Συνηµµένο και Παραρτήµατα

Α.

Το παράπονο αυτό, καταγγελία, στρέφεται εναντίον νοµοθετικής

πράξης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η οποία
παραβιάζει ή και δεν συνάδει µε το γράµµα, το πνεύµα και το αποτέλεσµα
που επιδιώκει η Οδηγία 2000/78/ΕΚ αναφορικά µε τη µη διάκριση στην
εργασία και την απασχόληση και ένταξη στον κόσµο της εργασίας των
ατόµων µε αναπηρία. Πρόκειται για το Νόµο 87(Ι)/2004 (Παράρτηµα αρ. 1), ο
οποίος, επέβαλε προτεραιότητα

στις προσλήψεις σε µόνιµες θέσεις στη

∆ηµόσια Υπηρεσία και στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα (όπως ο όρος
«ευρύτερος ∆ηµόσιος Τοµέας» ερµηνεύεται στο άρθρο 2 του ίδιου Νόµου),
δηλαδή περιλαµβάνει και ολόκληρη την Εκπαιδευτική Υπηρεσία, Ηµικρατικούς
Οργανισµούς,

Νοµικά

Πρόσωπα

∆ηµοσίου

∆ικαίου,

Οργανισµούς

Αυτοδιοίκησης κ.λ.π, αλλά µόνο υπέρ ορισµένων οµάδων ατόµων χωρίς
καµιά αναπηρία και, επιπρόσθετα, µόνο υπέρ παθόντων αναπήρων, δηλαδή
ατόµων µε αναπηρία που η αναπηρία τους έχει ως αιτία πολεµικά γεγονότα,
δηλαδή µόνο όταν η αναπηρία έχει την εν λόγω συγκεκριµένη προέλευση.

Οι διατάξεις του εν λόγω Νόµου 87(Ι)/2004 ουσιαστικά υπερακοντίζουν και
στην πραγµατικότητα καθιστούν χωρίς αντικείµενο τις διατάξεις του άρθρου
44 του περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµου (Ν.1/1990), οι οποίες παρέχουν
προτεραιότητα σε άτοµα µε αναπηρία, ανεξάρτητα αν είναι παθόντες, στους
διορισµούς, αλλά εν πάση περιπτώσει µόνο στη ∆ηµόσια Υπηρεσία, όχι και
στους υπόλοιπους τοµείς Κρατικών Υπηρεσιών και Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου, Εκπαιδευτική Υπηρεσία κ.λ.π και µόνο αν ο υποψήφιος,
συγκεκριµένος ανάπηρος, είναι ίσος στα στοιχεία κρίσεως (προσόντα και αξία,
όπως αυτά κρίνονται µε τις γενικές διαδικασίες). Αντίθετα, ο Νόµος 87(Ι)/2004
παρέχει προτεραιότητα σε παθόντες ανάπηρους και σε

άτοµα χωρίς

αναπηρία και στη ∆ηµόσια Υπηρεσία και σε όλους τους παραπάνω τοµείς και
µάλιστα µε βάση ειδικούς κατολόγους παθόντων κατά πτοτεραιότητα δυνάµει
του άρθρου 3(3) του εν λόγω Νόµου 87(Ι)/2004, που ισοδυναµεί µε απόλυτη
προτεραιότητα ή και ποσόστωση.
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Β.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, επιπρόσθετα ή και διαζευκτικά, η

