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ΣΥΝΟΨΗ - (ΕXECUTIVE SUMMARY)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Έκθεση αυτή ετοιµάστηκε µε βάση οδηγίες του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας
κ. Τάσσου Παπαδόπουλου, µε σκοπό να διαµορφωθεί πρόταση πολιτικής προς το
Υπουργικό Συµβούλιο, η οποία να αντιµετωπίζει σφαιρικά τα θέµατα των ατόµων µε
αναπηρία που τώρα τυγχάνουν χειρισµού από πολλές και διάφορες υπηρεσίες. Στα
θέµατα των ατόµων µε αναπηρία εµπλέκονται έξι Υπουργεία (Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονοµικών, Παιδείας και Πολιτισµού, Υγείας,
Εσωτερικών, Συγκοινωνιών και Έργων). Σε αρκετά δε Υπουργεία, οι αρµοδιότητες
είναι διασκορπισµένες περαιτέρω σε περισσότερες από µια Υπηρεσίες π.χ. στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Υπουργείο Οικονοµικών
εµπλέκονται 4 τµήµατα/υπηρεσίες στο καθένα).

Η Έκθεση αυτή:
(α) δίδει πλήρη εικόνα της υφιστάµενης κατάστασης καλύπτοντας το
νοµοθετικό πλαίσιο, τα Σχέδια/Προγράµµατα/Υπηρεσίες προς όφελος
των ατόµων µε αναπηρία, τα στατιστικά στοιχεία για τα άτοµα µε
αναπηρία και τις οργανώσεις ατόµων µε αναπηρία
(β) προβαίνει σε κριτική

εξέταση /αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης

και
(γ)

περιέχει εισηγήσεις για εξέταση από το Υπουργικό Συµβούλιο υπό το φως του
(α) και (β)

II.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο νοµικό πλαίσιο, υπάρχουν οκτώ ειδικοί Νόµοι/Κανονισµοί που αφορούν
αποκλειστικά τα άτοµα µε αναπηρία και εννέα γενικότεροι µε ευνοϊκές όµως διατάξεις
για τα άτοµα µε αναπηρία. (Οι Νόµοι περιγράφονται περιληπτικά στο Συνηµµένο 1,
σελ. 78-82). Οι περισσότεροι ειδικοί νόµοι (4 από τους οκτώ) εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το οποίο έχει
και τη βασική αρµοδιότητα για τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία.
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Α.

Ειδικοί Νόµοι

Οι οκτώ ειδικοί Νόµοι κατά Υπουργείο είναι οι ακόλουθοι:

1.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(ΐ)

Ο

Περί

Νοητικά

Καθυστερηµένων Ατόµων

Νόµος του

1989

(N.117/89).
Καθορίζει τα δικαιώµατα των νοητικά καθυστερηµένων, ιδρύει Επιτροπή για
την Προστασία τους και Ταµείο για ενίσχυση αυτής της οµάδας των ατόµων
µε αναπηρία. Η Επιτροπή παρουσίασε µέχρι τώρα πολύ περιορισµένο
έργο και το Ταµείο δεν έχει έσοδα γι’ αυτό παρουσιάζει αποθεµατικό ύψους
£1.778 µόνο.

(ii)

Ο Περί Λαχείου Προνοίας Νόµος του 1992 (Ν79(1)/92).
Προβλέπει για την παροχή οικονοµικής βοήθειας σε άτοµα µε αναπηρία και
τις Οργανώσεις τους, προερχόµενης από µια ειδική κλήρωση λαχείου κάθε
χρόνο. Στην πράξη τα έσοδα ήταν περιορισµένα και έτσι η έκδοση λαχείου
τερµατίστηκε το 1997. Το Κράτος παραχωρεί κάθε χρόνο στο Ταµείο
£80.000 για τους σκοπούς του Νόµου.

(iii)

Ο Περί του Ειδικού Ταµείου του Κέντρου Αποκατάστασης Ατόµων µε
Αναπηρία (ΚΕΑΑ) Νόµος του 2000 (Ν.103(1 )/2000).
Προάγει την επαγγελµατική κατάρτιση και απασχόληση όλων των ατόµων µε
αναπηρία από το Ειδικό Ταµείο του ΚΕΑΑ. Το Ταµείο διαθέτει περίπου
£350.000 που προήλθαν από το κέρδος των εργασιών όσων εργάζονται
στο ΚΕΑΑ. Ουσιαστικά τα έσοδα προέρχονται από έµµεση κυβερνητική
χορηγία, αφού ορισµένα κόστα καλύπτονται από την Κυβέρνηση και δεν
πληρώνονται από το Ταµείο. Η επαγγελµατική αποκατάσταση προωθείται
από το βασικό νόµο, από Σχέδια που εφαρµόζει η Υπηρεσία Μέριµνας
Ανάπηρων του Τµήµατος Εργασίας, αλλά και από Σχέδια που θα
συγχρηµατοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
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(iv)

Οι

Περί Ατόµων

µε

Αναπηρίες

Νόµοι

του

2000

και

2004

(Ν.127(1)/2000, και ο Τροποποιητικός Νόµος Ν.57(1)/2004).

Ο βασικός Νόµος του 2000 κατοχυρώνει τα δικαιώµατα όλων των ατόµων
µε αναπηρία, µε στόχο την πλήρη ένταξη τους στην κοινότητα και την
ανεξάρτητη διαβίωση τους. Με την τροποποίηση του 2004 ενσωµατώθηκε και η
Ευρωπαϊκή οδηγία που απαγορεύει κάθε µορφής διακρίσεις εναντίον των
ατόµων µε αναπηρία. Προβλέπει επίσης τη λειτουργία Κεντρικού Φορέα για
τα άτοµα µε αναπηρίες, (Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων-ΥΜΑ), Παγκύπριου
Συµβουλίου για Άτοµα µε Αναπηρίες, (που προεδρεύεται από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ταµείου για ενίσχυση τους καθώς
και την έγκριση κωδικών πρακτικής, σχεδίων απασχόλησης και γενικά
διασφαλίζει την παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών προς τα άτοµα
µε αναπηρία.
2.

(i)

Υπουργείο Οικονοµικών

Οι Περί Παροχής Επιδόµατος ∆ιακινήσεως εις Αναπήρους Νόµοι του
1980-2004.
Προβλέπουν την παροχή επιδόµατος διακίνησης (£24-£40/µήνα) για
σκοπούς επαγγελµατικής εκπαίδευσης/εργασίας από ειδικό Ταµείο.

(ii)

Ο Περί Προσλήψεως Εκπαιδευµένων Τυφλών Τηλεφωνητών στη
∆ηµόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου.
Προβλέπει την κατ' απόλυτη προτεραιότητα πρόσληψη τυφλών στη θέση
τηλεφωνητή.
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3.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Νόµος
του 1999(Ν.113(Ι)/99).
∆ιασφαλίζει την παροχή ευκαιριών για ισότιµη εκπαίδευση, καθοδήγηση και
αποκατάσταση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες.

4.

Υπουργείο Εσωτερικών
Ο περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµος, Κεφ. 96 και Νόµοι του
1959 έως 2002 και οι περί Οδών και Οικοδοµών Κανονισµοί του 1954
έως 1999 (τελευταία τροποποίηση Κ∆Π 86/99).
∆ιασφαλίζουν την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία στις οικοδοµές.

Β.

Γενικοί Νόµοι/Κανονισµοί

Οι Γενικοί Νόµοι/Κανονισµοί που περιέχουν ευνοϊκές πρόνοιες για
τους ανάπηρους είναι:
-

Οι Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµοι του 1980 έως 2002

-

οι Περί ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµοι του 1991 έως 2003

-

οι Περί Στεγών για Ηλικιωµένους και Ανάπηρους Νόµοι του 1990 έως
1994

-

οι Περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµο 1990 - 2004,

-

οι Περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόµοι του 1996 έως 2002

-

ο Περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµος του 2000,

-

οι Περί Ιατρικών Κυβερνητικών Ιδρυµάτων & Υπηρεσιών Γενικοί
Κανονισµοί 2000 και 2002

-

οι Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυµάτων Νόµοι του 1969 έως
1993

(βλέπε Συνηµµένο 1, σελ. 78-82).
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Οι πιο πάνω Νόµοι και Κανονισµοί προσφέρουν ένα ισχυρό νοµικό πλαίσιο
προστασίας των ατόµων µε αναπηρία, που ανταποκρίνεται πλήρως στα επίπεδα
που καθορίζουν το κοινοτικό κεκτηµένο και οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις. ∆ιασφαλίζει την
ισότητα των ευκαιριών, την καταπολέµηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόµων µε
αναπηρία και το δικαίωµα τους για ανεξάρτητη διαβίωση και πλήρη ένταξη στην
κοινωνική και οικονοµική ζωή. Παρουσιάζει όµως επικαλύψεις µεταξύ των διαφόρων
νοµοθεσιών για τις οποίες γίνονται διορθωτικές εισηγήσεις.

III. ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

Στα άτοµα µε αναπηρία" ή και τις Οργανώσεις τους προσφέρονται διάφορες
παροχές για τις οποίες το 2003 δαπανήθηκαν £37,9εκ. όπως φαίνεται στον πιο κάτω
πίνακα, (από τα οποία £21,5εκ. προέρχονταν από το Ταµείο ΚοινωνικώνΑσφαλίσεων). Σηµειώνεται ότι στο ποσό αυτό δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες για
γενικότερες υπηρεσίες προς τα άτοµα µε αναπηρία, όπως ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη, ειδική εκπαίδευση, στέγαση, λειτουργία ειδικών ιδρυµάτων, ή καθολικά
επιδόµατα όπως το επίδοµα τέκνου, επίδοµα µάνας κλπ.

Από τα διάφορα σχέδια επωφελήθηκαν 23.227 άτοµα (και 61 οργανώσεις) που
πιθανόν σε µερικές περιπτώσεις να είναι τα ίδια άτοµα, αφού επιτρέπεται η
βοήθεια από αριθµό σχεδίων (βλ. σελ. 44-46).
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22.
23.
24.
25.
26.

Υπηρεσία

Αρ.

Αρ.

Ποσό

Οργαν.

Ατόµων

£Κ

Επίδοµα Βαριάς Κινητικής
ΥΜΑ
Αναπηρίας
Αδασµολόγητο Αυτοκίνητο
Υπ.Οικ. . Επίδοµα ∆ιακίνησης (Υπ. Οικ.)
Υπ.Οικ.
Ειδική Χορηγία σε Τυφλούς
Υπ.Οικ.
Παροχές µέσω Λαχείου Προνοίας
ΥΜΑ(1)
1
∆ηµόσιο Βοήθηµα
ΥΚΕ(2)
Ενίσχυση Οικογένειας για Φροντ.
ΥΚΕ
Σπίτι
Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης
ΥΚΕ
Σχέδιο Εργοδότ. Αναπήρων (ΥΜΑ)
ΥΜΑ
Σχέδιο Κατάρτισης εκτός ΚΕΑΑ
ΥΜΑ
Απασχόληση µε Στήριξη
ΥΜΑ
Κατάρτιση στο ΚΕΑΑ
ΥΜΑ
Οικονοµ. Βοήθεια για αγορά
ΥΜΑ
Τροχοκαθίσµ.
Οικονοµ. Βοήθεια για αγορά
ΥΜΑ
Επιχορήγηση ∆ιακοπών (ΥΜΑ)
ΥΜΑ
Επιχορ.∆ιακοπ.Αναπήρ. και Ηλικ.
ΥΚΕ
(ΥΚΕ)
Επιχ. για Αγορά ακουστικών
Υπ.Υγ.
(Υπ. Υγείας)
Σχέδιο Αυτοεργοδότ. Ηλικιωµ./ Αναπ.
ΥΚΕ
(ΥΚΕ)
Σχέδ. ∆ιαχείρισης και ∆ανεισµού
ΥΜΑ
Τροχοκαθ.
Κατ' Οίκον φροντίδα Ηλικ. και Αναπ.
ΥΚΕ
Χορηγίες σε ΜΚΟ (ΥΚΕ)
ΥΚΕ
48
Χορηγίες σε Οργανώσεις Αναπήρων
ΥΜΑ
12
(ΥΜΑ)
Έγκαιρη Παρέµβαση
Ε.Ν.Κ.Α.(3)
Συντάξεις Αναπηρίας
Κοιν.Ασφ.
Συντάξεις Ανικανότητας
Κοιν.Ασφ.
Χορηγίες Επιτροπής Παθόντων και
Ε. Π. Π.
Πεσόντων
ΣΥΝΟΛΟ
61

Σηµ.: 1) ΥΜΑ= Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων
2) ΥΚΕ = Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας
3) ΕΝΚΑ= Επιτροπή Νοητικά Καθυστερηµένων
Ατόµων
µ.δ. =µη διαθέσιµο

962

1.780.000

170
284
1.000
31
5.232
31

1.531.000
88.500
1.800.000
78.650
5.500.000
110.000

5
4
22
167
41
215

26.000
8.000
7.844
92.500
316.000
150.000

792
455
150

426.000
64.000
20.000

400

140.000

11

6.800

35

1.000

5.046
0
0

µ.δ<4>
1.056.500
20.000

70
1.082
5.995
1.027

17.000
2.000.000
19.449.077
3.164.530

23.227

37.853.401
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IV. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Α.

Στατιστικά Στοιχεία

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το σύνολο των
ατόµων µε αναπηρία όλων των ηλικιών. Μια πρόσφατη έρευνα για το Εργατικό
∆υναµικό (ηλικίας 16-64 χρόνων) που έγινε το 2002 παρουσιάζει 53.369 άτοµα ή
ποσοστό 12,2% του πληθυσµού µεταξύ 16-64 χρόνων να έχουν χρόνια
προβλήµατα υγείας (ΧΠΥ). Ο ορισµός αυτός είναι ευρύτερος από την παραδοσιακή
έννοια του ανάπηρου και περιλαµβάνει µέχρι και δερµατικές παθήσεις,
αναπνευστικά προβλήµατα, εντερικές διαταραχές κλπ. φαίνεται όµως να
συµβαδίζει σε µεγάλο βαθµό µε τον ορισµό που περιλαµβάνεται στο γενικό
Νόµο περί Ατόµων µε Αναπηρίες (Ν. 127(1)72000) που προβλέπει ότι:

"αναπηρία" 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 φυσιολογικές και
ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόµου της ίδιας ηλικίας που δεν
έχει τέτοια ανεπάρκεια ή µειονεξία1".

Από τα 53.369 άτοµα µε ΧΠΥ, οι 25.513 (47%) εργάζονται και οι υπόλοιποι
27.856 (53%) δεν εργάζονται. Η έρευνα αναφέρει ότι υπάρχουν ανάµεσα στα
άτοµα µε ΧΠΥ 6.103 άτοµα µε σοβαρή αναπηρία (δηλαδή 11,4% των ατόµων µε
ΧΠΥ) από τα οποία µόνο 255 εργάζονται, ενώ τα υπόλοιπα 5.848 δεν εργάζονται.

Για να σχηµατιστεί ολοκληρωµένη εικόνα πρέπει να γίνει απογραφή των
ατόµων µε αναπηρία όλων των ηλικιών.

1

Στους εξειδικευµένους νόµους ο όρος ανάπηρος περιορίζεται στην κατηγορία ατόµων µε αναπηρία που αφορά κάθε
νόµος, π.χ. µόνο τυφλούς, ή µόνο νοητικά καθυστερηµένα άτοµα κλπ

viii
Β.

Οργανώσεις Ατόµων µε Αναπηρία

Υπάρχουν πολλές Οργανώσεις που ασχολούνται µε εξειδικευµένα θέµατα
ατόµων µε αναπηρία, ανάλογα µε τη µορφή αναπηρίας π.χ. Αποκατάστασης
Αναπήρων, Τυφλών, Κωφών, Παραπληγικών, Κατά Πλάκας Σκλήρυνση, Νοητικά
Καθυστερηµένων Ατόµων κ.ά. Όλες αυτές εκπροσωπούνται στην Κυπριακή
Συνοµοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων - ΚΥ.Σ.Ο.Α.

Έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
αίτηµα για να ρυθµιστεί η λειτουργία της ΚΥ.Σ.Ο.Α. µε Νόµο και άρχισε ήδη να
συζητείται προσχέδιο νόµου στο Παγκύπριο Συµβούλιο Ατόµων µε Αναπηρίες.

Τα άτοµα µε αναπηρία εκπροσωπούνται σε τέσσερα Σώµατα που έχουν
ιδρυθεί µε Νόµο (βλ. σελ. 49-50):(i)

Το Παγκύπριο Συµβούλιο για Άτοµα µε Αναπηρίες

(ii) Την Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων
(iii) Τη Συµβουλευτική Επιτροπή του Λαχείου Πρόνοιας
(iv)

Τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταµείου του Κ.Ε.Α.Α.

Μετά από κριτική αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης διαφάνηκε ότι
υπάρχει µεγάλη επικάλυψη αλλά και έλλειψη συντονισµού µε αποτέλεσµα να µην
υπάρχει µια υπηρεσία που να έχει ολοκληρωµένη εικόνα. Φυσικά η κατάσταση
άρχισε να βελτιώνεται από το 2000 που ψηφίστηκε ο βασικός Νόµος για τα άτοµα
µε αναπηρίες και θα βελτιωθεί περαιτέρω µε την ένταξη στην Ε.Ε. δεδοµένου ότι η
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και η διαδικασία για την Κοινωνική
Ενσωµάτωση επιβάλλει τη λήψη µέτρων για την απασχόληση και την κοινωνική
ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρία. Παρά τη βελτίωση υπάρχουν προβλήµατα
και επικαλύψεις που εντόπισε η µελέτη και κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα
/εισηγήσεις.

ix
1.

