Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally
embedded signatures against unauthorized use
E. E. Παρ. I(I)
Αρ. 3417, 7.7.2000

Ν. 103(I)/2000

Ο περί του Ειδικού Ταµείου του Κέντρου Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Ατόµων µε
Αναπηρία, Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 103(Ι) του 2000
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο Νόµος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί του Ειδικού Ταµείου του

Κέντρου Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Ατόµων µε Αναπηρία, Νόµος
του 2000.

Ερµηνεία. 2. Στο Νόµο αυτό, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική

έννοια—

"αναπηρία" σε σχέση µε άτοµο σηµαίνει οποιασδήποτε µορφής ανεπάρκεια
ή µειονεξία η οποία προκαλεί µόνιµο ή απροσδιόριστης διάρκειας
σωµατικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισµό στο άτοµο, που λαµβάνοντας
υπόψη το ιστορικό και άλλα προσωπικά στοιχεία του εν λόγω ατόµου
µειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης µιας ή
περισσότερων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που θεωρούνται ως
φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόµου της ίδιας
ηλικίας που δεν έχει τέτοια ανεπάρκεια ή µειονεξία·
"∆ιαχειριστική Επιτροπή" σηµαίνει την Επιτροπή που καθιδρύεται
σύµφωνα µε το άρθρο 6·
"Ειδικό Ταµείο" σηµαίνει το Ταµείο που ιδρύεται σύµφωνα µε το άρθρο 3·
"Κέντρο" σηµαίνει το Κέντρο Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Ατόµων µε
Αναπηρίες που λειτουργεί κάτω από την αρµόδια υπηρεσία του Τµήµατος
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·
"Υπουργός" σηµαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ίδρυση Ειδικού 3.—(1) Ιδρύεται ταµείο µε την επωνυµία «Ειδικό Ταµείο του Κέντρου για
Ταµείου. την Επαγγελµατική Αποκατάσταση Ατόµων µε Αναπηρία» για τους

σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 5, το οποίο θα τελεί υπό τη διοίκηση
και διαχείριση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής.

(2) Το Ειδικό Ταµείο είναι νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου µε διαρκή
διαδοχή και σφραγίδα καθορισµένου σχήµατος και έχει εξουσία να κατέχει
περιουσία, να συµβάλλεται, να εγείρει και υπερασπίζεται αγωγές ή άλλες
νοµικές διαδικασίες δια του Προέδρου της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του
και γενικά να πράττει όλα όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της
ίδρυσης και λειτουργίας του.
Πόροι του Ειδικού 4.—(1) Οι πόροι του Ειδικού Ταµείου προέρχονται—
Ταµείου.

(α) Από τη διάθεση αγαθών και την προσφορά υπηρεσιών από τις
δραστηριότητες που επιτελούνται για την προώθηση των σκοπών του
Ειδικού Ταµείου που αναφέρονται στο άρθρο 5.
(β) Από δωρεές και εισφορές προς το Ειδικό Ταµείο.
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(γ) Από χρήµατα που προέρχονται από δραστηριότητες του Ειδικού
Ταµείου που αναφέρονται στο άρθρο 5.
(δ) Από τόκους ή έσοδα από καταθέσεις ή επενδύσεις του Ειδικού Ταµείου.
(ε) Από κρατικές χορηγίες προς το Ειδικό Ταµείο.
(στ) Από κάθε άλλο ποσό που διατίθεται εκάστοτε υπέρ του Ειδικού
Ταµείου ή εισπράττεται από αυτό.
(2) Όλα τα ποσά που εισπράττονται από το Ειδικό Ταµείο οποιασδήποτε
µορφής και από οποιαδήποτε πηγή, προερχόµενα θεωρούνται ότι γίνονται
για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Σκοποί του Ειδικού 5.—(1) Κύριος σκοπός του Ειδικού Ταµείου είναι η προαγωγή της
Ταµείου. επαγγελµατικής κατάρτισης και απασχόλησης των ατόµων µε αναπηρία µε