καταγγελία αυτή στρέφεται και κατά της Κυβέρνησης και της Βουλής των
Αντιπροσώπων, γιατί µε τον Τροποποιητικό Νόµο 57(Ι)/2004, ο οποίος
προήλθε από Νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης (του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων) (Παράρτηµα Αρ. 2), που τροποποίησε τον περί
Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµο 127(Ι)/2000, για να τον εναρµονίσει µε την
Οδηγία 2000/78/ΕΚ, στην πραγµατικότητα και ουσιαστικά δεν εναρµόνισε το
άρθρο 5 του εν λόγω Νόµου περί Ατόµων µε Αναπηρίες για τη λήψη θετικών
µέτρων στην εργασία ή και στην εργοδότηση των Ατόµων µε αναπηρία, παρά
τις επανειληµµένες προσπάθειες και υποµνήµατα της Συνοµοσπονδίας µας.
Το εν λόγω άρθρο 5 του Νόµου παρέµεινε χωρίς καµιά τροποποίηση, ως
άρθρο που περιγράφει απλά ένα νοµοθετικό πλαίσιο, χωρίς να έχει καµιά
διάταξη του άµεση εφαρµογή, αλλά προβλέπει ότι ορισµένα κατονοµαζόµενα
θετικά µέτρα θα ληφθούν στο µέλλον µε Κανονισµούς, οι οποίοι, εν πάση
περιπτώσει, ουδέποτε έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα, ενώ οι εν λόγω διατάξεις
του άρθρου 5 (Παράρτηµα αρ. 3) ισχύουν από το 2000. Σηµειώνεται ότι,
έστω και εάν εκδοθούν τέτοιοι Κανονισµοί που προβλέπονται από το άρθρο 5
του περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµου, το πρώτο παραπάνω παράπονο –
καταγγελία µας δεν αναιρείται, γιατί στο εν λόγω άρθρο του Νόµου δεν
προβλέπεται

καθόλου

η

λήψη

νοµοθετικού

ή

κανονιστικού

µέτρου

προτεραιότητας υπέρ των ατόµων µε αναπηρία ή και κατά ποσόστωση στην
εργοδότηση είτε στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα.

Αιτιολογία

Α.

Οι διατάξεις του νοµοθετήµατος που αναφέρεται παραπάνω, οι οποίες

παρέχουν προτεραιότητα ή και προτεραιότητα κατά ποσόστωση υπέρ ατόµων
που δεν έχουν καµιά αναπηρία και επί πρόσθετα µόνο σε ανάπηρους
πολέµου, κατά τη γνώµη µας παραβιάζουν τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 7
και άλλες της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ, γιατί δηµιουργούν άµεση ή και έµµεση
διάκριση σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία στην εργοδότησή τους,
παραβιάζοντας έτσι την αρχή της µη διάκρισης και το αποτέλεσµα που
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επιδιώκει η ίδια η Οδηγία. Τα άτοµα χωρίς αναπηρία στα οποία παρέχεται η
απόλυτη προτεραιότητα είναι τέκνα θυµάτων πολέµου και άλλοι συγγενείς
τους, τέκνα και συγγενείς αγνοουµένων και τέκνα εγκλωβισµένων λόγω της
Τουρκικής εισβολής του 1974 και άλλων πολεµικών γεγονότων.

(α)

Παραβιάζεται ο σκοπός της Οδηγίας, όπως αυτός καθορίζεται στις

διατάξεις του άρθρου 1, οι οποίες ορίζουν ότι σκοπός της Οδηγίας είναι η
θέσπιση γενικού πλαισίου για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω,
µεταξύ άλλων, αναπηρίας (ειδικών αναγκών) στον τοµέα της απασχόλησης
και της εργασίας, προκειµένου να υλοποιηθεί η αρχή της ίσης µεταχείρισης
στα Κράτη Μέλη. Έχουµε τη γνώµη πως ο σκοπός αυτός και ιδιαίτερα η
υλοποίηση της αρχής της ισότητας στον τοµέα της εργασίας και απασχόλησης
επηρεάζεται δυσµενώς σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία στην Κύπρο µε τις
εν λόγω διατάξεις του προαναφερθέντος Νόµου (Ν.87(Ι)/2004), οι οποίες
καθιερώνουν προτεραιότητα ή και ουσιαστικά απεριόριστη ποσόστωση στις
προσλήψεις σε όλο το δηµόσιο τοµέα υπέρ ατόµων που δεν έχουν καµιά
αναπηρία και δεν περιλαµβάνονται καν στις προστατευόµενες οµάδες του
άρθρου 1 της Οδηγίας. Τελικά οι νοµοθετικές αυτές διατάξεις παρεµποδίζουν
την εργοδότηση των ατόµων µε αναπηρία και απολήγουν σε διάκριση σε
βάρος τους, όταν είναι υποψήφιοι για διορισµό σε συγκεκριµένη θέση.