∆εν υπάρχει µητρώο µε το σύνολο των ατόµων µε αναπηρία.

Για

καλύτερο σχεδιασµό πολιτικής, γίνεται εισήγηση να γίνει απογραφή όλων των
ατόµων µε αναπηρία, του είδους αναπηρίας τους, των ειδικών
ικανοτήτων/γνώσεων που κατέχουν αλλά και των αναγκών τους. Τα στοιχεία
αυτά να τηρούνται από την Υπηρεσία που θα οριστεί ως κεντρικός Φορέας.

2.

∆εν υπάρχει ένας οµοιόµορφος ορισµός του όρου ανάπηρος, αλλά σε
κάθε νόµο ορίζεται η κατηγορία των ατόµων µε αναπηρία που θα εξυπηρετεί ο
συγκεκριµένος νόµος. Αυτό κρίνεται θεµιτό και επιθυµητό και γίνεται εισήγηση
να διατηρηθεί.

3.

Τα άτοµα µε αναπηρία εκπροσωπούνται επαρκώς στα διάφορα κέντρα
λήψης αποφάσεων µέσω της Συνοµοσπονδίας των Αναπηρικών Οργανώσεων
ΚΥΣΟΑ.

Εκκρεµεί η νοµοθετική ρύθµιση της λειτουργίας της.

Γίνεται

εισήγηση να προωθηθεί αυτή η ρύθµιση που τώρα συζητείται στο
Παγκύπριο Συµβούλιο για Άτοµα µε Αναπηρία.

4.

Κάποιοι Νόµοι µπορούν να καταργηθούν. Από την ανάλυση στις σελ. 5261 προκύπτει ότι υπάρχουν επικαλύψεις µεταξύ των οκτώ ειδικών νόµων και
πέντε από αυτούς θα µπορούσαν να καταργηθούν. Οι Νόµοι αυτοί είναι:

i. Ο περί Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων Νόµος (Ν.119/89) δεδοµένου
ότι έχει καταστεί πλεονασµατικός λόγω της ψήφισης του γενικού Νόµου περί
Ατόµων µε Αναπηρίες Ν. 127(1)72000, του τροποποιητικού του Νόµου του 2004
καθώς και του Νόµου του 1999 για την Ειδική Εκπαίδευση. Κατάργηση του θα
συνεπάγεται και κατάργηση της Επιτροπής Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων
και απόλυση του προσωπικού που εργοδοτεί. Η εισήγηση είναι να µελετηθεί
το ενδεχόµενο να µεταφερθεί το µόνιµο προσωπικό για ενίσχυση της
Κεντρικής Υπηρεσίας Αναπήρων.
ii. Ο περί Λαχείου Προνοίας Νόµος (Ν. 79(Ι)/92), αφού ήδη καταργήθηκε η
κλήρωση λαχείου προνοίας.
iii. Ο περί Ειδικού Ταµείου του ΚΕΑΑ Νόµος (Ν.103(Ι)/2000), δεδοµένου ότι
η απασχόληση και κατάρτιση προωθείται από την ΥΜΑ και ενισχύεται-από
ευρωπαϊκά κονδύλια.

x
ίν. Οι περί Παροχής Επιδόµατος ∆ιακινήσεως εις Αναπήρους Νόµοι
1980- 2004,

δεδοµένου ότι το σχετικό επίδοµα διακίνησης που παρέχεται µε

βάση αυτό µπορεί να παραχωρείται όπως και τα άλλα µέσω κονδυλίου του
προϋπολογισµού.
ν. Ο περί Προσλήψεως Εκπαιδευµένων Τυφλών στη ∆ηµόσια Υπηρεσία
Νόµος 17/1988, αφού ο γενικός Νόµος προβλέπει για την απασχόληση όλων
των ατόµων µε αναπηρία, η τεχνολογία καταργεί τις θέσεις τηλεφωνητή
και το δικαστήριο έκρινε άλλο παρόµοιο νόµο αντισυνταγµατικό.

5. Κάποια Σχέδια µπορούν να µεταφερθούν. Τα Σχέδια που θα µπορούσαν
να µεταφερθούν σε µια Κεντρική Υπηρεσία είναι αυτά που λειτουργεί το
Υπουργείο
Οικονοµικών δηλαδή:
i. Το επίδοµα διακίνησης
ii. Η ειδική χορηγία σε τυφλούς, που είναι το αντίστοιχο του επιδόµατος
βαριάς κινητικής αναπηρίας που δίνει η ΥΜΑ σε άτοµα µε κινητική
αναπηρία
iii. Η χορηγία για αδασµολόγητο αυτοκίνητο, και
iv. Το

Σχέδιο

Έγκαιρης

Παρέµβασης

της

Επιτροπής

Νοητικά

Καθυστερηµένων Ατόµων, αν αποφασιστεί η κατάργηση του σχετικού
Νόµου.
Το Υπουργείο Οικονοµικών δηλώνει πρόθυµο να παραχωρήσει τη λειτουργία
των σχεδίων σε άλλη Υπηρεσία.
6. Υπάρχουν επικαλύψεις στις παροχές µε αποτέλεσµα να δίνονται:
- Από 2 υπηρεσίες συντάξεις αναπηρίας (βλ. σελ. 62)
- Από 3 υπηρεσίες συντάξεις βαριάς αναπηρίας (βλ. σελ. 63)
- Από 3 υπηρεσίες επίδοµα διακίνησης (βλ. σελ. 63)
- Από 3 υπηρεσίες βοήθεια για τροχοκάθισµα (βλ. σελ. 64-65)
- Από 3 υπηρεσίες επιχορήγηση για διακοπές (βλ. σελ. 65-66).

xi

Από την ανάλυση φάνηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι Υπηρεσίες δεν γνώριζαν ότι
δίνονται αντίστοιχες παροχές και από αλλού, ιδιαίτερα για όργανα (ακουστικά,
τροχοκαθίσµατα κλπ). Σε άλλες περιπτώσεις, έστω και αν γνώριζαν, η νοµοθεσία τους
υποχρεώνει να συνεχίσουν να παραχωρούν διπλά επιδόµατα, για αυτό γίνεται
εισήγηση να εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης της νοµοθεσίας των περί ∆ηµόσιων
Βοηθηµάτων έτσι που να λαµβάνονται υπόψη και οι παροχές της Επιτροπής
Ανακουφίσεως Παθόντων και το Επίδοµα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας της Υπηρεσίας
Μέριµνας Αναπήρων.
7.

Υπάρχουν

επικαλύψεις

στα

σχέδια

απασχόλησης/κατάρτισης

µε

αποτέλεσµα να λειτουργούν πέντε σχέδια απασχόλησης από τρεις διαφορετικές
υπηρεσίες. Πρόσφατα, εγκρίθηκαν επίσης τρία νέα σχέδια συνολικού ύψους £1,2 εκ. για
να απορροφηθούν κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (£0,6 εκ.) ειδικά για
απασχόληση των ατόµων µε αναπηρία, κατά την περίοδο 2004-2006. Επειδή στα
µέσα της προγραµµατικής περιόδου δεν µπορούν να αλλάξουν τα Σχέδια, γίνεται
εισήγηση να µελετηθεί το ενδεχόµενο σύµπτυξης των διαφόρων σχεδίων κατά τη
διάρκεια προετοιµασίας της νέας προγραµµατικής περιόδου.
8.

Υπάρχουν ελλείψεις στην προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία.

Τα περισσότερα υφιστάµενα δηµόσια κτίρια, κρατικά και ιδιωτικά, που ανεγέρθηκαν πριν
τη ψήφιση της σχετικής νοµοθεσίας, δεν είναι προσβάσιµα. Γίνεται εισήγηση να
τροποποιηθούν το συντοµότερο δυνατό οι Κανονισµοί ώστε να ρυθµιστεί η
πρόσβαση στα υφιστάµενα κτίρια σύµφωνα µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Επίσης πρέπει να επισπευθεί η ολοκλήρωση δικτύου προσπελάσιµων πεζοδροµίων
στους κύριους δρόµους των πόλεων.
9.

∆εν µπορούν να αναληφθούν όλες οι αρµοδιότητες από µια Κεντρική

Υπηρεσία. Όταν οι παροχές αποτελούν γενικότερες υπηρεσίες όπως η υγεία, η
εκπαίδευση, η φροντίδα, η πολεοδοµία, οι κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ, αυτές πρέπει
να συνεχίσουν να βρίσκονται κάτω από το καθ' ύλην αρµόδιο Υπουργείο ή
Υπηρεσία. Απαιτείται όµως πολύ καλός συντονισµός.
Γίνεται εισήγηση όπως δηµιουργηθεί µια ισχυρή Υπηρεσία που να είναι ο
Κεντρικός Φορέας για θέµατα Ατόµων µε Αναπηρία και να έχει σφαιρική
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εικόνα (βλ. σελ. 51). Ως κατάλληλη υπηρεσία κρίνεται η Υπηρεσία Μέριµνας
Αναπήρων (ΥΜΑ) του Τµήµατος Εργασίας η οποία δηµιουργήθηκε µε απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου µε αριθµό 32.691 και ηµεροµηνία 1.12.89 για να
διαδραµατίσει αυτό το ρόλο. Για να ανταποκριθεί ικανοποιητικά απαιτείται:

i. Ενδυνάµωση της Υπηρεσίας µε πρόσθετο προσωπικό. Γίνονται
συγκεκριµένες εισηγήσεις για µεταφορά πρόσθετου προσωπικού από άλλες
υπηρεσίες (βλ. σελ. 76-77) που θα αυξήσουν το δυναµικό της σε 21 άτοµα
αντί 8 που διαθέτει τώρα.
ii. ∆ηµιουργία Ηλεκτρονικού ∆ικτύου που να συνδέει όλες τις εµπλεκόµενες
κυβερνητικές υπηρεσίες και να συλλέγει όλα τα στοιχεία σε µια Τράπεζα
Πληροφοριών, για να υπάρχει ολοκληρωµένη εικόνα. Το κόστος του δικτύου
υπολογίζεται µεταξύ £50.000-£70.000. Μέσω του δικτύου θα παρέχονται
πληροφορίες για:
- το σύνολο των ατόµων µε αναπηρία, τα επιδόµατα που παίρνει ο
καθένας, τις ανάγκες τους για εργασία, κατάρτιση κλπ,
- τη δαπάνη για τα άτοµα µε αναπηρία, συνολικά, κατά κατηγορία
αναπηρίας, κατά έτος κτλ.
- τα διάφορα σχέδια που λειτουργούν οι Υπηρεσίες
iii. ∆ιευκόλυνση των ατόµων µε αναπηρία στις συναλλαγές τους. Μέσω του
δικτύου θα εξυπηρετούνται εκτός από τις υπηρεσίες και τα άτοµα µε
αναπηρία, αφού θα µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις αλλά και να ζητούν
πληροφορίες για την πρόοδο στην αξιολόγηση των αιτηµάτων τους
iv. Σύσταση ∆ιϋπηρεσιακής Επιτροπής στην οποία να συµµετέχουν όλες οι
αρµόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες που χειρίζονται θέµατα ατόµων µε
αναπηρία η οποία να προδιαγράφει την κυβερνητική πολιτική και να
συντονίζει τις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες.

10. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τις απαιτήσεις της για ετοιµασία εθνικών
εγγράφων πολιτικής όπως το Εθνικό Σχέδιο για την Απασχόληση και το Εθνικό
Σχέδιο για την Κοινωνική Ενσωµάτωση διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο στην
προσπάθεια για µια σφαιρική πολιτική, αφού απαιτεί:

xii
-

την

εµπλοκή

όλων

των

ενδιαφεροµένων

κοινωνικών

εταίρων

στην ετοιµασία τους
-

τον καθορισµό συγκεκριµένων µετρήσιµων στόχων µε απώτερο σκοπό
την απασχόληση 50% των ατόµων µε αναπηρία µέχρι το 2010, και

-

προσφέρει οικονοµική ενίσχυση για Σχέδια αποκατάστασης ατόµων µε
αναπηρία.

Προϋποθέσεις για Σφαιρική Αντιµετώπιση

Εν κατακλείδι, πιστεύεται ότι, η εµπλοκή περισσότερων της µιας υπηρεσίας
στα θέµατα ατόµων µε αναπηρία, δεν είναι κακό, νοουµένου ότι:

(ι)

(ii)

η Κυβέρνηση ακολουθεί µια σφαιρική πολιτική

οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες αλληλοενηµερώνονται και

συναποφασίζουν
στο βαθµό που µια νέα απόφαση τις αφορά
(iii)

υπάρχει ένας Κεντρικός Φορέας και ένα ενιαίο σύστηµα πληροφόρησης
που να υποστηρίζει τη χάραξη πολιτικής και την αλληλοενηµέρωση

(iv)

τα άτοµα µε αναπηρία διευκολύνονται στις συναλλαγές τους µε τις
κυβερνητικές υπηρεσίες µέσω µιας κεντρικής υπηρεσίας που
θα
παρακολουθεί την εξέλιξη των υποθέσεων τους από τις υπόλοιπες.

Εκτιµάται ότι οι εισηγήσεις της µελέτης αυτής βελτιώνουν την υφιστάµενη κατάσταση
και θέτουν γερές βάσεις για σφαιρική αντιµετώπιση των θεµάτων των ατόµων µε
αναπηρία.

xiv
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Με βάση γραπτές οδηγίες του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, κ. Τάσσου
Παπαδόπουλου, ζητήθηκε από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Εσωτερικών να προβούν από κοινού σε σφαιρική αντιµετώπιση
των θεµάτων των ατόµων µε αναπηρία και να διαµορφώσουν «πρόταση πολιτικής»
προς το Υπουργικό Συµβούλιο.

Επειδή για τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία αρµοδιότητα έχουν και άλλες
κυβερνητικές Υπηρεσίες, συγκεκριµένα τα Υπουργεία Οικονοµικών, Παιδείας και
Πολιτισµού, και Υγείας, µε πρωτοβουλία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ. Μάκη Κεραυνού και ύστερα από γραπτή ενηµέρωση του Προέδρου
της ∆ηµοκρατίας, η Υπουργική Επιτροπή διευρύνθηκε µε τους τρεις αντίστοιχους
Υπουργούς.

Η Υπουργική Επιτροπή πραγµατοποίησε τρεις συνεδρίες, στις 12/5/03,
4/9/03 και 28/9/04.

Στην πρώτη συνεδρία αποφασίστηκε ως πρώτο βήµα να συγκεντρωθούν σε
ένα ενιαίο έγγραφο όλες οι σχετικές νοµοθεσίες και όλα τα υφιστάµενα
προγράµµατα, ωφελήµατα και παροχές και οι στόχοι του κάθε Υπουργείου για το
µέλλον το οποίο να τεθεί υπόψη της Υπουργικής Επιτροπής κατά την επόµενη
συνεδρία της.

Στη δεύτερη συνεδρία της Υπουργικής Επιτροπής ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενηµέρωσε τους συναδέλφους του ότι µε απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ. 57.520 και ηµερ. 13.3.03 είχε συσταθεί µια δεύτερη
Υπουργική Επιτροπή αποτελούµενη από τους Υπουργούς Εσωτερικών,
Συγκοινωνιών και Έργων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε όρους
εντολής να µελετήσει τα θέµατα πρόσβασης και διακίνησης των ατόµων µε
αναπηρία και ότι, σε συνεννόηση µε τους δύο αυτούς Υπουργούς, αποφασίστηκε
όπως η πρώτη Υπουργική Επιτροπή διευρυνθεί µε τη συµπερίληψη και του
Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων ώστε η Έκθεση που θα υποβληθεί στο
Υπουργικό Συµβούλιο να καλύψει και τα θέµατα πρόσβασης και διακίνησης.

xv
Αφού ενηµερώθηκε σε αδρές γραµµές, µε βάση έγγραφο που ετοιµάστηκε
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία µε τις
άλλες υπηρεσίες, για την υφιστάµενη νοµοθεσία και τα υφιστάµενα Σχέδια, η
Υπουργική Επιτροπή ανέθεσε σε µια τεχνοκρατική Επιτροπή υπό την προεδρία του
∆ιευθυντή Τµήµατος Εργασίας, απαρτιζόµενη από εκπροσώπους όλων των
εµπλεκοµένων Υπουργείων και του Γραφείου Προγραµµατισµού12 να εξετάσει τα πιο
κάτω θέµατα και να υποβάλει Έκθεση στην Υπουργική Επιτροπή, η οποία στη
συνέχεια να ολοκληρώσει το έργο της σε µια τρίτη και τελική συνεδρία.
•

Κριτική εξέταση υφιστάµενης πολιτικής για θέµατα αναπήρων

•

Κριτική εξέταση υφιστάµενων Νόµων, µε στόχο τη διαπίστωση της
χρησιµότητας τους, τυχόν κενών κλπ.

•

Αξιολόγηση

των

υφιστάµενων

Προγραµµάτων/Σχεδίων/Μέτρων/

Παροχών προς όφελος των ατόµων µε αναπηρίες, µε στόχο τη
διαπίστωση κατά πόσο υπάρχουν επικαλύψεις ή ανάγκη κατάργησης/
διαφοροποίησης ορισµένων από αυτά.

•

Συντονισµό µεταξύ των Υπουργείων.

•

Υποβολή εισήγησης για τη δηµιουργία ενιαίου φορέα χειρισµού των
θεµάτων των αναπήρων.

