990 και η ειδική χορηγία σε τυφλούς Λ.Κ. 1800 το χρόνο (ή
Λ.Κ. 150 το µήνα), που παρέχεται από το Υπουργείο Οικονοµικών εδώ και
τρία χρόνια περίπου, φαίνεται ότι θα µπορούσαν να παρέχονται και τα δυο
από την ΥΜΑ, όπως γίνεται εισήγηση στην κυβερνητική έκθεση.

Ωστόσο, οι σκοποί και η πραγµατική αιτιολογία των δυο αυτών
επιδοµάτων/χορηγιών διαφέρουν ουσιωδώς, πράγµα το οποίο δεν επιτρέπει
να γίνεται λόγος για επικάλυψη. Το επίδοµα βαριάς κινητικής αναπηρίας
παρέχεται µε σχέδιο απλά (διοικητική πράξη), που εγκρίθηκε και
τροποποιείται ανάλογα ή και µπορεί να καταργηθεί µε τέτοια διοικητική πράξη
και σκοπός και πραγµατική αιτιολογία του είναι τα πρόσθετα έξοδα/δαπάνη
που επωµίζονται τα άτοµα µε βαριά κινητική αναπηρία που χρησιµοποιούν
τροχοκάθισµα, δαπάνη επιπρόσθετη λόγω ακριβώς της φύσης των
επιπτώσεων της συγκεκριµένης αναπηρίας. Η ειδική χορηγία για τυφλούς
παρέχεται δια Νόµου σε άτοµα που στερούνται της όρασης ή σοβαρού
ποσοστού όρασης, µε φυσιολογική συνέπεια να επωµίζονται τα άτοµα αυτά
επιπρόσθετη δαπάνη και έξοδα τόσο στην εργασία τους για την εξασφάλιση
του εξ εργασίας εισοδήµατος τους, όσο και στην καθηµερινή τους προσωπική
και κοινωνική ζωή και ένταξη τους. Και στους δυο αυτούς τοµείς τα άτοµα µε
οπτική αναπηρία επωµίζονται υπέρµετρη δαπάνη λόγω της φύσης των
συνεπειών της οπτικής αναπηρίας, που παρεµποδίζει κύρια και ουσιαστικά
την πρόσβαση στο γραπτό λόγο, τη διακίνηση τους στην καθηµερινή τους
ζωή και την κοινωνική τους ένταξη και ανέλιξη, µε τη χρήση τεχνικών,
µηχανικών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και άλλων βοηθηµάτων, καθώς και
καθηµερινών εξόδων που δεν αντιµετωπίζει καµιά άλλη τάξη πολιτών.

∆ιαφορετικοί οι σκοποί, λοιπόν, καθώς και η πραγµατική αιτιολογία και
οι συγκεκριµένες ανάγκες που εξυπηρετούν τα δυο πιο πάνω
επιδόµατα/χορηγίες. Αν θα είναι καλύτερα να συγκεντρωθούν τα δυο αυτά
θετικά µέτρα στην ΥΜΑ, φαίνεται ότι η ΚΥΣΟΑ δεν θα είχε αντίρρηση ως προς
τούτο. Αυτό, όµως, που ενδιαφέρει την ΚΥΣΟΑ και εισηγείται είναι να
εξισωθούν τα δυο αυτά επιδόµατα/χορηγίες τόσο αναφορικά µε την
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εξασφάλιση τους µε νόµο και όχι ως διοικητικό µέτρο, που µπορεί να
τροποποιείται ή και να καταργείται ανάλογα µε τη βούληση ή τις επιθυµίες της
εκάστοτε

κυβέρνησης,

όσο

και

αναφορικά

µε

το

ύψος

του

επιδόµατος/χορηγίας. Το ιστορικό, οι ανάγκες που εξυπηρετούν, ο σκοπός
και η πραγµατική αιτιολογία που καθένα από τα δυο αυτά θετικά µέτρα
επιδιώκει, δεν επιτρέπουν, πιστεύουµε, την άποψη ότι υπάρχει επικάλυψη.
∆ιαφορετικές ανάγκες και σκοπούς εξυπηρετεί το επίδοµα βαριάς κινητικής
αναπηρίας σε άτοµα µε τροχοκάθισµα και διαφορετικές ανάγκες και σκοπούς
εξυπηρετεί η ειδική χορηγία για τυφλούς. Έτσι, π.χ., αν ένας τυφλός είναι
ταυτόχρονα και βαριά κινητικά ανάπηρος καθηλωµένος στο τροχοκάθισµα,
τότε έχει ταυτόχρονα και τις δυο διαφορετικές ανάγκες, που επισύρουν
διπλάσιες δαπάνες και έξοδα για την ικανοποίηση τους και την εξυπηρέτηση
των σκοπών που επιδιώκουν τα δυο επιδόµατα/χορηγίες.