(β)

Παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 2 και ο

σκοπός και το αποτέλεσµα που επιδιώκουν, γιατί µε την προτεραιότητα ή και
προτεραιότητα κατά ποσόστωση στις προσλήψεις – διορισµούς σε ολόκληρη
τη ∆ηµόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και άλλα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου
∆ικαίου, που καθιερώνεται µε τις νοµοθετικές διατάξεις του προαναφερθέντα
Νόµου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
δηµιουργείται άµεση ή και έµµεση διάκριση σε βάρος των ατόµων µε
αναπηρία µέσα στην έννοια του άρθρου 2 (2) (α) και (β) της Οδηγίας.

Συγκεκριµένα τα άτοµα µε αναπηρία στον τοµέα της εργοδότησης και
απασχόλησης τους και ιδιαίτερα στις διαδικασίες πρόσληψης – διορισµού
τους σε ολόκληρο το ∆ηµόσιο Τοµέα και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία
υφίστανται µεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτή η οποία καθιερώθηκε µε τις
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εν λόγω νοµοθετικές διατάξεις για άλλα πρόσωπα, τα οποία, µάλιστα, δεν
έχουν καµιά αναπηρία και, επιπρόσθετα, ο σκοπός και το αποτέλεσµα που
επιδιώκονται µε την εν λόγω Οδηγία δεν αφορά τα εν λόγω ευνοούµενα
πρόσωπα.

Επιπρόσθετα και ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, οι ίδιες νοµοθετικές
διατάξεις του Νόµου της Βουλής της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 87(Ι)/2004
συνιστούν τουλάχιστον έµµεση διάκριση σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία
στον τοµέα της εργοδότησης και απασχόλησής τους, γιατί, έστω και αν οι εν
λόγω νοµοθετικές διατάξεις, κριτήρια κριθούν εκ πρώτης όψεως ουδέτερες,
εντούτοις ενδέχεται (κατά την άποψη µας είναι βέβαιο) ότι θα προκαλέσουν
µειονεκτική µεταχείριση για άτοµα µε αναπηρία (µε ορισµένη ειδική ανάγκη)
σε σχέση µε άλλα άτοµα, τα οποία, ευνοούνται µε προτεραιότητα ή και
προτεραιότητα ουσιαστικά κατά απεριόριστη ποσόστωση µε τις εν λόγω
νοµοθετικές διατάξεις της Κυπριακής Βουλής.

(γ)

Παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 3.1 (α) της Οδηγίας, οι

συναφείς διατάξεις της οποίας απαιτούν την εφαρµογή της Οδηγίας και
εποµένως του σκοπού και του αποτελέσµατος που επιδιώκει, σε όλους τους
τοµείς απασχόλησης και εργασίας και σε σχέση µε όλα τα κριτήρια επιλογής
και των όρων πρόσληψης και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελµατικής
ιεραρχίας.

(δ)

Παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 της Οδηγίας και άλλων

διατάξεων της, που επιτρέπουν τη θετική δράση και τη λήψη ειδικών µέτρων
στην εργασία και απασχόληση και στην ένταξη στον κόσµο της εργασίας,
µεταξύ άλλων, των ατόµων µε αναπηρία, ορίζοντας ότι τέτοια θετικά µέτρα
δεν παραβιάζουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης, αλλά µόνο, εποµένως, όταν
τα εν λόγω θετικά µέτρα αναφέρονται στην και προάγουν την απασχόληση
των ατόµων µε αναπηρία.