Η Τεχνική Επιτροπή υπέβαλε Έκθεση στον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 3/12/03. Κρίθηκε ότι αυτή έπρεπε να
αναδιαµορφωθεί ώστε να ανταποκρίνεται πληρέστερα στους όρους εντολής της
Υπουργικής Επιτροπής και να περιέχει σαφείς και συγκεκριµένες εισηγήσεις.
Η εργασία αυτή αναλήφθηκε από τη Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η οποία ύστερα από νέα συνάντηση της µε την
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Στην Τεχνοκρατική Επιτροπή µετείχαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο κ. Χρίστος
Αγγελίδης (Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων) και η κα Χλόη Κοροµία (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας), από το
Γραφείο Προγραµµατισµού η κα Γ. Χριστοφίδου, από το Υπουργείο Υγείας η κα Α. Νουσκά, από το Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων η κα Κλ. Πετρίδου, από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού ο κ. Α. Θεοδώρου,
από το Υπουργείο Οικονοµικών η κα Ορφανίδου και από το Υπουργείο Εσωτερικών η κα Ρ. Κουρτελλή.

xvi
Τεχνοκρατική Επιτροπή και επικοινωνία µε τα µέλη της ξεχωριστά, ετοίµασε νέα
Έκθεση.

Η Υπουργική Επιτροπή εξέτασε και ενέκρινε τη νέα Έκθεση στην τρίτη και
τελευταία συνεδρία της που έγινε στις 28/9/04 και συµφώνησε να υποβληθεί για κατ'
αρχή έγκριση στο Υπουργικό Συµβούλιο και στη συνέχεια να τεθεί υπόψη των
Οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

27 Οκτωβρίου 2004

04011901.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέχρι το 2000 που ψηφίστηκε ο Νόµος περί Ατόµων µε Αναπηρίες, ο οποίος
προσεγγίζει κατά σφαιρικό τρόπο τα θέµατα που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία
και προβλέπει για τον καθορισµό εθνικής πολιτικής για τα θέµατα αυτά, δεν
υπήρχε ενιαία κυβερνητική πολιτική. Το κάθε Υπουργείο καθόριζε τη δική του
πολιτική και προωθούσε τη δική του νοµοθεσία και Σχέδια µε στόχο τη βελτίωση της
ζωής των ατόµων µε αναπηρία. Έτσι σταδιακά εισήχθηκε µια σειρά από Νόµους
και Κανονισµούς που ρυθµίζουν θέµατα που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία.
Η τακτική αυτή συνεχίζεται και σήµερα.

Τα θέµατα ατόµων µε αναπηρία είναι σήµερα διασκορπισµένα και τυγχάνουν
χειρισµού από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες µε αποτέλεσµα να υπάρχει
έλλειψη συντονισµού, αλλά και έλλειψη ολοκληρωµένης εικόνας.

Η Έκθεση αυτή:
(α) δίδει πλήρη εικόνα της υφιστάµενης κατάστασης
Καλύπτει:
-

το νοµοθετικό πλαίσιο

-

τα Σχέδια/Προγράµµατα/Υπηρεσίες προς όφελος των ατόµων µε
αναπηρία

-

τη στελέχωση και το κόστος των υπηρεσιών που ασχολούνται µε
θέµατα ατόµων µε αναπηρία

-

τις δηµόσιες δαπάνες για τα άτοµα µε αναπηρία

-

στατιστικά στοιχεία για τα άτοµα µε αναπηρία και

-

τις οργανώσεις ατόµων µε αναπηρία

(β) προβαίνει σε κριτική εξέταση /αξιολόγηση της υφιστάµενης
κατάστασης και
(γ) περιέχει εισηγήσεις για εξέταση από το Υπουργικό Συµβούλιο υπό
το φως του (α) και (β).
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II. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Παρά το γεγονός ότι η Κυβερνητική πολιτική στον τοµέα της µέριµνας ατόµων µε
αναπηρία δεν αναπτύχθηκε κατά τρόπο σφαιρικό και ολοκληρωµένο, εντούτοις
µπορεί να λεχθεί ότι εδράζεται στις αρχές της διασφάλισης της ισότητας των
ευκαιριών, της ίσης µεταχείρισης και της καταπολέµησης των διακρίσεων σε βάρος
των ατόµων µε αναπηρία και της διασφάλισης του δικαιώµατος τους για ανεξάρτητη
διαβίωση και για πλήρη ένταξη τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή του τόπου.
Η πολιτική αυτή απαιτεί, µεταξύ άλλων, την άρση των φυσικών και κοινωνικών
φραγµών και την εισαγωγή µέτρων υπέρ των ατόµων µε αναπηρία.
Σήµερα υπάρχουν οκτώ Νόµοι/Κανονισµοί που αφορούν αποκλειστικά τα
άτοµα µε αναπηρία και εννέα γενικότεροι νόµοι υπό την έννοια ότι αφορούν τον
πληθυσµό γενικότερα µε ευεργετικές διατάξεις για τα άτοµα µε αναπηρία. Πρόσθετα
έχουν κυρωθεί µε νόµο η Σύµβαση µε αρ. 159 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
περί της Επαγγελµατικής Αποκατάστασης και Απασχόλησης Ανάπηρων
Προσώπων3 και το άρθρο 15 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη4.
Οι περισσότεροι από τους ειδικούς Νόµους αφορούν το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (4) .Οι υπόλοιποι αφορούν το Υπουργείο Οικονοµικών (2),
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (1) και το Υπουργείο Εσωτερικών (1).

Όλοι οι Νόµοι, ειδικοί και γενικοί, παρουσιάζονται µε χρονολογική σειρά πιο
κάτω στο βαθµό που κρίθηκε ότι χρειάζεται για σκοπούς της µελέτης αυτής.
Συγκεκριµένα, για τον κάθε ειδικό νόµο φαίνεται το Υπουργείο ή Υπηρεσία που τον
εφαρµόζει, ο σκοπός του, η ερµηνεία του όρου ανάπηρος και άλλων συναφών
όρων, και εκεί που υπάρχουν, τα θεσµικά όργανα και οι οικονοµικές διατάξεις.

3
Κυρωτικός Νόµος
Η Σύµβαση ορίζει ως ανάπηρο πρόσωπο άτοµο του οποίου οι προοπτικές εξεύρεσης και διατήρησης κατάλληλης
απασχόλησης καθώς και επαγγελµατικής ανέλιξης σ' αυτή είναι αισθητά µειωµένες συνεπεία ενός προσηκόντως
αναγνωρισµένου σωµατικού ή πνευµατικού µειονεκτήµατος
4
Κυρωτικός Νόµος αρ. 64 του 1969.Το άρθρο 15 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη δεν έχει ορισµό του όρου ανάπηρος.
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Στο Συνηµµένο 1 φαίνεται κατάλογος των Νόµων κατά Υπουργείο/Υπηρεσία και
σύνοψη των
διατάξεων τους (βλ. σελ. 78-82).

•

Ειδικοί Νόµοι/Κανονισµοί

1. Οι περί Παροχής Επιδόµατος ∆ιακινήσεως εις Αναπήρους Νόµοι του
1980-2004 (Αρµοδιότητα Υπουργείου Οικονοµικών).
Σκοπός του Νόµου είναι η παροχή επιδόµατος διακίνησης5: (α)

σε αναπήρους για την διακίνηση τους για σκοπούς εργασίας

(β) σε αναπήρους σπουδαστές ή µαθητές για την διακίνηση τους µέσα στη
∆ηµοκρατία για σκοπούς επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως ή αποκτήσεως
ειδικών γνώσεων σχετικών προς την επαγγελµατική τους αποκατάσταση για
ανώτατη περίοδο τριών ετών.
"ανάπηρος" σηµαίνει πολίτη της ∆ηµοκρατίας όστις, εκ γενετής ή λόγω
µεταγενεστέρου γεγονότος, είναι κατ' έκθεσιν του Ιατροσυµβουλίου, µονίµως
ανάπηρος και η αναπηρία του συνίσταται εις:

(α) παραπληγίαν, τετραπληγίαν, ακρωτηριασµόν ή παραµόρφωσιν ή αδυναµίαν
των κάτω άκρων, εις βαθµόν υπερβαίνον τα το τριάκοντα εννέα της εκατόν
(39%)

(β) περιορισµόν της οξύτητος της οράσεως και των δύο οφθαλµών ώστε αύτη
εις τον καλύτερον οφθαλµόν να µη υπερβαίνη, έστω και δια διορθωτικών
φακών, τα 6/36».

5

Επίδοµα διακίνησης µέχρι £40 παρέχεται και σε παθόντες αναπήρους µε βάση τους περί Ανακουφίσεως Παθόντων
Νόµους ανεξάρτητα από το είδος αναπηρίας (βλ. σελ. 25-28 πιο κάτω). Επίσης επίδοµα διακίνησης παρέχεται και από
τις Υπηρεσίες Κοινωνικές Ευηµερίας µε βάση τους Νόµους περί ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών για τη
µετάβαση δικαιούχων δηµοσίου βοηθήµατος σε ιατρικές ή άλλες ζωτικές υπηρεσίες ως ειδική ανάγκη. Το ύψος του
επιδόµατος καθορίζεται σε εξατοµικευµένη βάση.

4
Σηµειώνεται ότι µε τροποποίηση που έγινε στη νοµοθεσία το 2004
(Ν.177(Ι)/2004) το επίδοµα διακίνησης που παρέχεται κάτω από τις ίδιες
προϋποθέσεις και σε πολίτες οποιουδήποτε κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή άλλου συµβαλλόµενου µέρους της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο, εφόσον αυτοί είναι εργαζόµενοι στην επικράτεια της
∆ηµοκρατίας.

Το ύψος του επιδόµατος αποφασίζεται µε βάση την οικονοµική κατάσταση του
ανάπηρου και καθορίζεται µέχρι £24 το µήνα, πλην των περιπτώσεων
αναπηρίας που οφείλεται σε τετραπληγία ή περιορισµό της οξύτητας της
όρασης, οπότε το επίδοµα δύναται να αυξηθεί µέχρι £40 το µήνα.

Ειδικό Ταµείο
Ο Νόµος προβλέπει για την λειτουργία Ειδικού Ταµείου που αποτελείται εξ'
ολοκλήρου από Κυβερνητικές χορηγίες και το διαχειρίζεται Επιτροπή που
αποτελείται από 1 Πρόεδρο (εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονοµικών) και 2
Μέλη που διορίζει ο Υπουργός Οικονοµικών (εκπρόσωπος Γενικού Λογιστηρίου
και 1 λειτουργός από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας).

Αποθεµατικό του Ταµείου το τέλος του 2003
Κάθε χρόνο εµβαζεται στο Ταµείο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό το ποσό
που απαιτείται για τις ανάγκες των δικαιούχων.

Βοήθεια που δόθηκε το 2003: £88.500
Αριθµός δικαιούχων: 284
Λειτουργοί που απασχολούνται: 1 Γραφέας (10% του χρόνου του), 1
Λογιστικός Λειτουργός Α10 (5% του χρόνου του).
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2. Ο περί Προσλήψεως Εκπαιδευµένων Τυφλών Τηλεφωνητών
στη ∆ηµόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου Νόµος Αρ. 17 του 1988.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Οικονοµικών)
Σκοπός του Νόµου αυτού είναι η κατ' απόλυτη προτεραιότητα πρόσληψη στη θέση
Τηλεφωνητή, στη ∆ηµόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία, καθώς και στα Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου από υποψήφιους τυφλούς που κατέχουν τα
απαιτούµενα προσόντα και είναι εκπαιδευµένοι τηλεφωνητές. Αν δεν υπάρχουν
τυφλοί υποψήφιοι τηλεφωνητές διορίζονται κατά προτεραιότητα άτοµα µε
αναπηρία.
«Τυφλός6» σηµαίνει πρόσωπο του οποίου η οπτική οξύτητα και µετά τη
χρησιµοποίηση διορθωτικών φακών δεν υπερβαίνει τα 6/60 της κανονικής όρασης
στο καλύτερο µάτι.
Ανάπηρος για σκοπούς του Νόµου αυτού σηµαίνει οποιοδήποτε µόνιµα
ανάπηρο πολίτη της ∆ηµοκρατίας ο οποίος, εκ γενετής ή λόγω
µεταγενέστερου γεγονότος είναι µερικώς ή πλήρως ανάπηρος, νοουµένου ότι η
αναπηρία του προέρχεται από σοβαρή παραµόρφωση ή σοβαρό
ακρωτηριασµό των κάτω άκρων, ή από µυοπάθεια, παραπληγία, τετραπληγία
ή από οποιαδήποτε άλλη συναφή αιτία.
Αριθµός τυφλών που προσλήφθηκαν µε βάση το Νόµο αυτό: 50 άτοµα από
την έναρξη της εφαρµογής του Νόµου το 1988 µέχρι το 2003.
3. Ο περί Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων Νόµος του 1989 (Ν.117/89) 7
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
Ο Νόµος αυτός κατοχυρώνει το δικαίωµα αξιοπρεπούς διαβίωσης και
κοινωνικής ασφάλισης ανάλογα προσαρµοσµένης στις ανάγκες και ικανότητες
του νοητικά καθυστερηµένου ατόµου και καθορίζει ότι αποτελεί ευθύνη της
πολιτείας η παροχή στο καθυστερηµένο άτοµο των αναγκαίων

6

Στους τυφλούς παρέχεται επίσης από το Υπουργείο Οικονοµικών ετήσια χορηγία ύψους £1.800 µε βάση τους περί Παροχής Ειδικών
Χορηγιών Νόµους του 1996 έως 2002 (βλ. σελ. 30-31 πιο κάτω).
7
Προωθείται τροποποίηση του Νόµου αυτού.

6

µέσων

φροντίδας

και

περίθαλψης

για

διασφάλιση

της

ανθρώπινης

αξιοπρέπειας, υγιούς διαβίωσης και ανάπτυξης στο βαθµό που οι δυνατότητες
του το επιτρέπουν.

Αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει περίθαλψη και βοήθεια που θα
περιλαµβάνει:
(α)

Ειδική εκπαίδευση8 σε κατάλληλα σχολεία ή κέντρα εκπαίδευσης και

επαγγελµατικής κατάρτισης
(β)

ιδρυµατική διαµονή, φροντίδα και περίθαλψη

(γ)

δηµιουργία ευκαιριών για επαγγελµατική αποκατάσταση

(δ)

φροντίδα και βοήθεια στο σπίτι όπου το νοητικά καθυστερηµένο άτοµο

διαµένει µε γονείς ή συγγενείς
(ε)

εξασφάλιση διαµονής και φροντίδας του καθυστερηµένου ατόµου που

διαµένει µε γονείς ή συγγενείς µετά το θάνατο τους ή όταν αυτοί καταστούν
ανίκανοι να προσφέρουν την αναγκαία φροντίδα στο καθυστερηµένο άτοµο
(στ)

ευνοϊκή µεταχείριση στο σχέδιο κοινωνικών ασφαλίσεων

(ζ)

λήψη νοµοθετικών µέτρων για προστασία του νοητικά καθυστερηµένου

ατόµου στον κοινωνικό χώρο
(η)

παροχή

αναγκαίας

βοήθειας

για

κοινωνικοποίηση

νοητικά

καθυστερηµένων ατόµων και ενσωµάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο στο βαθµό
που οι ικανότητες τους το επιτρέπουν και
(θ)

διορισµό κατάλληλων προσώπων για τη διαχείριση των περιουσιών και για

την προστασία των συµφερόντων των νοητικά καθυστερηµένων ατόµων.
Σύµφωνα µε το Νόµο οι υποχρεώσεις της πολιτείας θα εκπληρώνονται έναντι των
ατόµων µε αναπηρία µέσα στα πλαίσια των κρατικών δυνατοτήτων λαµβανοµένων
υπόψη και των διαπιστώσεων της Επιτροπής για τις ανάγκες των καθυστερηµένων
ατόµων.
8

Το 1999 ψηφίστηκε εξειδικευµένος νόµος για την εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες (Βλ. σελ. 13-16)
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«Ανάπηρος»

σηµαίνει

«νοητικά

καθυστερηµένο

άτοµο»

και

νοητικά

καθυστερηµένο άτοµο σηµαίνει πρόσωπο οποιασδήποτε ηλικίας που είναι µόνιµα
ανίκανο να εξασφαλίσει µόνο του όλες ή µερικές από τις απαραίτητες ανάγκες
για οµαλή ατοµική ή κοινωνική διαβίωση λόγω ελλιπούς ανάπτυξης ή ανεπάρκειας,
εκ γενετής ή µη, των νοητικών του δυνατοτήτων.

Όργανα του Νόµου
Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων9
Απαρτίζεται από 6-12 άτοµα διοριζόµενα από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τα οποία τα µισά είναι κρατικοί λειτουργοί (Υπουργείο
Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας, Παιδείας και
Πολιτισµού) και τα υπόλοιπα ιδιώτες. Οι ιδιώτες προέρχονται από γονείς και
αδέλφια ατόµων µε αναπηρία που υποδεικνύονται από τον Παγκύπριο Σύνδεσµο
Γονέων Καθυστερηµένων Ατόµων. Ο Πρόεδρος είναι κρατικός λειτουργός και
διορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αρµοδιότητες της Επιτροπής
Παρακολουθεί τα προβλήµατα των ατόµων µε νοητική υστέρηση και των
οικογενειών τους καθώς και τις ενέργειες και τα µέτρα που λαµβάνουν τα διάφορα
τµήµατα και φορείς για την επίλυση τους.

Προωθεί την υλοποίηση προγραµµάτων για διασφάλιση των διακηρυχθέντων
δικαιωµάτων των ατόµων µε νοητική υστέρηση.
Παρακολουθεί την παροχή υπηρεσιών έγκαιρης παρέµβασης, σχολικής
εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης, απασχόλησης, διαµονής και
γενικά των υπηρεσιών που στοχεύουν στην ευηµερία των ατόµων µε νοητική
υστέρηση.