την οργάνωση και λειτουργία συγκεκριµένων προγραµµάτων και άλλων
δραστηριοτήτων πάντοτε εντός των πλαισίων της γενικότερης πολιτικής του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1) µεταξύ των σκοπών
του Ειδικού Ταµείου περιλαµβάνονται τα πιο κάτω:
(α) Η χρηµατοδότηση ή ίδρυση και/ή λειτουργία εργαστηρίων παραγωγής
για άτοµα µε αναπηρία µέσα και έξω από το χώρο του Κέντρου·
(β) η χρηµατοδότηση και/ή λειτουργία προγραµµάτων απασχόλησης στην
ανοικτή αγορά εργασίας·
(γ) η παροχή οικονοµικών και άλλων µέσων για τη δηµιουργία και
λειτουργία µικρών µονάδων για σκοπούς αυτοεργοδότησης ατόµων µε
αναπηρία·
(δ) η παροχή βοήθειας, τεχνικής ή άλλης για τη λειτουργία µικρών
επιχειρήσεων από άτοµα ή οµάδες ατόµων µε αναπηρία, καθώς και για τη
διάθεση των παραγόµενων προϊόντων·
(ε) η παροχή στήριξης περιλαµβανοµένων παροχών ή βοήθειας για την
ευηµερία, καθώς και για δραστηριότητες αναψυχής, άσκησης κ.λ.π. στα
άτοµα µε αναπηρία που καταρτίζονται ή απασχολούνται στα προγράµµατα
του Ειδικού Ταµείου µέσα και έξω από το Κέντρο·
(στ) η λήψη οποιωνδήποτε άλλων µέτρων τα οποία κατά την κρίση της
∆ιαχειριστικής Επιτροπής προάγουν την επαγγελµατική αποκατάσταση και
ευηµερία των ατόµων µε αναπηρία που καταρτίζονται ή απασχολούνται στα
προγράµµατα του Ειδικού Ταµείου µέσα και έξω από το Κέντρο.
56802153

∆ιαχειριστική 6.—(1) Καθιδρύεται ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταµείου, η οποία
Επιτροπή του Ειδικού αποτελείται από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εργασίας του Υπουργείου
Ταµείου. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Πρόεδρο, τον Προϊστάµενο της

Αρµόδιας Υπηρεσίας του Τµήµατος Εργασίας, έναν εκπρόσωπο του
Γενικού Λογιστή και δύο εκπροσώπους των οργανώσεων των ατόµων µε
αναπηρία, που συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κέντρου ως
µέλη και τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό.

(2) Σε περίπτωση απουσίας του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εργασίας,
καθήκοντα Προέδρου θα ασκεί ο Προϊστάµενος της Αρµόδιας Υπηρεσίας
του Τµήµατος Εργασίας.
(3) Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή διαχειρίζεται το Ειδικό Ταµείο και
χρησιµοποιεί την περιουσία του µε γνώµονα πάντοτε το συµφέρον και την
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προαγωγή των σκοπών της ίδρυσής του.
(4) Η περιουσία του Ειδικού Ταµείου συνίσταται σε καταθέσεις και
περιουσία οποιασδήποτε µορφής κινητών και ακινήτων που ήθελαν
αποκτηθεί δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 4.
(5) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, η ∆ιαχειριστική
Επιτροπή δύναται να επενδύει και αξιοποιεί χρήµατα ή άλλη περιουσία του
Ειδικού Ταµείου µε οποιοδήποτε τρόπο ήθελε κρίνει σκόπιµο για την
ενίσχυση και καλύτερη ανάπτυξη του και µε απώτερο στόχο να καταστεί το
Ταµείο αυτοσυντήρητο.
(6) Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να αποκτά κινητή και
ακίνητη περιουσία στο όνοµα του Ειδικού Ταµείου, να πωλεί και
υποθηκεύει περιουσία του και γενικά να πράττει οτιδήποτε ήθελε κρίνει
αναγκαίο για την καλύτερη αξιοποίησή του.
Περιορισµός στη 7.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η ∆ιαχειριστική Επιτροπή σκοπεύει
χρήση χρηµάτων του να χρησιµοποιήσει χρήµατα του Ειδικού Ταµείου για σκοπούς επένδυσης ή
Ειδικού Ταµείου. ανάπτυξής του και το ποσό το οποίο θα χρησιµοποιηθεί υπερβαίνει το ήµισυ