Η αναφορά στην κυβερνητική έκθεση ότι τα δυο πιο πάνω
επιδόµατα/χορηγίες παραχωρούνται ανεξάρτητα από οικονοµικά κριτήρια, αν
γίνεται ως αιχµή ή έµµεση εισήγηση για εφαρµογή οικονοµικών κριτηρίων, η
ΚΥΣΟΑ διαφωνεί κάθετα και δηλώνει ότι ουδέποτε θα αποδεχτεί και για τις
µέλλουσες γενεές ατόµων µε αναπηρία την εφαρµογή οικονοµικών κριτηρίων
σε τέτοιας φύσης κοινωνικές παροχές, οι οποίες επιβάλλονται προς το σκοπό
και µε την πραγµατική αιτιολογική βάση ότι τα άτοµα µε αναπηρία, ανάλογα
µε τη φύση και τη σοβαρότητα των συνεπειών της συγκεκριµένης αναπηρίας,
επωµίζονται προσωπικές και κοινωνικές δαπάνες, λόγω ακριβώς των εν λόγω
συνεπειών της αναπηρίας, τις οποίες δεν αντιµετωπίζει καµιά άλλη τάξη
πολιτών. Τέτοια εισήγηση για εφαρµογή οικονοµικών κριτηρίων θα ανέτρεπε
εκ θεµελίων και το σκοπό και την αιτιολογική βάση, που αποτέλεσαν τον
πυρήνα της θέσπισης και εφαρµογής τέτοιων θετικών µέτρων.

Αντίθετα, η εισήγηση της ΚΥΣΟΑ ήταν και παραµένει να επεκταθεί το
εν λόγω επίδοµα/χορηγία σε όλα τα άτοµα µε αναπηρία, ανάλογα µε τη φύση
των συνεπειών που προκαλεί η κάθε αναπηρία στις διάφορες πτυχές της
προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής, των ίδιων των ατόµων που φέρουν
την αναπηρία ή των γονιών και οικογενειών των ατόµων µε νοητική αναπηρία.
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12.

Επίδοµα διακίνησης

Αναφορικά µε το επίδοµα Λ.Κ. 40 το µήνα που παρέχεται από την
Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων σε 23 άτοµα που διακινούνται για
σκοπούς εργασίας ή κατάρτισης, όπως αναφέρει η κυβερνητική έκθεση, η
θέση της ΚΥΣΟΑ δεν διαφοροποιείται και είναι η ίδια, όπως έχει εκτεθεί ήδη πιο
πάνω. Η ΚΥΣΟΑ δεν γνωρίζει το σκοπό και τις ανάγκες που ήθελε να καλύψει η
σχετική νοµοθετική διάταξη ή διοικητικό µέτρο που εφαρµόζει η Επιτροπή
Ανακουφίσεως Παθόντων. ∆εν µας είναι γνωστός ο σκοπός ή και το ιστορικό
της θέσπισης τέτοιου µέτρου.

Το επίδοµα διακίνησης που παρέχεται σε εργαζόµενους αναπήρους
από το Υπουργείο Οικονοµικών ή και για σκοπούς κατάρτισης τους προς το
σκοπό απασχόλησης τους µεταγενέστερα, είχε από την αρχή το σκοπό
κάλυψης των πρόσθετων εξόδων που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία για
να µεταβαίνουν από το σπίτι στην εργασία τους ή στον τόπο εκπαίδευσης τους
και από την εργασία τους στο σπίτι. Είναι αυτονόητο ότι η εν λόγω δαπάνη
που έχουν να καλύψουν τα άτοµα µε αναπηρία είναι σηµαντικά αυξηµένη σε
σχέση και σε σύγκριση µε τους άλλους πολίτες.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας (ΥΚΕ) παρέχουν επίδοµα
διακίνησης σε όλους τους άπορους πολίτες της ∆ηµοκρατίας λήπτες του
∆ηµόσιου Βοηθήµατος. Μεταξύ των εν λόγω άπορων πολιτών είναι δυνατό να
περιλαµβάνονται και άτοµα µε αναπηρία. Όµως, όπως ρητά αναφέρεται και
στην ίδια την κυβερνητική έκθεση, το εν λόγω επίδοµα παρέχεται από τις ΥΚΕ για
εντελώς διαφορετικούς σκοπούς, δηλαδή «για ιατρικούς ή άλλους προσωπικούς
λόγους». Ορθά το εν λόγω επίδοµα καθορίζεται σε εξατοµικευµένη βάση.

Είναι πρόδηλο ότι τα δυο παραπάνω επιδόµατα παρέχονται για
εντελώς διαφορετικούς σκοπούς και δεν είναι δυνατό να γίνεται λόγος για
επικάλυψη ή και για κατάργηση του ενός από τα δυο. Τα άτοµα µε αναπηρία που
είναι λήπτες του ∆ηµόσιου Βοηθήµατος, ασφαλώς, δεν έχουν εξ εργασίας
εισόδηµα ή και αν έχουν είναι τόσο χαµηλό, ώστε να θεωρούνται άποροι και
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να είναι λήπτες του ∆ηµόσιου Βοηθήµατος. ∆εν µπορούµε να δεχτούµε την
άποψη ότι τα δυο επιδόµατα αλληλοκαλύπτονται ή και ότι είναι δυνατό να
συγκριθούν και συγχωνευτούν. Τα δυο επιδόµατα διαφέρουν ουσιωδώς ως προς
τους λόγους θέσπισης τους και τις πραγµατικές ανάγκες και τους σκοπούς
που εξυπηρετούν.