Αξιολογεί,

σε

συνεργασία

αποτελεσµατικότητα

της

µε

τις

αρµόδιες

λειτουργίας

των

κρατικές
χώρων

προσφέρονται υπηρεσίες στα άτοµα µε νοητική υστέρηση.
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Η θητεία είναι διετής και λήγει στις 2/10/05

υπηρεσίες,
στους

την

οποίους
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Τηρεί µητρώα ατόµων10 µε νοητική υστέρηση και των ιδρυµάτων11 που
ασχολούνται µε αυτά και εξάγει στατιστικά και άλλα σχετικά στοιχεία. Σήµερα οι
δραστηριότητες της Επιτροπής επικεντρώνονται στην προώθηση της απασχόλησης
µε στήριξη µέσω του Σχεδίου Απασχόλησης µε Στήριξη Ατόµων µε Σοβαρή
Αναπηρία της Υπηρεσίας Μέριµνας Αναπήρων, την ενηµέρωση και την εφαρµογή
σχεδίου έγκαιρης παρέµβασης.
Συµβουλευτική Επιτροπή

Ιδρύεται

από

το

Υπουργικό

Συµβούλιο

και

απαρτίζεται

από

εµπειρογνώµονες µε σκοπό την παροχή βοήθειας στην πιο πάνω Επιτροπή
για καλύτερη εκπλήρωση των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων της12.
Ταµείο Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων

Ιδρύεται από το Νόµο ως νοµικό πρόσωπο για την επίτευξη και προώθηση του
σκοπού του Νόµου. ∆ιαχειριστής του Ταµείου είναι η Επιτροπή Προστασίας
Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων.
Πόροι του Ταµείου

Εισφορές,

δωρεές

κληροδοτήµατα,

χορηγίες

που

γίνονται

για

φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Ετήσια Έσοδα

∆εν υπάρχουν γιατί δεν γίνονται εισφορές, δωρεές ή χορηγίες.
Ύψος Αποθεµατικού 31/12/2003: £1.778
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Με βάση τον περί Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων Νόµο (Ν. 117/89) προβλέπεται η λειτουργία δυο µητρώων για νοητικά
καθυστερηµένα άτοµα. Το µητρώο Α το οποίο εξυπηρετεί σκοπούς στατιστικής και ερευνών και στο οποίο καταγράφονται νοητικά
καθυστερηµένα άτοµα και το µητρώου Β το οποίο χρησιµεύει για σκοπούς παροχής ωφεληµάτων. Σήµερα λειτουργεί µόνο το µητρώο
Α για το λόγο ότι όπως είναι σήµερα διαρθρωµένο το σχετικό άρθρο που προβλέπει τη δηµιουργία του µητρώου Β, προσκρούει στον
περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόµου) Νόµο του 2001. Το πρόβληµα αναµένεται να
αντιµετωπιστεί µε την προώθηση του τροποποιητικού Νοµοσχεδίου µε τίτλο «ο περί Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των Ατόµων µε
Νοητική Υστέρηση Νόµος του 2004», ο οποίος βρίσκεται στη Νοµική Υπηρεσία για νοµοτεχνικό έλεγχο.
11

Σήµερα τηρείται µητρώο ιδρυµάτων.
Η σύσταση, οι αρµοδιότητες και η λειτουργία της Συµβουλευτικής Επιτροπής διέπεται από του,ς
περί Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων (Σύσταση Συµβουλευτικής Επιτροπής) Κανονισµούς του
1990. Η θητεία της είναι τετραετής και λήγει στις 2/10/05.
12

9
Προϋπολογισµός της Επιτροπής: £163.000 για το 2004 (£96.300 δαπάνες
προσωπικού, £35.000 για το σχέδιο έγκαιρης παρέµβασης, για µελέτη για την
ετοιµασία µητρώου νοητικά καθυστερηµένων ατόµων και ιδρυµάτων £4.000,
συνέδρια £4,500 και υπόλοιπα έξοδα λειτουργίας £23.000).

Προσωπικό που απασχολείται από την Επιτροπή: 1 Προϊστάµενος
Υπηρεσιών (Κλ. Α11), 2 µόνιµοι λειτουργοί (Κλ. Α8-Α10), 1 γραφέας (Κλ. Α2), 2
Έκτακτοι Γραφείς και 4 Λειτουργοί Έγκαιρης Παρέµβασης που εξασφαλίστηκαν
µε τη µέθοδο «αγοράς υπηρεσιών» (βλ. πιο κάτω, σελ.44).
Προωθείται τροποποίηση του Νόµου11 µε στόχο:
•

Να εκσυγχρονίσει τις υποχρεώσεις της πολιτείας για παροχή
περίθαλψης και βοήθειας στα άτοµα µε νοητική υστέρηση και να
επαναπροσδιορίσει ανάλογα τις αρµοδιότητες της Επιτροπής.

•

Να αναβαθµίσει την τήρηση των µητρώων τόσο για τα άτοµα µε
νοητική υστέρηση όσο και για τα ιδρύµατα που ασχολούνται µ' αυτά
και να εισάξει βελτιωτικές ρυθµίσεις αναφορικά µε τη νοµική υπόσταση
της Επιτροπής, του προσωπικού που εργάζεται στις Υπηρεσίες της και
της διαχείρισης των οικονοµικών της.

4.

Ο περί Λαχείου Πρόνοιας Νόµος του 1992 (Ν. 79(Ι)/92) και οι περί
Λαχείου Πρόνοιας Κανονισµοί του 1994 (Κ.∆.Π. 179/94)
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Σκοπός του Νόµου είναι η παροχή µέσω του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων:

(α) υλικής ή άλλης βοήθειας στους ανάπηρους και δεινοπαθούντες.
(β)

οικονοµικής

εκπαίδευση,

βοήθειας

επαγγελµατική

σε

Οργανώσεις

αποκατάσταση

και

αναπήρων
ανέλιξη,

µε

στόχο

κοινωνική

την

ένταξη,

οικονοµική ενίσχυση, αξιοπρεπή διαβίωση και γενικά τη βελτίωση του
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επιπέδου διαβίωσης των ατόµων µε αναπηρία και την προώθηση των θεµάτων τους.

Τα κριτήρια παροχής υλικής βοήθειας σε άτοµα µε αναπηρία και δεινοπαθούντες σε
Υπουργεία, ∆ιοικητικά Όργανα, Οργανώσεις και Ιδρύµατα καθορίζονται στους περί Λαχείων
Πρόνοιας Κανονισµούς13.

Ορισµοί
«ανάπηρος» σηµαίνει άτοµο, το οποίο πάσχει εκ γενετής ή λόγω µεταγενέστερου
γεγονότος από µερική ή πλήρη σωµατική ή διανοητική αναπηρία, η δε αναπηρία του
προέρχεται από σοβαρή παραµόρφωση ή σοβαρό ακρωτηριασµό των άνω ή κάτω άκρων
ή από µυοπάθεια, παραπληγία, τετραπληγία ή σοβαρή απώλεια της όρασης και στους δύο
οφθαλµούς ή σοβαρή απώλεια της ακοής και στα δύο αυτιά, ή από σοβαρή διανοητική
καθυστέρηση, ή από άλλη σοβαρή αιτία, οι οποίες προκαλούν ουσιώδη µείωση της σωµατικής
ή διανοητικής ικανότητας και επιτρέπουν σ' αυτό να ασκεί µόνο περιορισµένο κύκλο
βιοποριστικών επαγγελµάτων.

«δεινοπαθών» σηµαίνει άτοµο, το οποίο λόγω έκτακτων κοινωνικών περιστατικών ή άλλων
εξαιρετικών συµβάντων, έχει άµεση ανάγκη ειδικής µέριµνας ή οικονοµικής ή άλλης
βοήθειας, οι οποίες δεν παρέχονται ή δεν παρέχονται ικανοποιητικά από άλλο ισχύοντα νόµο.

Όργανα
Συµβουλευτική πενταµελής Επιτροπή της οποίας ο Πρόεδρος και τα µέλη είναι ανάπηροι,
που διορίζονται για τριετή θητεία14 από το Υπουργικό Συµβούλιο από άτοµα που προτείνονται
από Οργανώσεις Αναπήρων.

13 1

Αναφορικά µε την παροχή υλικής ή άλλης βοήθειας σε ανάπηρους και δεινοπαθούντες θα λαµβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των αιτήσεων
και κατά τη λήψη της τελικής απόφασης, τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) ο βαθµός της σοβαρότητας της ικανοποιούµενης ανάγκης
(β) η κοινωνική και οικονοµική κατάσταση του αιτητή
(γ) το ύψος της αιτούµενης βοήθειας και η δυνατότητα εξασφάλισης βοήθειας για κάλυψη της συγκεκριµένης ανάγκης από κρατική χορηγία ή ιδιωτική
πηγή (δ) το αναµενόµενο όφελος και ειδικότερα η συµβολή της βοήθειας στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και της ανεξαρτητοποίησης του αιτητή.
14 1

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 10/4/05 (Έναρξη 11.4.2002)
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Ταµείο Λαχείου Πρόνοιας:
Πόροι: Σύµφωνα µε το Νόµο προέρχονται:
(α) Από καθαρά έσοδα από την πώληση λαχείων πρόνοιας για τους αναπήρους και
δεινοπαθούντες, τα οποία διατίθενται ως λαχεία ειδικού τύπου σύµφωνα µε τις διατάξεις
του περί Λαχείων Νόµου (Κεφ. 74 και Νόµος 24 του 1974) και τους περί Κυβερνητικών
Λαχείων Κανονισµούς.
(β) από χρήµατα τα οποία συλλέγονται µε δραστηριότητες που διενεργούνται για το
σκοπό αυτό µε την έγκριση του Υπουργού, ύστερα από σύσταση της Επιτροπής,
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος Νόµου
(γ)

από δωρεές, κληροδοτήµατα ή εισφορές προς το Ταµείο

(δ) από οποιουσδήποτε τόκους ή έσοδα από καταθέσεις ή επενδύσεις των πλεονασµάτων του
Ταµείου
(ε) από οποιοδήποτε άλλο ποσό, το οποίο δυνατό να διατεθεί υπέρ του Ταµείου ή να
εισπραχθεί από αυτό.

Στην πράξη οι πόροι του Ταµείου προέρχονται από ετήσια κρατική χορηγία ύψους £80.000. Η
έκδοση λαχείου πρόνοιας τερµατίστηκε το 1997.

Ύψος του αποθεµατικού του Ταµείου την 31/12/2003: £2.507.

Ανώτατο υψος χρηµατικής βοήθειας: µέχρι £5.000 ή οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο
καθορίζεται από τον Υπουργό από καιρό σε καιρό, ύστερα από σύσταση της Επιτροπής.

Βοήθεια που δόθηκε το 2003: (α) σε 31 άτοµα:

£77.050

(β) σε µία οργάνωση: £ 1.600

Σύνολο: £78.650
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5. Ο περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµος, Κεφ. 96 και Νόµοι του 1959
έως 1999 και οι περί Οδών και Οικοδοµών Κανονισµοί του 1954 έως 1999
(τελευταία τροποποίηση Κ.∆.Π. 86/99) που εκδόθηκαν µε βάση αυτούς
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εσωτερικών)

Με τον περί Οδών και Οικοδοµών (Τροποποιητικό) Νόµο του 1992 η αρµοδία αρχή
µπορεί να απαιτήσει:
-

πριν τη χορήγηση άδειας την προσαγωγή σχεδίων/ σχεδιαγραµµάτων ή
την µετατροπή τους για σκοπούς διασφάλισης της διακίνησης
ανάπηρων προσώπων [βλέπε άρθρο (8) (1) (ε)]

-

κατά τη χορήγηση άδειας να επιβάλει όρους για την εξασφάλιση άνετης
και ασφαλούς διακίνησης ανάπηρων προσώπων
Άρθρο 9(α) xii, όσον αφορά την διάνοιξη ή κατασκευή οδού, 9 (β) xv, όσον αφορά
την ανέγερση νέας οικοδοµής ή προσθήκης, µετατροπής ή επισκευής σε
οποιαδήποτε υφιστάµενη οικοδοµή, και 9 (γ) xiii, όσον αφορά τη διάνοιξη ή
διαίρεση οποιασδήποτε γης για οικοδοµικούς σκοπούς.

Πρόσθετα ο ίδιος τροποποιητικός Νόµος έδωσε εξουσία στο Υπουργικό Συµβούλιο
να εκδίδει Κανονισµούς για τη ρύθµιση της άνετης και ασφαλούς διακίνησης
ατόµων µε αναπηρία.

Με βάση το άρθρο 19 εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο οι περί Οδών και
Οικοδοµών (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 1999 οι οποίοι ρυθµίζουν τη χρήση
οικοδοµών από άτοµα µε αναπηρία.
Οι Κανονισµοί αυτοί καλύπτουν ορισµένες οικοδοµές15 που καθορίζονται ρητά στους
Κανονισµούς και θέτουν ορισµένους όρους που πρέπει να

15

Καλύπτουν:
- δηµόσιες οικοδοµές που επιτρέπεται η είσοδος του κοινού
- εµπορικά κέντρα
- οικοδοµές που περιλαµβάνουν καταστήµατα ή/και γραφεία πολυκατοικίες
- εκπαιδευτικά ιδρύµατα
- κλινικές, ιατρεία
2
- βιοµηχανικές οικοδοµές µε έκταση µεγαλύτερη των 600µ .
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πληρούν οι οικοδοµές αυτές ώστε να είναι προσβάσιµες σε άτοµα µε αναπηρία.

Ανάπηρος σηµαίνει «άτοµο το οποίο λόγω σωµατικής αδυναµίας ή ανεπάρκειας
αντιµετωπίζει µόνιµη ή προσωρινή δυσκολία στην πρόσβαση σε οικοδοµή ή δρόµο».

Επισηµαίνεται ότι η νοµοθεσία αυτή δεν καλύπτει τις οικοδοµές που έχουν ανεγερθεί µε
άδεια οικοδοµής πριν την εφαρµογή των πιο πάνω Κανονισµών.

6. Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Νόµος του 1999 (Ν.
113(Ι)/99) και οι Κανονισµοί που εκδόθηκαν µε βάση το Νόµο αυτό περί
Μηχανισµού Έγκαιρης Εντόπισης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Κανονισµοί του 2001
[Κ∆Π 185(1) του 2001] και περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές
Ανάγκες Κανονισµοί του 2001 [Κ∆Π 186(1) του 2001].

(Αρµοδιότητα Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού)

Η νοµοθεσία αυτή διασφαλίζει την παροχή στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες όλων των
ευκαιριών για ισότιµη εκπαίδευση, καθοδήγηση και αποκατάσταση προκειµένου να
αναπτύξουν τις ικανότητες τους στον ανώτατο δυνατό βαθµό.

Προβλέπει διαδικασίες και µηχανισµούς αξιολόγησης των παιδιών µε ειδικές ανάγκες
(υπηρεσίες έγκαιρης παρέµβασης) συντονισµό και επίβλεψη της παροχής ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης, ανάπτυξη, έλεγχο και αξιολόγηση προγραµµάτων, καθορισµό
συνδετικών λειτουργών στα σχολεία για συντονισµό και παρακολούθηση της παροχής
της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών στα
σχολεία και στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες.
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Με βάση το Νόµο το Υπουργικό Συµβούλιο µεριµνά όπως στους χώρους που παρέχεται η ειδική
αγωγή και εκπαίδευση υπάρχουν όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις για απρόσκοπτη
διακίνηση, δραστηριοποίηση, εξάσκηση ή ψυχαγωγία, καθώς και τα απαραίτητα σύγχρονα
εκπαιδευτικά ή/και άλλα µέσα και εξοπλισµός, γενικός ή ατοµικός, για να καλυφθούν οι
ειδικές ανάγκες κάθε παιδιού.

«ειδική αγωγή και εκπαίδευση» σηµαίνει «την παροχή της αναγκαίας βοήθειας στο
παιδί µε ειδικές ανάγκες για τη συνολική ανάπτυξη του σε όλους τους τοµείς, ιδιαίτερα στον
ψυχολογικό, στον κοινωνικό, στον εκπαιδευτικό, συµπεριλαµβανοµένων όλων των βαθµίδων
εκπαίδευσης

(προδηµοτικής,

δηµοτικής,

µέσης,

ανώτερης

και

ανώτατης)

και

στην

προεπαγγελµατική και επαγγελµατική κατάρτιση στα σχολεία, όπου αυτό είναι δυνατό και
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων τη διδασκαλία καθηµερινών δεξιοτήτων αυτοµέριµνας, ατοµικής
υγιεινής, διακίνησης, γλωσσικής ανάπτυξης και επικοινωνίας, τη συναισθηµατική καλλιέργεια
και γενικά την εξασφάλιση όλων των µέσων, εφοδίων και του ανθρώπινου δυναµικού, µε σκοπό
τη σχολική και κοινωνική ένταξη του και ανεξάρτητη ζωή».

«παιδί»

σηµαίνει

άτοµο

από

την

ηλικία

των

τριών

ετών

µέχρι

τη συµπλήρωση

όλου του φάσµατος του κύκλου σπουδών, όπως αναφέρεται στην ερµηνεία του όρου «ειδική
αγωγή και εκπαίδευση» και
«παιδί µε ειδικές ανάγκες» σηµαίνει παιδί που έχει σοβαρή µαθησιακή ή ειδική
µαθησιακή,

λειτουργική

ή

προσαρµοστική

δυσκολία,

που

οφείλεται

(συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηριακών), διανοητικές ή άλλες γνωστικές
ανεπάρκειες
εκπαίδευση.