Αντίθετα, οι προαναφερθείσες νοµοθετικές

διατάξεις του υπό κρίση Νόµου της Βουλής της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
παρεµποδίζουν την εργοδότηση – πρόσληψη – διορισµό των ατόµων µε
αναπηρία, όταν αυτά είναι υποψήφιοι για συγκεκριµένη θέση, κατέχουν όλα τα
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απαιτούµενα

προσόντα

και

ικανότητα,

αλλά

παρεµποδίζονται

να

εργοδοτηθούν, αν πρώτα δεν πληρωθεί η καθοριζόµενη προτεραιότητα, η
οποία καθιερώθηκε υπέρ άλλων προσώπων χωρίς καµιά αναπηρία ή και
υπέρ αναπήρων που η αναπηρία τους προέρχεται αποκλειστικά από
συγκεκριµένη αιτία.

Για ολοκλήρωση της εικόνας σηµειώνεται ότι πριν την πλήρη ένταξη
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την πρώτη Μαΐου
2004, υπήρχαν νοµοθετικές διατάξεις οι οποίες παρείχαν προτεραιότητα κατά
ποσόστωση και σε παθόντες ανάπηρους και σε ορισµένα άτοµα χωρίς
αναπηρία, αλλά και γενικότερα στα άτοµα µε αναπηρία στον περί ∆ηµόσιας
Εκπαιδευτικής

Υπηρεσίας

Νόµο

10/1969,

όπως

οι

διατάξεις

αυτές

τροποποιήθηκαν (προστέθηκαν) µε τον Τροποποιητικό Νόµο 245/1987
(Παράρτηµα αρ. 4).

Στην υπόλοιπη ∆ηµόσια Υπηρεσία ίσχυε ο Νόµος

55(Ι)/1996, ο οποίος παρείχε προτεραιότητα κατά ποσόστωση και πάλι µόνο
για αναπήρους πολέµου και ορισµένες οµάδες ατόµων που δεν είχαν καµιά
αναπηρία και για τούτο η Συνοµοσπονδία µας είχε καταβάλει επανειληµµένες
προσπάθειες για περίληψη και των ατόµων µε αναπηρία στην εν λόγω
νοµοθεσία, αλλά τελικά, πριν την ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ανώτατο ∆ικαστήριο κήρυξε κατά πλειοψηφία
αντισυνταγµατικό τον εν λόγω Νόµο στην Αναθεωρητική Έφεση 3385
∆ηµοκρατία ν. Ελένης Κωνσταντίνου, ηµεροµηνίας 26 Σεπτεµβρίου 2002.
Συγκεκριµένα

το

Ανώτατο

∆ικαστήριο

αποφάνθηκε

ότι

η

εν

λόγω

προτεραιότητα παραβίαζε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κυπριακού
Συντάγµατος, το οποίο κατοχυρώνει την αρχή της ισότητας και διακηρύσσει
ότι έκαστος είναι ίσος ενώπιον του νόµου και της ∆ιοίκησης. Το άρθρο 28 του
Συντάγµατος δεν καθιερώνει εξαίρεση για καµιά οµάδα

ατόµων.

Στη

συνέχεια, µετά την ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Οδηγία 2000/78/ΕΚ, υπερισχύουσα του Εθνικού ∆ικαίου, επιτρέπει
τη λήψη θετικών µέτρων στον τοµέα της εργασίας για τα άτοµα µε αναπηρία.
Κατά αντίθετη πορεία, όµως, η Κυπριακή Βουλή ψήφισε τον προαναφερθέντα
Νόµο, οι διατάξεις του οποίου παρέχουν µεν προτεραιότητα, αλλά µόνο για
ανάπηρους πολέµου και για ορισµένες οµάδες ατόµων που δεν έχουν καµιά
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αναπηρία και που δεν υπάγονται σε καµιά από τις οµάδες προσώπων που
καλύπτονται από την εν λόγω Οδηγία, αφήνοντας τα άτοµα µε αναπηρία
χωρίς θετική νοµοθετική ρύθµιση.

Β.