Η εισήγηση της ΚΥΣΟΑ, αντίθετα, φαίνεται στο κείµενο της
δηµοσιογραφικής της διάσκεψης ηµεροµηνίας 16 Ιουνίου 2004 και στον
κατάλογο των είκοσι αιτηµάτων της ΚΥΣΟΑ που επισυνάφτηκε στο εν λόγω
κείµενο. Εισήγηση µας συγκεκριµένα είναι η διεύρυνση του επιδόµατος
διακίνησης, το οποίο παρέχεται σήµερα µόνο σε εργαζόµενα άτοµα µε
αναπηρία, σε όλα τα άτοµα µε αναπηρία και στους γονιούς και οικογένειες των
ατόµων µε νοητική αναπηρία, όπως, άλλωστε, ήταν εξ αρχής το αίτηµα της
ΚΥΣΟΑ και παραµένει το ίδιο, γιατί πιστεύουµε πως είναι δίκαιο και λογικό.
Τα άτοµα µε αναπηρία επωµίζονται υπέρµετρες δαπάνες για τη διακίνηση
τους σε σχέση και σε σύγκριση µε κάθε άλλο πολίτη της ∆ηµοκρατίας, ο
οποίος µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε δηµόσιο ή και άλλο µέσο
µεταφοράς του ή και να διακινηθεί χωρίς οποιοδήποτε µέσο για προσωπικούς,
κοινωνικούς ή οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς.

13.

∆ηµόσιο Βοήθηµα (∆Β)

Η ΚΥΣΟΑ (και όπως γνωρίζουµε και η Βουλή) είναι αντίθετη µε την
εισήγηση που γίνεται για συνυπολογισµό του επιδόµατος βαριάς κινητικής
αναπηρίας και της ειδικής χορηγίας για τυφλούς στο εισόδηµα των ατόµων µε
αναπηρία που είναι λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος µε βάση τις διατάξεις του
αντίστοιχου Νόµου. Αποτέλεσµα τυχόν πραγµατοποίησης της εισήγησης
αυτής της κυβερνητικής έκθεσης θα είναι ο αποκλεισµός των ατόµων µε
αναπηρία από το ∆ηµόσιο Βοήθηµα, στο οποίο δικαιούται κάθε άπορο άτοµο
πολίτης της ∆ηµοκρατίας, για το λόγο και µόνο ότι η Πολιτεία, αφού
αντιλήφθηκε και είχε πειστεί ότι τα άτοµα µε βαριά κινητική αναπηρία και οι
τυφλοί αντιµετωπίζουν υπέρµετρες δαπάνες τόσο στην καθηµερινή τους ζωή, όσο
και για σκοπούς απασχόλησης και άσκησης επαγγέλµατος, παραχώρησε τα δυο
εν λόγω επιδόµατα/χορηγίες, για να µπορούν τα άτοµα αυτά να
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ανταποκριθούν στις πραγµατικές δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη
των εν λόγω αναγκών τους. ∆εν συµφωνούµε µε την άποψη που
διατυπώνεται στην κυβερνητική έκθεση ότι «αυτό σηµαίνει ότι πιθανό το
άτοµο µε αναπηρία να παίρνει ∆Β ως άπορο παρόλον που τα πραγµατικά
εισοδήµατα του ξεπερνούν το όριο εισοδήµατος που θέτει ο Νόµος για να
θεωρείται κάποιος άπορος». Το επίδοµα βαριάς κινητικής αναπηρίας και η
ειδική χορηγία στους τυφλούς δεν συνιστούν «πραγµατικά εισοδήµατα».
Απλά παρέχονται από την πολιτεία, στα πλαίσια της εκδηλούµενης
κοινωνικής πολιτικής για την αντιµετώπιση από τα άτοµα µε τη συγκεκριµένη
αναπηρία των πρόσθετων δαπανών που αντιµετωπίζουν λόγω ακριβώς της
φύσης και της έκτασης των συνεπειών της αναπηρίας τους. Εποµένως, στο
πραγµατικό εισόδηµα των ατόµων αυτών δεν είναι δυνατό να γίνεται σκέψη
να προστίθενται τα εν λόγω επιδόµατα/χορηγίες. Τούτο θα αποτελούσε
πραγµατική παλινδρόµηση της εκδηλούµενης κοινωνικής πολιτικής του
κράτους. Οι στόχοι και οι ανάγκες που εξυπηρετούν τα εν λόγω
επιδόµατα/χορηγίες έχουν εκτεθεί ήδη προηγουµένως.