και

που

παρίσταται

ανάγκη

να

σε
ή

σωµατικές
ψυχικές

του παρασχεθεί ειδική αγωγή και

Παιδί έχει µαθησιακή, ειδική µαθησιακή, λειτουργική ή προσαρµοστική

δυσκολία, αν(ί)

έχει σηµαντικά µεγαλύτερη δυσκολία µάθησης ή προσαρµογής σε σύγκριση µε την
πλειονότητα των παιδιών της ηλικίας του ή

(ii)

έχει ανικανότητα που του αποκλείει τη δυνατότητα ή το παρεµποδίζει να χρησιµοποιεί τις
εκπαιδευτικές διευκολύνσεις του είδους που γενικά διαθέτουν τα σχολεία για παιδιά
της ηλικίας του.
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«προδηµοτική ειδική αγωγή» σηµαίνει την αγωγή που παρέχεται από το κράτος προς τα
παιδιά µε ειδικές ανάγκες από τη συµπλήρωση των τριών ετών µέχρι την ένταξη τους στο
εκπαιδευτικό σύστηµα, ώστε να µπορούν να αναπτυχθούν κατά ,τρόπο που να ενταχθούν σ'
αυτό, και περιλαµβάνει εκπαίδευση προς τους γονείς παιδιών µε ειδικές ανάγκες.

Θεσµικά Όργανα
Επαρχιακές

Επιτροπές

Ειδικής

Αγωγής

και

Εκπαίδευσης:

λειτουργούν

τέσσερις

Επαρχιακές Επιτροπές, µία σε κάθε επαρχία και αποτελούνται από έναν πρώτο λειτουργό
εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ένα εκπρόσωπο της κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης του Υπουργείου,
ανάλογα µε την περίπτωση, έναν εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης, έναν εκπαιδευτικό
ψυχολόγο, έναν κλινικό ψυχολόγο, έναν κοινωνικό λειτουργό και ένα λογοπαθολόγο.

Οι Επιτροπές αξιολογούν τα παιδιά που παραπέµπονται κοντά τους ότι πιθανόν να είναι
παιδιά µε ειδικές ανάγκες και σε περίπτωση που εµπίπτουν στον πιο πάνω όρο παρέχουν κάθε
αναγκαία βοήθεια και στήριξη σ'αυτά και συνεχώς παρακολουθούν πάνω σε συνεχή βάση την
εκπαίδευση και γενική ανάπτυξη τους.

Κεντρική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: αποτελείται από το Γενικό
∆ιευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού ή εκπρόσωπο του, ως πρόεδρο, τους
διευθυντές όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης του Υπουργείου, τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου, τον Επιθεωρητή Ειδικής Εκπαίδευσης, το
∆ιευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπο του και το
∆ιευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας ή εκπρόσωπο του .

Η Επιτροπή εποπτεύει τη λειτουργία των Επαρχιακών Επιτροπών, αποφασίζει επί
αναφορών των Επαρχιακών Επιτροπών και εξετάζει ενστάσεις που υποβάλλονται κατά
των αποφάσεων των Επαρχιακών Επιτροπών.
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Συµβούλιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: αποτελείται από το Γενικό ∆ιευθυντή του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, ως πρόεδρο, τους διευθυντές όλων των βαθµίδων
εκπαίδευσης του Υπουργείου, τον Πρώτο Ιατρικό Λειτουργό του Υπουργείου Υγείας, το
∆ιευθυντή

των

Υπηρεσιών

Κοινωνικής

Ευηµερίας,

ανά

έναν

εκπρόσωπο

των

επαγγελµατικών συνδέσµων των γιατρών, των ψυχολόγων, των λογοθεραπευτών, τέσσερις
εκπροσώπους των οργανωµένων γονέων και ανά έναν εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών
οργανώσεων.

Παρακολουθεί την εφαρµογή του Νόµου και διατυπώνει εισηγήσεις στον Υπουργό για γενικά
θέµατα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, για σχέδια ανάπτυξης της ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης ή για διεξαγωγή
επιστηµονικών ερευνών.

Υπηρεσιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: αποτελείται από λειτουργούς
τµηµάτων και υπηρεσιών του Υπουργείου και συντονίζει την παροχή της ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης, ελέγχει και αξιολογεί τα προγράµµατα των σχολείων ειδικής εκπαίδευσης,
διεξάγει επιστηµονικές έρευνες και υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό.

Προϋπολογισµός 2004:
£600.000 για εξοπλισµό των ειδικών αιθουσών, δηµοτικής και µέσης εκπαίδευσης, µε'
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, λογισµικά προγράµµατα και για την παραχώρηση
ατοµικού εξοπλισµού σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες, όπως ειδικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
(πληκτρολόγια, ειδικές οθόνες κ.λ.π.) καθώς και ειδικά αναπηρικά καθίσµατα και ειδικά
θρανία.

Στον προϋπολογισµό περιλαµβάνονται, επίσης, κονδύλια ύψους £288.000 για τη ∆ηµοτική
και £125.000 για τη Μέση για ανέγερση ή διαµόρφωση ειδικών αιθουσών, ειδικών
αποχωρητηρίων και ράµπων.
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7. Οι περί Ατόµων µε Αναπηρία Νόµοι του 200016 έως 2004 (Ν. 127(1)72000 και
τροποποιητικός Νόµος Αρ. 57(Ι)/2004) (Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
«αναπηρία» 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 φυσιολογικές
και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόµου της ίδιας ηλικίας που δεν έχει
τέτοια ανεπάρκεια ή µειονεξία».

Ο Νόµος αυτός αναγνωρίζει το βασικό δικαίωµα κάθε ατόµου µε αναπηρία για
ανεξάρτητη διαβίωση και πλήρη ένταξη στην κοινότητα και για ισότητα συµµετοχής στην
οικονοµική και κοινωνική ζωή του τόπου και αναφέρει ρητά µια σειρά από άλλα
δικαιώµατα που έχει το άτοµα αυτό, τα οποία αφορούν σχεδόν όλες τις κρατικές
υπηρεσίες.

Επίσης κατοχυρώνει την αρχή της ίσης µεταχείρισης στον τοµέα της απασχόλησης
όσον αφορά τη διαδικασία αίτησης για εργασία, πρόσληψη, προαγωγή, απόλυση,
αποζηµίωση, κατάρτιση και άλλους όρους και προνόµια καθώς και στην
παροχή αγαθών, υπηρεσιών και διευκολύνσεων.

Σ' ότι αφορά την ίση µεταχείριση στην απασχόληση ο Νόµος (άρθρο 5)
προβλέπει:
(α) Τη δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης µε(i) την εισαγωγή σχεδίων απασχόλησης ατόµων µε αναπηρία µε την παροχή
κινήτρων προς τους εργοδότες, τα οποία θα ορίζονται µε

16

Ο Νόµος Αρ. 127(1)/2000 τέθηκε σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του, δηλαδή στις -21/7/2000 µε εξαίρεση τα άρθρα 5
(αφορά την ίση µεταχείριση στον τοµέα της απασχόλησης) και 14 µέχρι 24 (αφορούν το Ταµείο Ειδικών Αναγκών) που τέθηκαν σε ισχύ
από 1/12/02.
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κανονισµούς, ανάλογα µε τον αριθµό απασχολουµένων ή τον κύκλο
εργασιών συγκεκριµένης επιχείρησης
(ii)

τη δηµιουργία θέσεων στον κρατικό, ηµικρατικό και ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα για πλήρωση τους αποκλειστικά από άτοµα µε
αναπηρία

(β)

την κατά το δυνατό επαγγελµατική αποκατάσταση των ατόµων µε αναπηρία
µέσα στην επιχείρηση στην οποία υπέστησαν την αναπηρία τους κατά τη
διάρκεια απασχόλησης τους σ' αυτή

(γ)
(δ)

την ειδική προστασία κατά τις απολύσεις
την

υποχρέωση

για

παροχή

εύλογης

προσβασιµότητας

και

διευκολύνσεων στο χώρο εργασίας, περιλαµβανοµένων(i) των αναγκαίων µετατροπών ή ρυθµίσεων της προσβασιµότητας σε
υφιστάµενες διευκολύνσεις για να καταστούν προσβατές σε άτοµα µε
αναπηρία
(ii) της αναδιαµόρφωσης εργασίας µε τη δηµιουργία ωραρίων µερικής ή
διαφοροποιηµένης απασχόλησης, µε την απόκτηση νέου ή µε τη
διαφοροποίηση του υφιστάµενου εξοπλισµού, του µηχανισµού, των
συσκευών,

των

οργάνων,

των

µέσων

και

οποιωνδήποτε

διευκολύνσεων και υπηρεσιών
(ε)

τη λειτουργία ειδικών σχεδίων απασχόλησης στον κρατικό και ιδιωτικό τοµέα,
µέσω παροχής οικονοµικών κινήτρων.

Σ' ότι αφορά τη διακίνηση και µεταφορά των ατόµων µε αναπηρία ο Νόµος προνοεί
ότι τα δηµόσια µέσα µεταφοράς επιβατών ή ορισµένος αριθµός από αυτά πρέπει να
διασκευάζονται κατάλληλα για την είσοδο και ασφαλή µεταφορά των ατόµων που
χρησιµοποιούν τροχοκάθισµα και προβλέπει την έκδοση Κανονισµών17 για το θέµα
αυτό1718.

1

17

Οι Κανονισµοί αυτοί δεν έχουν ακόµα εκδοθεί.
Οι εταιρείες λεωφορείων έχουν συµφωνήσει να ανανεώνουν το στόλο τους κατά 10% το χρόνο, µε
στόχο σε 10 χρόνια όλα τα λεωφορεία να µπορούν να µεταφέρουν ανάπηρους. Το µέτρο προωθείται σε συσχετισµό µε την ετήσια
επιδότηση των εταιρειών λεωφορείων.
18

19

Σ' ότι αφορά τις τηλεπικοινωνίες και πληροφόρηση ο Νόµος προβλέπει ότι:
-

οι αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, σε σύντοµο χρονικά διάστηµα, πρέπει να
προχωρήσουν στην εγκατάσταση κατάλληλου συστήµατος τηλεφωνικών
υπηρεσιών το οποίο βοηθά άτοµα µε ακουστική µειονεξία ή µε
οποιαδήποτε άλλη αισθητηριακή ή άλλη αναπηρία λόγου να επικοινωνούν
µέσα από το τηλεφωνικό σύστηµα µε τρόπο ανάλογο µε εκείνο των
ατόµων που δεν έχουν τέτοιες µειονεξίες.

-

πρέπει να υπάρχουν δηµόσια µέσα τηλεπικοινωνιών προσβάσιµα στα
άτοµα µε αναπηρία, περιλαµβανοµένων των ατόµων που χρησιµοποιούν
τροχοκάθισµα.

-

οι τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να προβούν σε διευθετήσεις, ώστε για
ορισµένες ώρες τα δελτία ειδήσεων να είναι καταληπτά από κωφούς19.

Ο Νόµος προβλέπει ότι όλα τα πιο πάνω εφαρµόζονται µε τη λήψη εύλογων µέτρων και
στην έκταση που οι τοπικές οικονοµικές και άλλες συνθήκες το επιτρέπουν.
Θεσµικά Όργανα
Παγκύπριο Συµβούλιο για Άτοµα µε Αναπηρίες20: διορίζεται από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος του
Συµβουλίου και απαρτίζεται από τους Γενικούς ∆ιευθυντές ή εκπροσώπους των
συναρµόδιων Υπουργείων, εκπροσώπους εργοδοτικών (2) και εργατικών οργανώσεων
(3), εκπροσώπους οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρία (4) και ανεξάρτητα πρόσωπα
(2).

Κύριες αρµοδιότητες του Συµβουλίου:
(α) Συµβουλεύει αναφορικά µε τον καθορισµό ή την αναθεώρηση της εθνικής
πολιτικής και όλα τα θέµατα που αφορούν τις αναπηρίες και τα άτοµα µε αναπηρία

19

Σήµερα οι τηλεοπτικοί σταθµοί ΑΝΤΊ, ΡΙΚ και ΣΙΓΜΑ έχουν προβεί σε κάποιες διευθετήσεις στα
απογευµατινά δελτία ειδήσεων για χρήση της νοηµατικής γλώσσας σε µικρή οθόνη.

20

Η θητεία του Συµβουλίου είναι τριετής και λήγει στις 30/06/07

20

(β)

συµβουλεύει ή διατυπώνει συστάσεις αναφορικά µε την εισαγωγή ή
αναθεώρηση σχετικής νοµοθεσίας

(γ)

συντονίζει και καθοδηγεί τις µη κρατικές δραστηριότητες για θέµατα που
αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία

(δ)

παρακολουθεί τις ενέργειες και τα µέτρα που λαµβάνει η αρµόδια
υπηρεσία (Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων) του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την υλοποίηση και εφαρµογή
διακηρυχθέντων προγραµµάτων και µέτρων,

(ε)

εισηγείται την εισαγωγή µέτρων και την εφαρµογή προγραµµάτων για
άτοµα µε αναπηρία.

∆ιαχειριστική Επιτροπή: Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου και τέσσερα
µέλη ένα από τα οποία είναι εκπρόσωπος των ατόµων µε αναπηρία µε όρους εντολής τη
διαχείριση του Ταµείου Ειδικών Αναγκών.

Ταµείο Ειδικών Αναγκών21
Οι σκοποί του Ταµείου είναι αγαθοεργοί, µε κύριο στόχο την εξίσωση ευκαιριών για
τα άτοµα µε αναπηρία και την παροχή κάθε µορφής βοήθειας, που δεν παρέχεται
ικανοποιητικά µε βάση άλλους νόµους ή σχέδια σε άτοµα µε αναπηρία.

Πόροι του Ταµείου:
Προέρχονται από:
-

εισφορές, δωρεές , κληροδοτήµατα ή χορηγίες

-

περιοδικές συνδροµές

-

χρηµατικές ποινές ή αποζηµιώσεις

-

καθαρά έσοδα προερχόµενα από το Λαχείο Προνοίας

-

χρήµατα ή µέρος χρηµάτων, τα οποία συλλέγονται µε δραστηριότητες
διενεργούµενες για το σκοπό αυτό µε άδεια του Υπουργείου Οικονοµικών

21

∆εν έχει ιδρυθεί. Η ίδρυση µε βάση το Νόµο πρέπει να γίνει µε Κανονισµούς

21
-

τόκους ή έσοδα από καταθέσεις ή επενδύσεις των πλεονασµάτων του
Ταµείου

-

οποιοδήποτε άλλο ποσό, το οποίο είναι δυνατό να διατεθεί υπέρ του
Ταµείου ή να εισπραχθεί από αυτό.

Έκδοση Κωδικών πρακτικής
Προβλέπεται η έκδοση Κωδικών πρακτικής για:
(α)

Εξοπλισµό-κατασκευή και µετατροπή οχηµάτων δηµόσιας χρήσης

(β)

εξοπλισµό-κατασκευές και µετατροπή σε ιδιωτικούς χώρους για
καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρία

(γ)

διαµόρφωση και εξοπλισµό σε χώρους όπου απασχολούνται άτοµα µε
αναπηρία

(δ)

δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρία και υποχρέωση εργοδοτών στους
χώρους εργασίας

(ε)

δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρία στον τοµέα της εκπαίδευσης, υγείας
και διακίνησης περιλαµβανοµένων προνοµίων στάθµευσης

(στ) για οποιοδήποτε άλλο θέµα το οποίο το Συµβούλιο κρίνει σκόπιµο να
ρυθµίσει µε κώδικα.
Ο µόνος Κώδικας που έχει εκδοθεί είναι σε σχέση µε τη στάθµευση.
Έκδοση Κανονισµών22
Προβλέπεται η έκδοση Κανονισµών για την καλύτερη εφαρµογή του Νόµου. Μεταξύ
άλλων µπορεί να εκδοθούν Κανονισµοί για:
-

την καλύτερη και ευχερέστερη λειτουργία του Ταµείου Ειδικών Αναγκών

-

τη διαχείριση ειδικών συνεισφορών

-

τον καθορισµό του απαιτούµενου ποσοστού αναπηρίας για σκοπούς
εφαρµογής του Νόµου ή ορισµένων διατάξεων αυτού στις κατηγορίες
ατόµων µε αναπηρίες

22

∆εν έχουν εκδοθεί. Σε σχέση µε την επιβολή ποινών αναφέρεται ότι ποινές προβλέπονται στο περί Ατόµων µε Αναπηρίες,
(Τροποποιητικό) Νόµο αρ. Ν. 57(Ι)/2004 που ψηφίστηκε πρόσφατα για σκοπούς εναρµόνισης µε την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2000/78/ΕΚ.
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-

οποιοδήποτε θέµα ρυθµιζόµενο µε κώδικα

-

την επιβολή ποινών

Ετοιµάστηκε προσχέδιο Κανονισµών µε βάση τον Νόµο περί Ατόµων µε Αναπηρίες
την

παροχή

κινήτρων

για

αναπηρία στον ιδιωτικό τοµέα.