του συνόλου των καταθέσεων σ’ αυτό, ή τις £50.000 θα πρέπει να υποβάλει
την απόφασή της στον Υπουργό για έγκριση.

(2) Για σκοπούς του άρθρου αυτού οι όροι «καταθέσεις» ή «χρήµατα»
περιλαµβάνουν και γραµµάτια, κυβερνητικά οµόλογα και άλλα χρεόγραφα.
∆ιάθεση ποσών από 8.—(1) Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή διαθέτει από το Ειδικό Ταµείο τις
το Ειδικό Ταµείο. απαιτούµενες ειδικές δαπάνες για επίτευξη των σκοπών της ίδρυσης και

λειτουργίας του.

(2) Το Ειδικό Ταµείο λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των
∆ηµοσιονοµικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Κανονισµών Αποθηκών.
Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή τηρεί τους αναγκαίους λογαριασµούς, εκδίδει τις
αναγκαίες αποδείξεις και προβαίνει στις αναγκαίες εισπράξεις και
πληρωµές.
Προϋπολογισµός του 9.—(1) Το Ειδικό Ταµείο έχει δικό του προϋπολογισµό που καταρτίζεται
Ειδικού Ταµείου. κάθε χρόνο από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή και υποβάλλεται στον Υπουργό

για έγκριση.

(2) Ο Προϋπολογισµός καλύπτει το οικονοµικό πρόγραµµα του Ταµείου για
κάθε οικονοµικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
∆εκεµβρίου.
(3) Ο Προϋπολογισµός υποβάλλεται από τον Υπουργό στο Υπουργικό
Συµβούλιο και κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Λογαριασµοί του 10.—(1) Οι λογαριασµοί του Ειδικού Ταµείου καταρτίζονται το αργότερο
Ειδικού Ταµείου. µέχρι τις 31 Μαΐου του αµέσως επόµενου οικονοµικού έτους στο οποίο

αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.

(2) Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασµών και η έκθεση του
Γενικού Ελεγκτή υποβάλλονται από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή στους
Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονοµικών.
(3) Αντίγραφα της ετήσιας κατάστασης των λογαριασµών του Ειδικού
Ταµείου και της σχετικής έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή υποβάλλονται στο
Υπουργικό Συµβούλιο και κατατίθενται από τον Υπουργό στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας.
Κατάργηση 11.—(1) Το αµέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου
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υφιστάµενου ταµείου. υφιστάµενο Ταµείο Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Αναπήρων του

Κέντρου που λειτουργεί µε βάση εσωτερικές διευθετήσεις του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταργείται από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος Νόµου.
(2) Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου υφιστάµενα ποσά σε
πίστη του πιο πάνω καταργούµενου ταµείου περιέρχονται στο δυνάµει του
άρθρου 3 ιδρυόµενο Ειδικό Ταµείο.
(3) Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου υφιστάµενα
δικαιώµατα και υποχρεώσεις οποιασδήποτε φύσης του καταργούµενου
ταµείου µεταβιβάζονται και αναλαµβάνονται, χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε ειδική πράξη µεταβίβασης ή εκχώρησης, από την πιο πάνω
ηµεροµηνία από το δυνάµει του άρθρου 3 ιδρυόµενο Ειδικό Ταµείο.

Κανονισµοί. 12. Για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου το

Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει Κανονισµούς που κατατίθενται στη Βουλή
για έγκριση.
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