Ο Νόµος 57(Ι)/2004, ο οποίος ψηφίστηκε από την Κυπριακή Βουλή µε

σκοπό να εναρµονίσει τον περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµο 127(Ι)/2000 µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ, έχουµε τη γνώµη και καταγγέλλουµε ότι
δεν εναρµόνισε τον εν λόγω Νόµο µε την Οδηγία και ιδιαίτερα µε τις διατάξεις
της Οδηγίας που επιτρέπουν τη λήψη θετικών µέτρων, ως θετικής δράσης.
Το άρθρο 5 του βασικού Νόµου 127(Ι)/2000, το οποίο προβλέπει τη λήψη
θετικών µέτρων, δεν τροποποιήθηκε καθόλου στην προσπάθεια εναρµόνισης
του Νόµου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του εν λόγω
Νόµου παρέµειναν διατάξεις πλαίσιο, οι οποίες επιτρέπουν στην Κυβέρνηση
να λάβει συγκεκριµένα θετικά µέτρα, τα οποία απαριθµεί, αλλά στο µέλλον,
χωρίς να καθορίζεται καµιά προθεσµία προς τούτο, µε Κανονισµούς που θα
µπορούν να εκδοθούν από την Κυβέρνηση. Τούτο, κατά την άποψή µας, δεν
ισοδυναµεί µε εναρµόνιση µε τις διατάξεις, το πνεύµα και το επιδιωκόµενο
αποτέλεσµα της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ. Οι Οδηγίες εξ ορισµού (Άρθρο 249 της
Συνθήκης ΕΚ) επιβάλλουν στα κράτη µέλη να προωθήσουν και να επιτύχουν
το αποτέλεσµα που επιδιώκει η συγκεκριµένη Οδηγία, αλλά αφίεται στο κάθε
κράτος µέλος να επιλέξει τον τρόπο και τον τύπο που θα επιδιώξει το εν λόγω
αποτέλεσµα.

Η θέσπιση απλά νόµου πλαισίου, χωρίς να έχει άµεση

εφαρµογή, αλλά να προβλέπει απλά ότι τέτοια µέτρα προς επιδίωξη του
αποτελέσµατος της Οδηγίας θα ληφθούν ή µπορούν να ληφθούν στο µέλλον,
πιστεύουµε πως δεν αποτελεί εναρµόνιση ή και αποτελεί πληµµελή
εναρµόνιση. Τούτο δεν προσθέτει τίποτα στη συγκεκριµένη Οδηγία και δεν
υλοποιεί τις σχετικές διατάξεις της και το αποτέλεσµα που επιδιώκει. Εφόσον
οι διατάξεις της συγκεκριµένης Οδηγίας 2000/78/ΕΚ επιτρέπουν τη λήψη
θετικών µέτρων για τα άτοµα µε αναπηρίες στην απασχόληση και στην ένταξή
τους στον κόσµο της εργασίας, τούτο σηµαίνει πως το αποτέλεσµα που
επιδιώκεται από την Οδηγία είναι να ληφθούν τέτοια µέτρα από την Κυπριακή
∆ηµοκρατία ως κράτος µέλος και όχι απλά να προβλεφθεί ότι θα ληφθούν ή
µπορούν να ληφθούν στο µέλλον. Η εναρµόνιση ή και η ορθή εναρµόνιση
εξυπακούει µέτρα σε εθνικό επίπεδο µε άµεση ισχύ. Εν πάση περιπτώσει,
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τέτοια θετικά µέτρα δεν έχουν ληφθεί καθόλου µέχρι σήµερα, αν και το εν
λόγω άρθρο 5 (Παράρτηµα αρ. 3) του Κυπριακού Νόµου, που προβλέπει τη
λήψη τέτοιων θετικών µέτρων µε την έκδοση στο µέλλον Κανονισµών, τέθηκε
σε ισχύ από το 2000.

Για ολοκλήρωση της εικόνας και των θέσεων µας που διατυπώνονται πιο
πάνω και ως πηγή πληρέστερης ενηµέρωσης, εσωκλείεται (Παράρτηµα αρ. 5)
το σύγγραµµα «The Legal and Social Position of Persons with Disability in the
New Legal Order of the Republic of Cyprus as a Member State of the
European Union. Equal Treatment - Social Policy» (Nicosia - 2005).
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