Επιπρόσθετα και ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, η εν λόγω εισήγηση
της κυβερνητικής έκθεσης οδηγεί σε άτοπα αποτελέσµατα, τα οποία δεν είναι
δυνατό να γίνουν δεκτά ούτε µε βάση τη λογική ούτε και µε βάση τις
υφιστάµενες νοµοθετικές διατάξεις και τους σκοπούς που εξυπηρετούν, αλλά
ούτε και µε βάση τους κανόνες ηθικής. Το αποτέλεσµα συγκεκριµένα θα είναι
ότι τα άτοµα µε αναπηρία που είναι λήπτες του ∆ηµόσιου Βοηθήµατος, ως
άποροι πολίτες, θα παίρνουν το επίδοµα βαριάς κινητικής αναπηρίας ή την
ειδική χορηγία για τυφλούς (ΛΚ 150 το µήνα περίπου) και θα απολέσουν το
δηµόσιο βοήθηµα που είναι πολύ µεγαλύτερο και προσαρµόζεται σε διάφορες
από τις προσωπικές τους ανάγκες, µε τελικό αποτέλεσµα να λιµοκτονούν. Αν
πάλι επεκταθεί ή τροποποιηθεί η συγκεκριµένη εισήγηση της κυβερνητικής
έκθεσης ή αντιστραφεί, δηλαδή άτοµα µε αναπηρία που είναι λήπτες
∆ηµόσιου Βοηθήµατος να µην δικαιούνται το επίδοµα βαριάς κινητικής
αναπηρίας ή την ειδική χορηγία για τυφλούς, θα οδηγηθούµε µε ακρίβεια στο
άλλο άτοπο αποτέλεσµα, δηλαδή άτοµα µε αναπηρία λήπτες ∆Β, τα οποία,
εποµένως, δεν έχουν εξ εργασίας ή οποιαδήποτε άλλα εισοδήµατα
ικανοποιητικά που να τους εξασφαλίσουν διαβίωση, θα στερούνται του εν
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λόγω επιδόµατος/χορηγίας και θα το απολαµβάνουν, αντίθετα, άτοµα µε
αναπηρία τα οποία δεν έχουν τόσο χαµηλά εισοδήµατα. Όλα αυτά,
πιστεύουµε, προκαλούνται λόγο του ότι η κυβερνητική έκθεση, που µας
παραδόθηκε, δεν εµπνέεται και δεν καθοδηγείται από στόχους αναβάθµισης
της εκδηλούµενης κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας µας, αλλά φαίνεται ότι
καθοδηγείται από στόχους συρρίκνωσης της.

Τα παραπάνω επιδόµατα/χορηγίες συνάδουν σίγουρα και µε τις
γενικές διατάξεις που διακηρύσσουν ορισµένα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρία των άρθρων 3-9 του περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµου (Ν. 127
(Ι)/2000), αλλά και µε τις διατάξεις υπέρτερης νοµικής ισχύος του άρθρου 15
του Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που κυρώθηκε από την
κυπριακή Πολιτεία µε τον κυρωτικό Νόµο 27 (ΙΙΙ)/2000.

Επαναλαµβάνουµε το µόνιµο και σταθερό αίτηµα της ΚΥΣΟΑ ότι,
αντίθετα, θα πρέπει το συντοµότερο να µελετηθεί από την Πολιτεία και να
ληφθεί η απαιτούµενη απόφαση πολιτικής βούλησης του Κράτους, να
επεκταθούν τα δυο παραπάνω επιδόµατα/χορηγίες σε όλα τα άτοµα µε
αναπηρία και στους γονιούς και οικογένειες των ατόµων µε νοητική αναπηρία,
ανάλογα µε το βαθµό και την έκταση των δυσχερειών και δυσµενών
επιπτώσεων που έχει κάθε συγκεκριµένη αναπηρία σε συγκεκριµένους τοµείς
της επαγγελµατικής, της προσωπικής και της κοινωνικής τους ζωής.

Οι συγκεκριµένες αναφορές ή και εισηγήσεις που γίνονται στην
κυβερνητική έκθεση σε σχέση µε άτοµα µε παραπληγία ή τετραπληγία, θα
απαντηθούν ή θα σχολιαστούν από την ΟΠΑΚ, αν τυχόν υπάρχουν ορισµένες
απόψεις ή εισηγήσεις από µέρους της.

14.