αύξηση

των

για

ευκαιριών απασχόλησης των ατόµων µε

Συγκεκριµένα σε περίπτωση πρόσληψης ατόµων µε σοβαρή

αναπηρία παρέχεται χορηγία προς εργοδότες
(ι) για επιχορήγηση µισθολογίου ή
(ιι) για δηµιουργία προσβασιµότητας σε χώρους εργασίας
και σε περίπτωση πρόσληψης ατόµων µε οποιαδήποτε µορφή αναπηρίας σύµφωνα µε το
βασικό νόµο, που δεν είναι κατ' ανάγκη σοβαρή, παρέχεται χορηγία προς εργοδότες και
εργοδοτούµενους για επιχορήγηση εισφορών στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για την περίοδο 2004-2006 προβλέπεται για τα 3 Σχέδια δαπάνη £1,2 εκ. από το οποίο £0,6
εκ. από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.

Τροποποιητικός Νόµος αρ. 57(1) του 2004
Με το Νόµο αυτό που ψηφίστηκε πρόσφατα για σκοπούς εναρµόνισης µε την Οδηγία
2000/78/ΕΚ ενισχύθηκε η προστασία των ατόµων µε αναπηρία. Συγκεκριµένα ο Νόµος αυτός:

-

Απαγορεύει

οποιαδήποτε

µε

αναπηρία

αναφορικά

την

πρόσβαση

σε

όλα

προσανατολισµού,
απασχόλησης,
την

ιδιότητα

εργοδοτών

ή

τις

άµεση

ή

µε

τους

τα

σε

µέλους

και

οποιαδήποτε

τη

σε

τα

οργάνωση

και

απολύσεων

συµµετοχή
τα

σε

στην

επίπεδα

συνθήκες
των

βάρος

πρόσβασης
όλα

εργασιακές

και

διάκριση

όρους

είδη

συµπεριλαµβανοµένων
του

έµµεση

της

απασχόληση,

επαγγελµατικού
τους

και

οργάνωση

µέλη

προσώπων

των

όρους
αµοιβών,

εργαζοµένων

οποίας

ασκούν

ή
ένα

συγκεκριµένο επάγγελµα.

-

Επιτρέπει

τη

λήψη

θετικών

δράσεων

σχετικά

αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων για λόγους αναπηρίας.

µε

την

πρόληψη

και

την
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-

Επιβάλλει πρόστιµο (µέχρι 4000ΛΚ) και ποινή φυλάκισης για περιπτώσεις
όπου

πρόσωπο

προβαίνει

σε

πράξεις,

ενέργειες,

ή

ισοδυναµούν µε δυσµενή διάκριση έναντι αναπήρου.

παραλείψεις

που

Νοµικό πρόσωπο ή

οργανισµός θα τιµωρείται µόνο µε πρόστιµο µέχρι £7.000.
-

Παρέχει το δικαίωµα σε κάθε πρόσωπο να προσφεύγει στον Επίτροπο
∆ιοίκησης

ο

οποίος

έχει

την

εξουσία

στον

την

αρµοδιότητα

εξέτασης

των

σχετικών

παραπόνων.
-

Παρέχει

Υπουργό

Εργασίας

να

διορίζει

αρµόδιους

επιθεωρητές για την καλύτερη εφαρµογή του νόµου.

8. Ο

περί

του

Ειδικού

Ταµείου

Αποκατάστασης Ατόµων µε Αναπηρία

του

Κέντρου

Επαγγελµατικής

Νόµος 103(1) του 2000.

(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Με το Νόµο ιδρύεται Ειδικό Ταµείο του Κέντρου για την Επαγγελµατική
Αποκατάσταση Ατόµων µε Αναπηρία23 µε στόχο την προαγωγή της 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.

Οι πόροι του Ταµείου προέρχονται από τη διάθεση αγαθών και την προσφορά
υπηρεσιών από τις δραστηριότητες που επιτελούνται για την προώθηση των σκοπών
του Ειδικού Ταµείου, από δωρεές και εισφορές, από τόκους ή έσοδα από καταθέσεις ή
επενδύσεις του Ειδικού Ταµείου, από κρατικές χορηγίες κ.α.

Αποθεµατικό του Ταµείου στο τέλος του 2003: £350.000

23

Το Ταµείο προϋπήρχε του Νόµου. Λειτουργούσε από την ίδρυση του Κέντρου το 1969 µε βάση διοικητικές
διευθετήσεις.
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Μεταξύ των σκοπών του Ταµείου είναι24:
(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 κλπ 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.
Θεσµικά Όργανα
∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταµείου. Αποτελείται από το ∆ιευθυντή του
Τµήµατος Εργασίας του Υπουργείου 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

Επαγγελµατικής

Αποκατάστασης Αναπήρων ως µέλη και τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό.
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Σήµερα από τους σκοπούς του Ταµείου προωθούνται οι (α) και (ε). Επίσης έγινε πρόνοια στον" Προϋπολογισµό
του 2004 για υλοποίηση του σκοπού (γ).
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Κανονισµοί
Προβλέπεται η έκδοση Κανονισµών για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων
του Νόµου25.

•

Γενικοί Νόµοι/Κανονισµοί

1. Οι περί Ιατρικών Κυβερνητικών Ιδρυµάτων και Υπηρεσιών Γενικοί
Κανονισµοί (Κ∆Π 225/2000 και 660/2002) οι οποίοι εκδόθηκαν µε βάση τους Περί
Ιατρικών Ιδρυµάτων και Υπηρεσιών (Ρύθµιση και Τέλη) Νόµους του 1978 έως 2000.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Υγείας)
Η νοµοθεσία αυτή ρυθµίζει γενικά την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
από

τις

∆ηµόσιες

Υπηρεσίες

Υγείας

και

καθορίζει

τους

δικαιούχους

δωρεάν

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης καθώς και τα τέλη που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες που
προσφέρονται.

Ανάµεσα σε άλλες οµάδες που δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
περιλαµβάνονται και οµάδες ατόµων µε αναπηρία (π.χ. ανάπηροι αγώνων µαθητές της
Σχολής Κωφών, της Σχολής Τυφλών και µαθητευόµενοι του ΚΕΑΑ).

2. Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµοι του 1980 έως 2002
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Η νοµοθεσία αυτή προβλέπει για την καταβολή συντάξεων ανικανότητας και
αναπηρίας από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε βάση τον ασφαλιστικό λογαριασµό
των ασφαλισµένων.

Σύνταξη ανικανότητας καταβάλλεται σε ασφαλισµένους που χάνουν τα 2/3 της
ικανότητας τους για εργασία και ικανοποιούν τις καθορισµένες από τη Νοµοθεσία
προϋποθέσεις εισφοράς. Όταν η ανικανότητα είναι ολική τότε καταβάλλεται πλήρης
σύνταξη ανικανότητας. Όταν το ποσοστό ανικανότητας

25

Μέχρι σήµερα δεν έχουν εκδοθεί οποιοιδήποτε Κανονισµοί.

26
είναι µικρότερο του 100%, τότε καταβάλλεται µερική σύνταξη ανικανότητας σε ποσοστό
60%, 75% και 85%.

Το τέλος του 2003 (τελευταία διαθέσιµα στοιχεία) έπαιρναν σύνταξη ανικανότητας
5.995 άτοµα,1 έναντι συνολικής δαπάνης £19.449.077. Σύνταξη αναπηρίας καταβάλλεται σε
ασφαλισµένους µισθωτούς που έχουν υποστεί εργατικό ατύχηµα και έχουν βαθµό
αναπηρίας 20% µέχρι 100%. Για βαθµό αναπηρίας 10% µέχρι 19% πληρώνεται βοήθηµα
αναπηρίας (εφάπαξ ποσό). Το 2003 έπαιρναν σύνταξη αναπηρίας 1.082 άτοµα, έναντι
συνολικής δαπάνης £2.000.000.

Τόσο οι συντάξεις αναπηρίας όσο και ανικανότητας καταβάλλονται δικαιωµατικά σε
όσους συνεισφέρουν στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ικανοποιούν τις απαιτούµενες
από τη νοµοθεσία προϋποθέσεις.

3. Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόµοι του 1988 έως 2001.
(Αρµοδιότητα Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων)

Οι πιο πάνω Νόµοι διέπουν τα θέµατα που αφορούν τους παθόντες.

Σύµφωνα µε τους νόµους αυτούς παθόντες θεωρούνται οι εξαρτώµενοι από
πεσόντες / εξαφανισθέντες και οι ανάπηροι του αγώνα της ΕΟΚΑ 1955 -1959, των
διακοινοτικών

ταραχών

του

1963,

της

παράνοµης

δράσης

της

ΕΟΚΑ

Β',

του

πραξικοπήµατος και της Τουρκικής εισβολής του 1974. Επίσης οι εξαρτώµενοι από
εθνοφρουρούς που σκοτώνονται και εθνοφρουροί που τραυµατίζονται κατά τη διάρκεια της
θητείας τους στην Εθνική Φρουρά.
Στο Νόµο υπάρχουν ορισµοί των όρων: «πλήρως ανάπηρος», «µερικώς ανάπηρος»,
«αποβιώσας ανάπηρος» και «πεσών».
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Με βάση τους πιο πάνω νόµους παρέχονται:
-

ειδική

µηνιαία

σύνταξη25

αναπηρίας

(£7,55

σεντ

για

κάθε

ποσοστό

αναπηρίας και επιπρόσθετο ποσό για τις οικογενειακές υποχρεώσεις από
£20,31 σεντ µέχρι £143,81 σεντ, ανάλογα µε το ποσοστό της αναπηρίας
και τον αριθµό των µελών της οικογένειας του αναπήρου).
Σηµερινός αριθµός αναπήρων: 853
∆απάνη για το 2003: £2.703.000 περίπου
-

µηνιαίο

χορήγηµα

αναπηρίας26

βαριάς

(παρέχεται

επιπρόσθετα

από

την ειδική µηνιαία σύνταξη σε βαριά αναπήρους µε ποσοστό αναπηρίας
πέραν των 39% υπό ορισµένες προϋποθέσεις (£2,98 σεντ για κάθε
ποσοστό αναπηρίας)
Σηµερινός αριθµός δικαιούχων αναπήρων: 54
∆απάνη για το 2003: £140.000
-

µηνιαίο

χορήγηµα

αναπηρίας

πέραν

προβληµατική,

για

διακίνησης22
των

39%

σκοπούς

(παρέχεται
εφ'

σε

αναπήρους

η

διακίνηση

όσον

εργασίας/

παρακολούθησης

µε

ποσοστό

τους

είναι

µαθηµάτων

για

επαγγελµατική αποκατάσταση ποσόν µέχρι £40 µηνιαίως.
Σηµερινός αριθµός δικαιούχων αναπήρων: 23
∆απάνη για το 2003: £6.000
-

διάφορα έκτακτα επιδόµατα:
έκτακτο επίδοµα προικοδότησης (παρέχεται σε ανάπηρες ποσόν £800 µέχρι
£1.000 ανάλογα µε το ποσοστό αναπηρίας, και σε θυγατέρες αναπήρων £600
µέχρι £1.000 ανάλογα µε το ποσοστό αναπηρίας των αναπήρων. Το 2003
παραχωρήθηκε σε 9 θυγατέρες αναπήρων. ∆απάνη: £5.900)
επίδοµα για αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (µέχρι £650 ετήσια. Το 2003
παραχωρήθηκε σε 64 ανάπηρους. ∆απάνη: £34.380)

26

Τα ποσά της ειδικής σύνταξης και µηνιαίων χορηγηµάτων δεν λαµβάνονται υπόψη ως εισοδήµατα για σκοπούς παροχής
δηµοσίου βοηθήµατος και δεν υπόκεινται σε φορολογία. Πρόσθετα η Επιτροπή στην απόφαση της για την παροχή
οποιουδήποτε χρηµατικού ωφελήµατος δεν λαµβάνει υπόψη, οποιοδήποτε ποσό που παρέχεται µε βάση τους Νόµους περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών.
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έκτακτο Χριστουγεννιάτικο/ Πασχαλινό επίδοµα (παραχωρείται σ' όλους τους
αναπήρους το ήµισυ του ποσού της ειδικής µηνιαίας τους σύνταξης για το Πάσχα και
το ήµισυ του ποσού της µηνιαίας τους σύνταξης για τα Χριστούγεννα. ∆απάνη για το
2003: £225.250 περίπου).
έκτακτο επίδοµα ιατροφαρµακευτικής περίθαλιι^ (στην Κύπρο ή στο εξωτερικό υπό
ορισµένες

προϋποθέσεις

και

περιλαµβάνει

αγορά,

τοποθέτηση

συσκευών,

τροχοκαθισµάτων, αναπηρικών οργάνων κλπ.) Το 2003 παραχωρήθηκε σε 24
ανάπηρους. ∆απάνη για το 2003: £50.000 περίπου.

Θεσµικά Όργανα
Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων. ∆ιορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο και
απαρτίζεται από τον Επίτροπο Προεδρίας για Ανθρωπιστικά θέµατα η εκπρόσωπο του
(Πρόεδρο), τους Γενικούς ∆ιευθυντές των Υπουργείων Οικονοµικών Άµυνας, τον Γενικό
Λογιστή ή εκπρόσωπο του και τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας ή
εκπρόσωπο του.

Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων
Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες φονεύθηκε,
εξαφανίσθηκε ή τραυµατίσθηκε ένα πρόσωπο αποφασίζει:

(α) κατά πόσον είναι πεσόν/εξαφανισθέν/αποβιώσας ανάπηρος,
(β) κατά πόσον είναι πλήρως/µερικώς ανάπηρος αφού λάβει

υπόψη

γνωµοδότηση του Ιατροσυµβουλίου που διορίζεται δυνάµει της σχετικής
Νοµοθεσίας,
(γ)

αν οποιοδήποτε πρόσωπο είναι εξαρτώµενο (πλήρως ή κυρίως ή µοναδικό πλήρως
εξαρτώµενο).

(δ) αν ο ανάπηρος έχει ή µη οικογενειακές υποχρεώσεις, και
(ε)

το ποσόν που θα καταβληθεί από το Ταµείο σύµφωνα µε τους σχετικούς Κανονισµούς.

29
Ταµείο

Πόροι του Ταµείου: Αποκλειστικά από Κυβερνητική Χορηγία
Προϋπολογισµός 2003: Περίπου £10 εκ. σύνολο, όµως µόνο το ποσό των £3,16
εκ. αφορούσε άτοµα µε αναπηρία.
4. Οι περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµοι του 1990 έως 2003
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Οικονοµικών)
Περιέχει ειδική διάταξη για κατά προτίµηση διορισµό αναπήρου υποψηφίου
στις περιπτώσεις που αυτός δεν υστερεί στα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής (αξία και
προσόντα).

«ανάπηρος» σηµαίνει άτοµο που πάσχει εκ γενετής ή λόγω µεταγενέστερου
συµβάντος από µερική ή πλήρη σωµατική αναπηρία και η αναπηρία του προέρχεται από
σοβαρή παραµόρφωση ή σοβαρό ακρωτηριασµό των άνω ή κάτω άκρων ή από µυοπάθεια,
παραπληγία, τετραπληγία ή από απώλεια της όρασης και στα δύο µάτια ή από απώλεια
της ακοής και στα δύο αυτιά ή από άλλη σοβαρή αιτία που προκαλεί ουσιώδη µείωση της
σωµατικής ικανότητας και επιτρέπει σ' αυτό να ασκεί µόνο περιορισµένο κύκλο
βιοποριστικών επαγγελµάτων.

5. Οι περί ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµοι 1991 έως 2003.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
Οι πιο πάνω Νόµοι προβλέπουν ότι σε κάθε πρόσωπο που διαµένει νόµιµα στη
∆ηµοκρατία και του οποίου το εισόδηµα και οι άλλοι οικονοµικοί πόροι δεν επαρκούν για
τις βασικές ή και ειδικές του ανάγκες, παρέχεται, ύστερα από αίτηση του στο ∆ιευθυντή
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας, δηµόσιο βοήθηµα σύµφωνα µε τις διατάξεις των Νόµων
αυτών.
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Με βάση το Άρθρο 8(ζ) των εν λόγω Νόµων στην περίπτωση ανάπηρου27 προσώπου
παρέχεται επιπρόσθετα από οποιοδήποτε ποσό που χορηγείται για ειδικές ανάγκες, και
ειδικό επίδοµα για προσωπικές ανάγκες, ίσο µε το µισό του επιδόµατος28 που χορηγείται
στο εν λόγω ανάπηρο πρόσωπο για βασικές ανάγκες.

Επιπρόσθετα, ο Νόµος περιλαµβάνει τις ακόλουθες ευεργετικές πρόνοιες για τους
ανάπηρους:

(α) στον υπολογισµό του δηµοσίου βοηθήµατος δεν λαµβάνονται υπόψη:

(i)

οποιαδήποτε ωφέληµα παρέχεται µε βάση τον περί Ανακουφίσεως
Παθόντων Νόµο, από την αρµόδια Επιτροπή, (βλέπε αστερίσκο 21
πιο πάνω)

(ii)

το επίδοµα βαριάς κινητικής αναπηρίας που παρέχεται από την
Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων.

(iii)

καθολικές χορηγίες όπως το επίδοµα τέκνου, µάνας και άλλα.

(iv)

ειδική χορηγία για τυφλά άτοµα.

(β) ενώ στους αιτητές που απασχολούνται πλήρως σε προσοδοφόρα εργασία δεν
παρέχεται δηµόσιο βοήθηµα, σε ανάπηρα άτοµα εγκρίνεται η παροχή του ως
συµπλήρωµα στο εισόδηµα

(γ) όταν ο αιτητής είναι ανάπηρος, καθαρό εισόδηµα δικό του ή της συζύγου του µέχρι
£120 τον µήνα δεν λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό του δηµόσιου βοηθήµατος
ενώ για τους άλλους αιτητές, το αντίστοιχο ποσό είναι £20.