Σχέδια για αγορά τροχοκαθίσµατος

Όπως αναφέρει η κυβερνητική έκθεση, υπάρχουν διαδικασίες παροχής
οικονοµικής βοήθειας σε άτοµα που η αναπηρία τους απαιτεί τη χρήση
τροχοκαθίσµατος, για την αγορά του. Η εισήγηση που γίνεται στην
κυβερνητική έκθεση είναι να ενοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες σε µια
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εισηγούµαστε να συζητηθούν περαιτέρω, γιατί στην περίπτωση οργάνων,
συσκευών και µέσων που απαιτούνται ανάλογα µε τη φύση των συνεπειών
κάθε συγκεκριµένης αναπηρίας, είναι περισσότερο αναγκαία η ειδική γνώση
που διαθέτουν οι λειτουργοί/καθηγητές/δάσκαλοι του Υπουργείου Παιδείας ή
οι λειτουργοί/ιατροί/ειδικοί του Υπουργείου Υγείας αναφορικά µε τα ακουστικά
των ατόµων µε κώφωση και ίσως οι λειτουργοί των ΥΚΕ. Αποτέλεσµα τούτου
είναι ότι είναι πολύ πιθανό το υφιστάµενο σύστηµα να εξυπηρετεί καλύτερα τα
άτοµα µε αναπηρία και το σπουδαιότερο να τα εξυπηρετεί πιο ταχύρρυθµα.
Ωστόσο, και το θέµα τούτο αφήνεται για παραπέρα συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων.

16.

Επιχορήγηση διακοπών

Επιχορήγηση διακοπών, σύµφωνα µε την κυβερνητική έκθεση,
παρέχεται σε άτοµα µε αναπηρία από την ΥΜΑ βάσει συγκεκριµένου σχεδίου,
των ΥΚΕ σε όλους τους πολίτες που είναι λήπτες ∆ηµόσιου Βοηθήµατος και
από το Κεντρικό Ταµείο Αδειών που καλύπτει άτοµα που εισφέρουν στο
Ταµείο τούτο, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται, όπως είναι φυσικό, και
άτοµα µε αναπηρία.

Στην τελευταία πιο πάνω περίπτωση δεν είναι δυνατό να γίνεται λόγος
για επικαλύψεις, αφού τα άτοµα µε αναπηρία, όπως κάθε πολίτης, στην
περίπτωση του Κεντρικού Ταµείου Αδειών, συνεισφέρουν στο εν λόγω ταµείο.

Στην περίπτωση των επιχορηγήσεων της ΥΜΑ και των ΥΚΕ οι όροι της
επιχορήγησης και το χρονικό διάστηµα που θα πρέπει να παρέλθει για να
δικαιούται ξανά τέτοια επιχορήγηση το άτοµο µε αναπηρία για διακοπές,
διαφέρουν. Με τον τρόπο αυτό, όµως, οι διαφορετικές διαδικασίες τέτοιας
επιχορήγησης προς τα άτοµα µε αναπηρία που δικαιούνται, παρέχουν στα
άτοµα αυτά τη δυνατότητα να έχουν την ευκαιρία διακοπών κατά πιο συχνά
χρονικά διαστήµατα. Αν δεν πρόκειται να επηρεαστούν δυσµενώς οι όροι και
οι εν λόγω δυνατότητες των ατόµων µε αναπηρία, η ΚΥΣΟΑ είναι πρόθυµη να
συζητήσει και να ανταλλάξει απόψεις για ένα καλύτερο και ενιαίο σχέδιο
επιχορήγησης διακοπών των ατόµων µε αναπηρία.
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17.

Επιχορήγηση ενοικίου

Στην κυβερνητική έκθεση εκφράζεται η άποψη ότι υπάρχει επικάλυψη
στο πιο πάνω θέµα, γιατί επιχορήγηση ενοικίου παρέχεται και από τις ΥΚΕ σε
άτοµα µε αναπηρία, που είναι λήπτες ∆ηµόσιου Βοηθήµατος, και από το
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξεως σε άτοµα µε αναπηρία, που
είναι εκτοπισθέντες.

∆εν συµφωνούµε ότι υπάρχει επικάλυψη στην περίπτωση αυτή, που
να µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης για σκοπούς ενοποίησης ή
και κατάργησης. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξεως παρέχει το
επίδοµα ενοικίου σε άτοµα µε αναπηρία, όχι λόγω αναπηρίας, αλλά λόγω του
γεγονότος ότι τα άτοµα αυτά είναι εκτοπισθέντες. Στο θέµα τούτο, εν πάση
περιπτώσει, χρειάζεται παραπέρα προβληµατισµός, διευκρινίσεις και
ανταλλαγή απόψεων.

18.

∆ηµιουργία ηλεκτρονικού δικτύου µητρώου ατόµων µε αναπηρία
και άλλων στοιχείων.

Η προτεινόµενη στην κυβερνητική έκθεση δηµιουργία ηλεκτρονικού
δικτύου για τη συγκέντρωση και χρήση διάφορων στοιχείων που αφορούν
άτοµα µε αναπηρία και η δηµιουργία µητρώου αναπήρων στο εν λόγω
ηλεκτρονικό δίκτυο, είναι αίτηµα και της ίδιας της ΚΥΣΟΑ, το οποίο είχε
συζητηθεί στη Βουλή, στην Επιτροπή Εργασίας, στις 5 ∆εκεµβρίου 2002,
καθώς και η ενίσχυση και στελέχωση της ΥΜΑ και η νοµοθετική ρύθµιση και
επίσηµη αναγνώριση της ΚΥΣΟΑ ως του κοινωνικού εταίρου της Πολιτείας
στα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία για τη συµµετοχή τους σε όλες τις
διαδικασίες και κέντρα λήψης αποφάσεων και σχεδιασµού για τα άτοµα µε
αναπηρία. ∆υστυχώς, τα θέµατα αυτά έκτοτε παρέµειναν σε εκκρεµότητα,
πράγµα το οποίο συνέβαλε σε ένα βαθµό στη σηµερινή αντιπαράθεση
φιλοσοφίας στα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία, µεταξύ Κυβέρνησης και
ΚΥΣΟΑ και αναφορικά µε τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη
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της κυβερνητικής έκθεσης και τις εργασίες που διεξήχθηκαν σχετικά µε τη
σφαιρική πολιτική.