27

«ανάπηρος» σύµφωνα µε τον περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµο σηµαίνει άτοµο το οποίο εκ γενετής ή λόγω
γεγονότος που συνέβηκε πριν συµπληρώσει το 65° έτος της ηλικίας του παρουσιάζει οποιασδήποτε µορφής ανεπάρκεια ή
µειονεξία, η οποία προκαλεί µόνιµο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωµατικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισµό σ' αυτό και η οποία,
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 φυσιολογικές και ουσιώδεις για την
ποιότητα ζωής κάθε ατόµου της ίδιας ηλικίας που δεν έχει τέτοια ανεπάρκεια ή µειονεξία.

28

Το επίδοµα αυτό είναι σήµερα £91.00 το µήνα (1/2 των £182.00 που είναι το επίδοµα για βασικές ανάγκες
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Κατά το µήνα ∆εκέµβριο 2003 εβοηθούντο 5.232 άτοµα µε αναπηρία (3.487 άνω
των 18 ετών και 1.745 κάτω των 17 ετών) έναντι δαπάνης £5,5εκ .

6. Οι περί Στεγών για Ηλικιωµένους και Ανάπηρους Νόµοι του 1991 και
1994 και οι Κανονισµοί που εκδόθηκαν µε βάση αυτούς.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Τα νοµοθετήµατα αυτά ρυθµίζουν την εγγραφή και λειτουργία των µη κρατικών
Στεγών για ηλικιωµένους και ανάπηρους και καθορίζουν κατώτατα επίπεδα λειτουργίας
τους µε στόχο την αξιοπρεπή διαβίωση των ενοίκων.

7. Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυµάτων Νόµοι του 1969
έως 1993 και οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυµάτων
(Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 1993 (Κ.∆.Π. 205/93) που
εκδόθηκαν µε βάση αυτό.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας)

Οι Κανονισµοί αυτοί προνοούν, µεταξύ άλλων, για την άνετη και ασφαλή διακίνηση,
διαµονή

και

εξυπηρέτηση

ανάπηρων

προσώπων

στα

Ξενοδοχεία

και

Τουριστικά

Καταλύµατα.

8. Οι περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόµοι του 1996 έως 2002.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Οικονοµικών)

Οι πιο πάνω Νόµοι, µεταξύ άλλων, προνοούν την παραχώρηση ετήσιας χορηγίας
ύψους £1.800 το χρόνο σε τυφλούς ανεξάρτητα από ηλικία, λόγω της σοβαρής αναπηρίας
που αντιµετωπίζουν.
«τυφλός» σηµαίνει Κύπριο πολίτη µόνιµο κάτοικο της ∆ηµοκρατίας του οποίου
αποδεδειγµένα η οξύτητα της όρασης και των δύο οφθαλµών είναι τέτοια ώστε αυτή στον
καλύτερο οφθαλµό να µην υπερβαίνει, έστω και µε διορθωτικούς φακούς τα 6/60. Επίσης
θεωρούνται τυφλοί και τα πρόσωπα που έχουν φοιτήσει

32
στη Σχολή Τυφλών (στην Κύπρο) µέχρι και το 1990 και παρά το γεγονός ότι η οξύτητα
στον καλύτερο οφθαλµό είναι µεγαλύτερη από 6/60.
Ο ορισµός αυτός είναι ευρύτερος από εκείνο στο Νόµο για την πρόσληψη τυφλών
(βλέπε Μέρος II Α σελ. 4-5).

Το 2003 παραχωρήθηκε χορηγία σε 1.000 άτοµα συνολικής δαπάνης £1,8εκ.

9. Ο περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµος 2000
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Οικονοµικών)
Προβλέπει ότι ο εξοπλισµός ΐΐου χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση των αναπήρων
υπόκειται σε µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5%, από την 1η Μαΐου 2004, ενώ
προηγουµένως δεν υπόκειτο σε φορολογία.
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Β. ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Πέρα από τα ωφελήµατα/υπηρεσίες που παρέχονται µε βάση τους οκτώ ειδικούς
νόµους και τους εννέα γενικούς νόµους, που αναφέρονται στο Α πιο πάνω λειτουργούν προς
όφελος των ατόµων µε αναπηρία µια σειρά από Σχέδια/Υπηρεσίες που συµβάλλουν
στην επαγγελµατική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωµάτωση των ατόµων αυτών και τα
οποία σε αδρές γραµµές µπορούν να ταξινοµηθούν σε τέσσερις κατηγορίες ως εξής:

- Σχέδια Επαγγελµατικής Αποκατάστασης
- Σχέδια Παροχής Οικονοµικής Βοήθειας
- Υπηρεσίες προς τα Άτοµα µε Αναπηρία
- Σχέδια για Στέγαση Ατόµων µε Αναπηρία

Όλα τα πιο πάνω Σχέδια/Υπηρεσίες παρουσιάζονται πιο κάτω στο βαθµό που χρειάζεται
για

σκοπούς

της

µελέτης

αυτής.

Συγκεκριµένα

για

το

καθένα

αναφέρεται

το

Υπουργείο/Υπηρεσία που το εφαρµόζει, ο σκοπός του, το ύψος της παρεχόµενης βοήθειας και
της συνολικής δαπάνης για το 2003.

Στο

Συνηµµένο

2

φαίνεται

κατάλογος

των

Σχεδίων/Υπηρεσιών

κατά

Υπουργείο/Υπηρεσία και σύνοψη τους. Επίσης αναφέρεται για το κάθε ένα κατά πόσο
λαµβάνονται υπόψη εισοδηµατικά κριτήρια ή όχι (βλ. σελ. 83-87).
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• Σχέδια Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Ατόµων µε Αναπηρία
1.

Σχέδιο Αυτοεργοδότησης Ατόµων µε Αναπηρία
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υπηρεσία Μέριµνας
Αναπήρων)
Παρέχεται ποσό µέχρι £2.000 υπό µορφή χορηγίας και επιδότησης τόκων ύψους £300
το χρόνο µέχρι πέντε χρόνια, µε σκοπό την αυτοεργοδότηση ατόµων µε αναπηρία.

2.

-

Αριθµός ατόµων που έχουν ωφεληθεί το 2003: 4

-

Ποσό που δαπανήθηκε το 2003: £8.000

-

Από το 1993 µέχρι 31.12.03 έχουν ωφεληθεί 72 άτοµα

Σχέδιο Κατάρτισης εκτός του Κέντρου Επαγγελµατικής Αποκατάστασης
Αναπήρων Ατόµων µε Αναπηρία
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υπηρεσία Μέριµνας
Αναπήρων)
Παρέχεται επιδότηση διδάκτρων µέχρι £1.000 µε σκοπό την παρακολούθηση κάποιου
προγράµµατος κατάρτισης το οποίο διευκολύνει την εργοδότηση ή την ανέλιξη των ατόµων
µε αναπηρία στο χώρο εργασίας.

3.

-

Αριθµός ατόµων που έχουν ωφεληθεί το 2003: 22

-

Ποσό που δαπανήθηκε το 2003: £7.844

-

Από το 1993 µέχρι 31.12.03 έχουν ωφεληθεί 137 άτοµα

Σχέδιο για ∆ιαµόρφωση Χώρων ή/και Τροποποίηση Μηχανηµάτων για
Πρόσληψη Ατόµων µε Αναπηρία
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υπηρεσία Μέριµνας
Αναπήρων)
Παρέχεται χορηγία ύψους µέχρι £500 σε εργοδότες για δηµιουργία εργονοµικών
διευκολύνσεων στους χώρους εργασίας µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσληψης
ατόµων µε αναπηρία.
- Αριθµός εργοδοτών που έχουν ωφεληθεί το 2003: - Από το 1993 µέχρι 31.12.03 έχουν ωφεληθεί 2 εργοδότες
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4.

Απασχόληση µε Στήριξη Ατόµων µε Σοβαρή Αναπηρία
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υπηρεσία
Μέριµνας Αναπήρων)
Προωθείται η εργοδότηση ατόµων µε σοβαρές αναπηρίες στην ανοικτή αγορά
εργασίας µε την παροχή προσωπικής κυρίως στήριξης. Παρέχεται χορηγία ύψους
£6.000 το χρόνο σε οργανώσεις που προτίθενται να εφαρµόσουν σχετικά
προγράµµατα, για κάλυψη των εξόδων των υπηρεσιών στήριξης εκπαιδευµένου
καθοδηγητή.

5.

-

Αριθµός ατόµων που έχουν ωφεληθεί το 2003: 167

-

Ποσό που δαπανήθηκε µέσα στο 2003: £92.500

-

Αριθµός προγραµµάτων που λειτουργούσαν στις 31.12.03.: 16

-

Ποσό που δαπανήθηκε από το 1996: £454.300

Κατάρτιση στο Κέντρο Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Αναπήρων
(ΚΕΑΑ)
Το ΚΕΑΑ λειτουργεί κάτω από την Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων και
προσφέρει επαγγελµατική κατάρτιση σε άτοµα µε αναπηρία σε διάφορες
ειδικεύσεις. ∆ιαθέτει έξι εργαστήρια στα οποία παρέχεται κατάρτιση στις πιο κάτω
ειδικότητες: υποδηµατοποιίας, επιπλοποιίας, ξυλουργικής, λευκοσιδηρουργίας,
µεταλλουργίας, συγκολλήσεις, κατασκευής σαρώθρων, κοπτικής/ραπτικής και
πλεκτικής. Παράλληλα µε την επαγγελµατική κατάρτιση το Κέντρο προσφέρει και
απασχόληση στα πιο πάνω εργαστήρια αυτά.
-

Αριθµός ατόµων που εκπαιδεύονταν µέχρι τις 31.12.03: 41 (11 διέµεναν
στο οικοτροφείο για 5 ηµέρες την εβδοµάδα)

6.

Αριθµός ατόµων που είχαν εκπαιδευτεί από το 1969 µέχρι 31.12.2003: 458

Σχέδιο Αυτοεργοδότησης Ηλικιωµένων ( >63 χρόνων).
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευηµερίας)
Παρέχεται επιχορήγηση σε άτοµα άνω των 63 ετών περιλαµβανοµένων και ατόµων
µε αναπηρία που το εισόδηµα τους δε ξεπερνά τις £250 µηνιαίως. Σε περίπτωση
ζεύγους το εισόδηµα τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις £350 µηνιαίως. Το ύψος
της επιχορήγησης ανέρχεται σε £800 για ένα άτοµο και £1.200 για ζεύγος, για την
εξασφάλιση εξοπλισµού ή / και υλικών για να
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ασκήσουν κάποια τέχνη, βιοτεχνία κ.α. µε στόχο την αυτοεργοδότηση τους για
να παραµείνουν υγιείς και ενεργοί.
-

Αριθµός των ατόµων που ωφελήθηκαν µέχρι 31.12.2003: 11 άτοµα

-

Ποσό που δαπανήθηκε µέσα στο 2003: £6.800

Αριθµός των ατόµων που ωφελήθηκαν περιλαµβανοµένων και αναπήρων
από το 2002 που λειτούργησε το Σχέδιο για πρώτη φορά µέχρι 31/12/03:
19 άτοµα µε δαπάνη £11.131.

• Σχέδια Παροχής Οικονοµικής Βοήθειας σε Άτοµα µε Αναπηρία
1.

Επίδοµα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υπηρεσία

Μέριµνας Αναπήρων)
Παρέχεται σε άτοµα που χρησιµοποιούν τροχοκάθισµα επίδοµα το οποίο είναι
συνδεδεµένο µε τον τιµάριθµο. Το ύψος του επιδόµατος είναι σήµερα £160 το
µήνα.

2.

-

Αριθµός ατόµων που ωφελήθηκαν το 2003: 962

-

Ποσό που δαπανήθηκε µέσα στο 2003: £1.780.000

Οικονοµική βοήθεια για Αγορά Τροχοκαθισµάτων από Άτοµα µε Βαριά
Κινητική Αναπηρία.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υπηρεσία
Μέριµνας Αναπήρων)
Παρέχεται οικονοµική βοήθεια ύψους £300, £650 ή £2.800 (ανάλογα µε το
είδος του τροχοκαθίσµατος δηλαδή συνηθισµένου τύπου, ελαφριού ή
ηλεκτροκίνητου) για αγορά τροχοκαθίσµατος σε άτοµα µε µόνιµη κινητική
αναπηρία των κάτω άκρων, τα οποία δεν µπορούν να περπατήσουν ή
µπορούν να περπατήσουν σε µικρές µόνο αποστάσεις σε οµαλό έδαφος, είτε
µε τη χρήση βοηθητικών µέσων ή οργάνων είτε χωρίς αυτά.
-

Αριθµός ατόµων που έχουν ωφεληθεί κατά το 2003: 215

-

Ποσό που δαπανήθηκε κατά το 2003: £150.000

-

Αριθµός των ατόµων που έχουν ωφεληθεί από το 1998 µέχρι 31.12.03:
786
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3.

Οικονοµική Βοήθεια για Αγορά Οργάνων ή Βοηθηµάτων.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υπηρεσία
Μέριµνας Αναπήρων)
Παρέχεται οικονοµική βοήθεια για αγορά οργάνων29 ή βοηθηµάτων σε
άτοµα µε αναπηρία για διευκόλυνση της επαγγελµατικής αποκατάστασης ή
βελτίωση της κατάστασης της υγείας τους µε σκοπό την οικονοµική ή
κοινωνική τους ένταξη.
-

Αριθµός ατόµων που έχουν ωφεληθεί κατά το 2003: 792

-

Ποσό που δαπανήθηκε κατά το 2003: £426.000

-

Αριθµός των ατόµων που έχουν ωφεληθεί από το 1993 (το σχέδιο
εισήχθηκε το 1988) µέχρι 31.12.03: 2.335

4.

Οικονοµική βοήθεια σε οργανώσεις ατόµων µε αναπηρία.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υπηρεσία
Μέριµνας Αναπήρων)
Παρέχεται οικονοµική βοήθεια σε οργανώσεις ατόµων µε αναπηρία για
κάλυψη µέρους των λειτουργικών τους εξόδων.

5.

-

Αριθµός οργανώσεων που έχουν ωφεληθεί το 2003: 13

-

Ποσό που δαπανήθηκε µέσα στο 2003: £20.000

-

Αριθµός Οργανώσεων που έχουν ωφεληθεί µέχρι 31/12/03:

Επιχορήγηση διακοπών για τα άτοµα µε αναπηρία.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υπηρεσία
Μέριµνας Αναπήρων)
Παρέχεται επιχορήγηση της διαµονής και διατροφής των ατόµων µε
αναπηρία και των εξαρτωµένων και συνοδών τους σε ξενοδοχεία των ορεινών
θέρετρων και των παραθαλάσσιων περιοχών κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού. Η επιχορήγηση γίνεται µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια.

29

-

Ποσό επιχορήγησης 2003: £22 το άτοµο την ηµέρα Χ 7 µέρες

-

Αριθµός ατόµων που έχουν ωφεληθεί κατά το 2003: 455

-

Ποσό που δαπανήθηκε το 2003: £64.000

-

Αριθµός ατόµων που έχουν ωφεληθεί από το 1998 31.12.03: 1.869

η πρακτική είναι να δίδεται βοήθεια µέχρι £5.000 κατ' αίτηση.
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6.

Επιχορήγηση διακοπών για ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρία λήπτες
δηµοσίου βοηθήµατος.
(Αρµοδιότητα

Υπουργείου

Εργασίας

και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων –

Υπηρεσίες

Κοινωνικής Ευηµερίας)
Παρέχεται επιχορήγηση της διαµονής και διατροφής ηλικιωµένων (63+) και ανάπηρων
ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος σε ξενοδοχεία ή άλλους χώρους εντός της Κύπρου για
διακοπές διάρκειας 6 ηµερών συνεχόµενης η µη σ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Ποσό επιχορήγησης:

Καθορίζεται ανώτατο ποσό ανάλογα µε την περίοδο διακοπών

που θα επιλέξει ο δικαιούχος. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης είναι £150.
Κατά το 2003 επιχορηγήθηκαν 150 περίπου περιπτώσεις µε δαπάνη £20.000.
7.

Χορηγία

έναντι

∆ασµών

και

Φόρων

Κατανάλωσης

για

Απόκτηση

Αυτοκινήτου από Άτοµα µε Αναπηρία.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Οικονοµικών)
Παρέχεται

χορηγία

ύψους

µέχρι

£9.000

έναντι

των

δασµών

και

φόρων

κατανάλωσης για την απόκτηση αυτοκινήτου σε άτοµα µε αναπηρία ηλικίας από
µέχρι 65 ετών µε ποσοστό αναπηρίας πέραν του 39%.

18

Στις περιπτώσεις

αναπήρων µε παραπληγία / τετραπληγία ή άλλων αναπηριών που

καθιστούν

τη

χρησιµοποίηση τροχοκάθίσµατος απαραίτητη για τη διακίνηση τους, το ανώτατο ύψος
της χορηγίας είναι µέχρι £11.000. ∆απάνη: κατά το 2003

£1.531.000. Άτοµα που

ωφελήθηκαν το 2003: 170
8.

Επιχορήγηση για Αγορά Ακουστικών Βαρηκοίας.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Υγείας)
Παρέχεται επιχορήγηση για αγορά ακουστικών βαρηκοίας στους εκ γενετής
κωφούς και στα άτοµα που παρουσιάζουν κώφωση στην τρίτη ηλικία.
-

Ύψος επιχορήγησης:

Για εκ γενετής κωφά παιδιά κάτω των 12 ετών

µέχρι £400 ανά άτοµο και για παιδιά άνω των 12 ετών µέχρι £1.600
-

Αριθµός ατόµων που ωφελήθηκαν κατά το 2003: 400

-

Ποσό το οποίο δαπανήθηκε για το 2003: £140.000
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• Παροχή Υπηρεσιών στα Άτοµα µε Αναπηρία
1.