Εισηγούµαστε, ωστόσο, πως το θέµα της δηµιουργίας του
ηλεκτρονικού δικτύου θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω, να ανταλλαγούν
απόψεις και να ζητηθεί η βοήθεια και συνεργασία ειδικών.

19. Νοµοθετική ρύθµιση και αναγνώριση της ΚΥΣΟΑ ως του
κοινωνικού εταίρου του Κράτους στα θέµατα των ατόµων µε
αναπηρία και παροχή από το Κράτος της αναγκαίας υποδοµής
και στελέχωσης για να µπορέσει να επιτελέσει το έργο και την
αποστολή της.

Συµφωνούµε µε τη διαπίστωση στην κυβερνητική έκθεση ότι η
νοµοθετική ρύθµιση της ΚΥΣΟΑ κρίνεται χρήσιµη και συνιστάται. Η ΚΥΣΟΑ
πιστεύει ότι η εν λόγω νοµοθετική ρύθµιση αποδεικνύεται όχι µόνο χρήσιµη,
αλλά και αναγκαία. Όµως, δεν είναι µόνο η λειτουργία της ΚΥΣΟΑ που
κρίνεται απαραίτητη. Απαραίτητη είναι και η νοµοθετική ρύθµιση και
αναγνώριση της συµµετοχής της σε όλες τις διαδικασίες, εργασίες ή στα
κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία, καθώς και η
µόνιµη και σταθερή παροχή από το Κράτος της αναγκαίας υποδοµής και
στελέχωσης της.

Για τους πιο πάνω σκοπούς το Υπουργείο Εργασίας είχε αναθέσει
στην ΚΥΣΟΑ, η οποία συνέταξε και παρέδωσε στο Υπουργείο Εργασίας, εδώ
και αρκετούς µήνες, την έκθεση της, καθώς και προσχέδιο νοµοσχεδίου για
τους πιο πάνω σκοπούς. ∆υστυχώς, το θέµα δεν φαίνεται να προχώρησε
ικανοποιητικά. Η υπόσχεση του Υπουργείου Εργασίας ότι θα συνερχόταν πιο
συχνά το ΠΣΑΑ και ότι θα συνερχόταν συγκεκριµένα τον περασµένο
Σεπτέµβρη για να επιληφθεί και να προωθήσει το θέµα της νοµοθετικής
ρύθµισης της ΚΥΣΟΑ, δεν έχει τηρηθεί. ∆εν είναι δυνατό και δεν
αποδεχόµαστε την τακτική να παραπέµπεται από το Υπουργείο στο ΠΣΑΑ
για να εξεταστεί το θέµα τούτο της νοµοθετικής ρύθµισης της ΚΥΣΟΑ, στο
οποίο το ΠΣΑΑ έχει ήδη κατ' αρχήν αποφασίσει και η ΚΥΣΟΑ έχει υποβάλει
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εδώ και µήνες το προσχέδιο νοµοσχεδίου. Φοβόµαστε πως τούτο γίνεται
απλά και µόνο για σκοπούς παρέλκυσης της προώθησης της εν λόγω
νοµοθεσίας. Ο φόβος µας αυτός ενισχύεται από το γεγονός ότι στην
περίπτωση των διαδικασιών και εργασιών που διεξήχθηκαν για τη σύνταξη της
κυβερνητικής έκθεσης σφαιρικής πολιτικής τόσο η ΚΥΣΟΑ, όσο και το ΠΣΑΑ, το
οποίο έχει, σύµφωνα µε τον περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµο, που κατά κόρον
επικαλείται η κυβερνητική έκθεση, παραγκωνίστηκαν και το Υπουργείο
προχώρησε µόνο του στις σχετικές διαδικασίες και εργασίες για την κατάρτιση
της σφαιρικής πολιτικής. Μάλιστα, προχώρησε στην υποβολή της κυβερνητικής
έκθεσης σφαιρικής πολιτικής που κατήρτισε µόνο του, στο Υπουργικό Συµβούλιο
και εξασφάλισε και την κατ' αρχήν έγκριση του.

20.

Προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία

Η ΚΥΣΟΑ θεωρεί πολύ πτωχή την έρευνα και εργασία που έγινε και
διατυπώθηκε τελικά στην κυβερνητική έκθεση σφαιρικής πολιτικής στο θέµα της
προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία. Οι ελλείψεις και ατέλειες των περί
Οδών και Οικοδοµών Κανονισµών (Κ∆Π 86/1999), µε τις διατάξεις των οποίων
και µόνο ασχολήθηκε η Επιτροπή που συνέταξε την κυβερνητική έκθεση,
εκτίθενται και αναλύονται λεπτοµερέστερα στη µελέτη/σύγγραµµα του Προέδρου
της ΚΥΣΟΑ, που συνέταξε προσωπικά και υιοθετείται πλήρως από την ΚΥΣΟΑ
και επαναλαµβάνεται στο υπόµνηµα αυτό, ως αναπόσπαστο µέρος του.

Η κυβερνητική έκθεση δεν µελέτησε καθόλου και δεν ασχολήθηκε
καθόλου µε τις διατάξεις των δυο σπουδαίων για την προσβασιµότητα των
ατόµων µε αναπηρία Οδηγιών της ΕΕ, του περασµένου Απρίλη, 2004/217/ΕΚ και
2004/218/ΕΚ (Ρυοίίο ΡΓοαυΡθίτιβητ.). Οι εν λόγω Οδηγίες της ΕΕ, µε γενικότερες,
αλλά και ειδικότερες ρητές αναφορές στα άτοµα µε αναπηρία, ρυθµίζουν την
προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία στα κράτη µέλη της ΕΕ σε όλες τις
προµήθειες του Κράτους (έπιπλα, ηλεκτρονικά και άλλα τεχνολογικά µέσα κτλ),
τα δηµόσια έργα, οικοδοµές, δρόµοι, πεζοδρόµια, παρεχόµενες υπηρεσίες κλπ
καθώς και τα συµβόλαια του Κράτους ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
για τέτοιες προµήθειες ή τέτοια έργα και
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υπηρεσίες. Όλα αυτά αναλύονται και γίνονται συγκεκριµένες προτάσεις στη
µελέτη/σύγγραµµα του Προέδρου της ΚΥΣΟΑ, την οποία υιοθετούµε µε όλες
τις εν λόγω προτάσεις και εισηγήσεις.

Στην κυβερνητική έκθεση δεν γίνεται, επίσης, καθόλου αναφορά στη
συγκεκριµένη Οδηγία 2001/85/ΕΚ, µε την οποία η ΕΕ θέτει ως στόχο, τα
κράτη µέλη να µην εγγράφουν οχήµατα και λεωφορεία οκτώ θέσεων και άνω,
αν αυτά δεν έχουν την αναγκαία προσβασιµότητα σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που περιέλαβε η ΕΕ σε ειδικό πίνακα της εν λόγω Οδηγίας.
Με βάση την Οδηγία αυτή ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων εξέδωσε
διάταγµα ηµεροµηνίας 6.6.2003, το οποίο, όµως, µέχρι σήµερα δεν είχε
κανένα αποτέλεσµα, µε σοβαρές επιπτώσεις στην προσβασιµότητα των
ατόµων µε αναπηρία, τα οποία δεν διευκολύνονται καθόλου µε τα δηµόσια
µέσα µεταφοράς. Σχετικά µε το θέµα τούτο η ΚΥΣΟΑ απέστειλε επιστολή
στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων µε ηµεροµηνία 18/11/2004, το
περιεχόµενο της οποίας είναι αυτόδηλο και αντίγραφο της επισυνάπτεται για
πλήρη ενηµέρωση.

21.

Συµπεράσµατα της κυβερνητικής έκθεσης σφαιρικής πολιτικής

Τα συµπεράσµατα της κυβερνητικής έκθεσης, που διατυπώνονται
προς το τέλος αυτής, έχουν απαντηθεί ήδη ένα προς ένα στο υπόµνηµα αυτό.
Συµπληρωµατικές απαντήσεις και οι σχετικές εισηγήσεις της ΚΥΣΟΑ
βρίσκονται στη µελέτη/σύγγραµµα που συνέταξε προσωπικά ο Πρόεδρος της
και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του υποµνήµατος αυτού. Θέλουµε να
σηµειώσουµε µόνο, πως ορισµένα συµπεράσµατα που διατυπώνονται στην
κυβερνητική έκθεση, δεν συνάδουν ή και είναι αντιφατικά µε το προηγούµενο
κείµενο/περιεχόµενο της εν λόγω κυβερνητικής έκθεσης.

∆.

Συµπεράσµατα - τελικές εισηγήσεις της ΚΥΣΟΑ.

1. Το συµπέρασµα, που ανακύπτει από µόνο του, είναι ότι η κυβερνητική
έκθεση σφαιρικής πολιτικής διέπεται από πνεύµα περιγραφικής παράθεσης
νοµοθετηµάτων, σχεδίων και διοικητικών µέτρων που υπάρχουν για τα άτοµα
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µε αναπηρία, χωρίς να καταβάλλεται προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθµισης
της εκδηλούµενης κοινωνικής πολιτικής του Κράτους.

2.

Η κυβερνητική έκθεση δεν ασχολήθηκε µε την ανάγκη µεταφοράς

διατάξεων συγκεκριµένων Οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, ως κράτους µέλους της ΕΕ, που αν δεν πραγµατοποιηθεί µέσα
στο γράµµα και πνεύµα των εν λόγω Οδηγιών και εντός των στενών χρονικών
ορίων τους, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα έχει επιπτώσεις.

3.

Η ΚΥΣΟΑ εισηγείται ότι η µέχρι σήµερα εµπειρία απέδειξε ότι απαιτείται

ένας Κρατικός Φορέας που να έχει αποτελεσµατικές και αποφασιστικές
εξουσίες, όχι απλά συµβουλευτικές και µεσολαβητικές, ο οποίος να µπορεί να
διαµορφώνει την εθνική κοινωνική πολιτική στα θέµατα των ατόµων µε
αναπηρία, τα οποία αποτελούν, όπως και στα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ,
περίπου το 10% του συνολικού πληθυσµού.

Στον εν λόγω Φορέα οι

εκπρόσωποι της ΚΥΣΟΑ (του οργανωµένου συνόλου των ατόµων µε
αναπηρία της Κύπρου) θα πρέπει να µετέχουν ενεργά, αφού προηγουµένως
η ΚΥΣΟΑ ρυθµιστεί νοµοθετικά σύµφωνα µε το προσχέδιο νοµοσχεδίου που
της ανατέθηκε και υπέβαλε ήδη η ίδια στο Υπουργείο Εργασίας. Η ΥΜΑ και
το ΠΣΑΑ που προβλέπονται από τον περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµο, µέχρι
σήµερα δεν έχουν πετύχει στο έργο τους και δεν είναι σε θέση να προωθούν
απευθείας προς το Υπουργικό Συµβούλιο τις δικές τους απόψεις/εισηγήσεις ή
να υλοποιούν απευθείας ακόµη και τις ίδιες τις αποφάσεις τους.

4.

Οι απόψεις ή και απαντήσεις που πήραµε κατά την πρώτη συνάντηση
της ΚΥΣΟΑ µε το Υπουργείο επί της κυβερνητικής έκθεσης σφαιρικής
πολιτικής αναφορικά µε τις προτεινόµενες καταργήσεις Ταµείων και
ειδικών νοµοθετηµάτων και άλλων θετικών µέτρων είναι ότι αυτά θα
συγχωνευτούν ή και θα ενταχτούν στον περί Ατόµων µε Αναπηρίες
Νόµο του 2000 (Ν. 127(1 )/2000) και στο Ταµείο που προβλέπει ο
Νόµος αυτός. Αν τούτο ευσταθεί και αυτή είναι η πραγµατική πρόθεση
της Κυβέρνησης, τότε το όλο θέµα µπορεί να συζητηθεί τεχνοκρατικά
για κωδικοποίηση και ενοποίηση των νοµοθετικών διατάξεων που
αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία και µπορεί να συζητηθεί µεταξύ
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Υπουργείου και ΚΥΣΟΑ ξεχωριστά. Τούτο όµως δεν συνιστά σφαιρική
πολιτική για τα θέµατα των αναπήρων.

5. Τελική εισήγηση της ΚΥΣΟΑ είναι ότι ειδική Επιτροπή, η οποία θα
απαρτίζεται τόσο από υπηρεσιακούς λειτουργούς, όσο και από τους
αντιπροσώπους της ΚΥΣΟΑ, θα πρέπει να εργαστεί εντατικά και ταχύρρυθµα
πάνω στα κείµενα, τις παρατηρήσεις, τις εισηγήσεις και τη γενικότερη
φιλοσοφία τόσο της κυβερνητικής έκθεσης σφαιρικής πολιτικής, όσο και του
παρόντος υποµνήµατος (περιλαµβανοµένου και του συγγράµµατος/µελέτης που
συνέταξε προσωπικά ο πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ). Μόνο έτσι, πιστεύουµε, θα
υπάρξουν οι προϋποθέσεις δηµιουργίας µιας συµφωνηµένης και πραγµατικά
σφαιρικής κοινωνικής πολιτικής και θα αναβαθµιστεί η σηµερινή κοινωνική
πολιτική του Κράτους στα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία. Πιστεύουµε πως
το τελικό κείµενο που θα προκύψει από µια τέτοια συνεργασία θα διέπεται
από πνεύµα δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία (στα πλαίσια των
δυνατοτήτων του Κράτους), θα συνάδει µε τις σχετικές Οδηγίες και την
ανελισσόµενη κοινωνική πολιτική, στα θέµατα αυτά, της ΕΕ, στα οποία, αργά ή
γρήγορα, θα υποχρεωθούµε να προσαρµοστούµε. Το τελικό κείµενο που θα
προκύψει θα έχει στόχους και όραµα.

Μίκης Φλωρέντζος,
από µέρους και µε οδηγίες του Κεντρικού
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΥΣΟΑ.
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