Σχέδιο ∆ιαχείρισης και ∆ανεισµού τροχοκαθισµάτων.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υπηρεσία
Μέριµνας Αναπήρων)
Παρέχονται από το 2003 υπηρεσίες δανεισµού τροχοκαθίσµατος σε
περιπτώσεις που χρειάζεται επειγόντως το τροχοκάθισµα όχι για µόνιµη
χρήση.

Επίσης, διορθώνονται τα τροχοκαθίσµατα που επιστρέφονται και

δανείζονται.
-

Ποσό που δαπανήθηκε µέσα στο 2003: £1.000 για αγορά 8 καινούργιων
τροχοκαθισµάτων για δανεισµό

2.

εξυπηρετήθηκαν συνολικά 35 άτοµα.

Κατ' οίκον Φροντίδα, ∆ιηµερεύουσα Φροντίδα και Κέντρα Ενηλίκων.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευηµερίας)
Για εξυπηρέτηση των ηλικιωµένων και αναπήρων µε σκοπό να βοηθηθούν να
παραµείνουν στο περιβάλλον τους όσο γίνεται περισσότερο, λειτουργεί από το
1988 πρόγραµµα κατ' οίκον φροντίδας, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σε
ηλικιωµένους και αναπήρους που δε µπορούν να εξασφαλίσουν τέτοια
φροντίδα µε δικούς τους πόρους.
Το τέλος του 2003, 135 κρατικές φροντίστριες παρείχαν υπηρεσίες κατ' οίκον
φροντίδας σε 608 περιπτώσεις. Στα πλαίσια του ίδιου προγράµµατος,
παράλληλα µε τις κρατικές φροντίστριες, επιδοτούνται από τις Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευηµερίας και ιδιωτικές φροντίστριες που εξυπηρετούν άλλα 4.438
άτοµα στα οποία παρέχονται διάφορες υπηρεσίες όπως γενική καθαριότητα
σπιτιού, ατοµική καθαριότητα, αγορά τροφίµων και ετοιµασία φαγητού,
συνοδεία στο γιατρό, κ.α.
Παράλληλα λειτουργούν Κέντρα Ενηλίκων τα οποία επιχορηγούνται από το
Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών και παρέχουν φροντίδα, απασχόληση, φαγητό,
ευκαιρίες για επικοινωνία, συναναστροφή, ψυχαγωγία και άλλες υπηρεσίες
κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Στα Κέντρα αυτά εξυπηρετούνται και άτοµα µε
αναπηρία.
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3.

Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευηµερίας)
Παρέχεται χορηγία σε Εθελοντικές Οργανώσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, οι
οποίες λειτουργούν µεταξύ άλλων, προγράµµατα / υπηρεσίες για Ατοµα µε
Ειδικές Ανάγκες.
-

Αριθµός Προγραµµάτων που έχουν επιχορηγηθεί µέσα στο 2003 για
άτοµα µε νοητική, ψυχική ή σωµατική αναπηρία: 48

-

Ποσό που δαπανήθηκε για το 2003: £1.056.500

Κατάλογος οργανώσεων στις οποίες παρέχεται χορηγία για την λειτουργία
προγράµµατος προς όφελος ατόµων µε αναπηρία επισυνάπτεται ως
Συνηµµένο 3.
4.

Έγκαιρη παρέµβαση για Άτοµα µε Νοητική Υστέρηση µέχρι 6 χρόνων.
(Αρµοδιότητα Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων)
Παρέχονται υπηρεσίες έγκαιρης παρέµβασης σε παιδιά µε νοητική υστέρηση
ηλικίας µέχρι 6 χρόνων. Για την έγκαιρη παρέµβαση εργοδοτήθηκαν τέσσερις
λειτουργοί έγκαιρης παρέµβασης µέσα στο 2003. Το κόστος εργοδότησης για
το 2003 ανήλθε σε £17.000. Η δαπάνη ήταν µειωµένη επειδή το Σχέδιο άρχισε
να λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2003. Για το 2004 η προβλεπόµενη
δαπάνη ανέρχεται σε £30.000.

5.

Προσθετικά και Ορθοτικά Μέλη
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Υγείας)
Παρέχονται δωρεάν σε δικαιούχους από το Κέντρο Προσθετικών και
Ορθοτικών Μελών προσθετικά και ορθοτικά µέλη.

6.

Παροχή ∆ωρεάν Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Υγείας)
Παρέχεται

εξειδικευµένη

ιατροφαρµακευτική

περίθαλψη,

φυσιοθεραπεία,

συµβουλευτική αποκατάσταση και ψυχολογική στήριξη µέσω του Κέντρου
Παραπληγικών .
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7.

∆ιακίνηση (διευκολύνσεις).
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων)
∆ηµιουργία διευκολύνσεων πρόσβασης στα δηµόσια κυβερνητικά κτίρια των ατόµων µε
προβλήµατα στη διακίνηση τους µέσω του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων. Στο Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων λειτουργεί επίσης Γραφείο Σχεδιασµού για τα άτοµα µε αναπηρία.
-

Προϋπολογισµός για το 2003: £40.000

• Στέγαση Ατόµων µε Αναπηρίες
1.

Σχέδιο Βελτίωσης Συνθηκών Στέγασης.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευηµερίας)
Παρέχεται οικονοµική βοήθεια σε άτοµα, περιλαµβανοµένων και αναπήρων για την εκτέλεση
κτιριακών εργασιών, προσθηκών ή µετατροπών µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και διακίνησης στους χώρους της κατοικίας τους.
Ύψος χρηµατικής βοήθειας: µέχρι £7.000
Συνολικό ποσό που διατέθηκε το 2003: £300.000
Αριθµός

περιπτώσεων

που

βοηθήθηκαν:

55

από

τις

οποίες

οι

5

αντιπροσώπευαν ανάπηρα άτοµα στα οποία δόθηκε συνολικά ποσό £25.893.

2.

Σχέδιο

Ενίσχυσης

Οικογενειών

για

τη

Φροντίδα

Ηλικιωµένων

ή/και

αναπήρων µελών τους.
(Αρµοδιότητα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευηµερίας)
Παρέχεται επιχορήγηση σε άτοµα και οικογένειες έτσι ώστε να προσφέρουν στέγη και
φροντίδα σε ηλικιωµένα και ανάπηρα άτοµα, µέλη της οικογένειας τους ή σε συγγενικά ή
φιλικά τους πρόσωπα µε στόχο την αποφυγή της τοποθέτησης τους σε Ιδρύµατα.
Ύψος επιχορήγησης: µέχρι £6.000
Το 2003 δαπανήθηκε ποσό £110.000 και βοηθήθηκαν συνολικά 31 οικογένειες
ηλικιωµένων και ανάπηρων.
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3.

Σχέδια Στέγασης.
(Αρµοδιότητα εφαρµογής οικείοι Έπαρχοι, Οργανισµός Χρηµατοδοτήσεως Στέγης και
Κυπριακός Οργανισµός Αναπτύξεως Γης)
Εφαρµόζεται µια σειρά από Κυβερνητικά Στεγαστικά Σχέδια για όλους τους πολίτες του
Κράτους30. Από τα Σχέδια αυτά είναι δυνατό να επωφεληθούν και άτοµα µε αναπηρία που
πληρούν τους όρους/ κριτήρια του στεγαστικού Σχεδίου, όµως δεν περιλαµβάνουν ειδικές
πρόνοιες για άτοµα µε αναπηρία πλην του στεγαστικού Σχεδίου Χαµηλά Αµειβοµένων (ΣΧΑ)
που εφαρµόζει ο Κυπριακός Οργανισµός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ). Μέσω του ΣΧΑ παρέχονται
ετοιµοπαράδοτες οικιστικές µονάδες σε δικαιούχους αιτητές.
Συγκεκριµένα το ΣΧΑ περιλαµβάνει τις ακόλουθες ειδικές πρόνοιες για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, στα οποία περιλαµβάνονται και τα άτοµα µε αναπηρία.
•

Εισοδηµατικό
£9.000,

σε

κριτήριο

για

σύγκριση

µε

µονήρες
το

άτοµο

εισοδηµατικό

µε

ειδικές

κριτήριο

για

ανάγκες

µονήρη

-

µέχρι

άτοµα

όπου

έχει καθοριστεί µέχρι £6.000.
•

Εισοδηµατικό

κριτήριο

µέχρι

£16.000,

χωρίς

ή

το

µέχρι

ποσό

σε
3

για

οικογένειες

σύγκριση
παιδιά

£16.000

µε

όπου

ισοδυναµεί

µε
το

έχει

µε

άτοµο/

εισοδηµατικό

καθοριστεί

το

άτοµα

µέχρι

εισοδηµατικό

µε

ειδικές

ανάγκες

-

κριτήριο

για

£12.000.

Σηµειώνεται

ότι

οικογένειες

µε

κριτήριο

για

οικογένεια

περισσότερα από 6 παιδιά.
•

Οικογένειες
ανάλογα
ότι
του

η

µε

µε

τις

ειδικές

ιδιαίτερες

επιχορήγηση

ΣΧΑ

ανάγκες

και

οι

διαφοροποιείται

δικαιούνται

στεγαστικές
όροι

του

ανάλογα

τους
δανείου

µε

τα

πρόσθετη

χορηγία

ανάγκες.
που

Συναφώς

τυγχάνει

εισοδήµατα

µέχρι

και

κάθε
την

£2.000

αναφέρεται

αιτητής
σύνθεση

µέσω
της

οικογένειας.

30

Αριθµός ατόµων µε αναπηρία έτυχαν βοήθειας είτε µέσω των Κυβερνητικών Στεγαστικών Σχεδίων, περιλαµβανοµένου του Σχεδίου Χαµηλά Αµειβοµένων, είτε
µέσω των κανονικών στεγαστικών Σχεδίων του ΚΟΑΓ. ∆εν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται ότι το 2003 ωφελήθηκαν
παγκύπρια πέραν των 20 ατόµων µε αναπηρία από τα διάφορα στεγαστικά Σχέδια που εφαρµόζει ο ΚΟΑΓ.
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Γ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Πιο κάτω παρέχονται στοιχεία για το προσωπικό που απασχολείται στην
κάθε Υπηρεσία µε στόχο να δοθεί µια όσο το δυνατό πλήρης εικόνα για τον αριθµό
των λειτουργών που ασχολούνται µε τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία και το
σχετικό κόστος.
Κόστος £

Αριθµός Ατόµων

Υπηρεσία
Λειτουργοί
Κλ.Α7+2 και άνω

Γραφείς/Συνοδοί
Κλ. κάτω από Α7

Σύνολο

142

409

551

8.470.726

Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων

5

3

8

115.606

Κέντρο Επαγγελµατικής
Αποκατάστασης Αναπήρων

7

10

17

227.150

Επιτροπή Προστασίας Νοητικά
Καθυστερηµένων Ατόµων

7

3

10

89.525

Επιτροπή Ανακούφισης Παθόντων

4

-__

4

µ.δ.

Υπουργείο Οικονοµικών

1,25

1

2,25

µ.δ.

Υπουργείο Συγκοινωνιών και
Έργων

1

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Υπουργείο Εσωτερικών

1

µ.δ.
ιιδ

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας

µ.δ. = µη διαθέσιµο
Περισσότερες λεπτοµέρειες δίνονται στο Συνηµµένο 4 (βλ. σελ. 96-98).

19.000

µ.δ.
ιιδ
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∆. ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2003
Οι δηµόσιες δαπάνες για τα άτοµα µε αναπηρία κατά το 2003 µε βάση τα
Σχέδια, νοµοθετικά και διοικητικά, που περιγράφονται στο Α και Β πιο πάνω
ανέρχονται σε £37.853.401 όπως προκύπτει από τον πιο κάτω πίνακα .
∆ηµόσιες ∆απάνες µέσω Σχεδίων για
Άτοµα µε Αναπηρία κατά το 2003
Αριθµός Αριθµός
Ατόµων(2) Οργανώσεων
1.
2.
3.

Επίδοµα ∆ιακίνησης (Νόµος)
(Υπουργείο Οικονοµικών)
Ειδική Χορηγία σε Τυφλούς (Νόµος)
(Υπουργείο Οικονοµικών)
Παροχές µέσω Λαχείου Προνοίας (Νόµος)

284

88.500

1.000

1.800.000

31

Προς άτοµα
Προς Οργανώσεις

Προς Οργανώσεις (Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

∆ηµόσιο Βοήθηµα (Νόµος)
(Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας)
Παροχές µέσω Επιτροπής Ανακούφισης
Συγγενών Πεσόντων και Παθόντων (Νόµος)
(Η Επιτροπή βοηθά συνολικά 2.000 άτοµα
µε ποσό £10,0 εκ. περίπου,
συµπεριλαµβανοµένων και παθόντων και
συγγενών πεσόντων)
(α) Ειδική Σύνταξη Αναπηρίας (και
Έκτακτη Χριστουγεννιάτικη και
Πασχαλινή Χορηγία (£225.250))
(β) Επίδοµα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας
(γ) Επίδοµα ∆ιακίνησης
(δ) Έκτακτο Επίδοµα Προίκας
(ε) Επίδοµα Έκτακτων Αναγκών
(ε) Έκτακτο Επίδοµα Ιατροφαρµακευτικής
Περίθαλψης
Σχέδιο Αυτοεργοδότησης Ατόµων µε
Αναπηρία (Τµήµα Εργασίας - ΥΜΑ)
Σχέδιο Κατάρτισης Εκτός ΚΕΑΑ
(Τµήµα Εργασίας -ΥΜΑ)
Επιδότηση Εργοδοτών για ∆ιαµόρφωση
Χώρων/Μηχανισµών για Εργοδότηση
Αναπήρων (∆εν υπήρξε ζήτηση το 2003)
(Τµήµα Εργασίας -ΥΜΑ)
Απασχόληση µε Στήριξη
(Τµήµα Εργασίας -ΥΜΑ)
Κατάρτιση στο ΚΕΑΑ
(Λειτουργικά Έξοδα £159.000

Ποσό
£Κ

1

78.650
(77.050)
(1.600)

5.232

5.500.000

1.027

3.164.530

(853)

(2.928.250)

(54)
(23)
(9)
(64)

(140.000^
(6.000)
(5.900)
(34.380)

(24)
4

(50.000)
8.000

22

7.844

0

0

167

92.500

41

316.000
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Αριθµός
Ατόµων<2)

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

και Έξοδα Ταµείου ΚΕΑΑ £157.000. Οι
µισθοί ύψους £227.000 περιλήφθηκαν
στην αντίστοιχη παράγραφο) (Τµήµα
Εργασίας)
Επίδοµα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας
(Τµήµα Εργασίας - ΥΜΑ)
Οικονοµική Βοήθεια για Αγορά
Τροχοκαθίσµατος (Τµήµα
Εργασίας -ΥΜΑ)
Οικονοµική Βοήθεια για Αγορά
Οργάνων/Βοηθηµάτων (Τµήµα
Εργασίας -ΥΜΑ)
Οικονοµική Βοήθεια σε Οργανώσεις
Ατόµων µε αναπηρία (Τµήµα
Εργασίας -ΥΜΑ)
Επιχορήγηση ∆ιακοπών. Αναπήρων
(Τµήµα Εργασίας -ΥΜΑ)
Σχέδιο ∆ιαχείρισης και δανεισµού
τροχοκαθισµάτων (Το ποσό αφορά στην
αγορά 8 καινούργιων τροχοκαθισµάτων
το 2003) (Τµήµα Εργασίας -ΥΜΑ)
Σχέδιο Αυτοεργοδότησης Ηλικιωµένων και
Αναπήρων (Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευηµερίας)
Επιχορήγηση ∆ιακοπών Ηλικιωµένων και
Αναπήρων Ληπτών ∆ηµόσιου Βοηθήµατος
(Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας)
Κατ' οίκον Φροντίδα, ∆ιηµερεύουσα
Φροντίδα και Κέντρα Ενηλίκων και
Αναπήρων (Μεγάλο ποσοστό αφορά
ανάπηρους) (Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευηµερίας)
Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών
(Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας)
Βοήθεια για Βελτίωση των Συνθηκών
Στέγασης (Από το Σχέδιο βοηθήθηκαν
συνολικά 55 οικογένειες µε συνολικό ποσό
£300.000 όµως µόνο 5 ήταν ανάπηροι)
(Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας)
Ενίσχυση Οικογένειας για Φροντίδα
στο Σπίτι Ηλικιωµένων και Αναπήρων
µελών της (Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευηµερίας)
Έγκαιρη Παρέµβαση για Άτοµα µε Νοητική
Υστέρηση (Λειτούργησε Αύγουστο 2003)
(Επιτροπή Προστασίας Νοητικά
Καθυστερηµένων Ατόµων)
Επιδότηση αγοράς αυτοκινήτου
(αδασµολόγητου) (Υπουργείο
Οικονοµικών)

Αριθµός
Οργανώσεων

Ποσό
£Κ

962

1.780.000

215

150.000

792

426.000
12

20.000

455

64.000

35

1.000

11

6.800

150

20.000

5.046

µ.δ.
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1.056.500

5

26.000

31

110.000

70

17.000

170

1.531.000
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25.
26.
27.

Επιχορήγηση για αγορά ακουστικών
(Υπουργείο Υγείας)
Συντάξεις Αναπηρίας (κατά το 2002)
(Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
Συντάξεις Ανικανότητας (κατά το 2002)
(Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

<1)

(2)

Αριθµός
Ατόµων(2>
400

Αριθµός
Οργανώσεων

Ποσό
£Κ
140.000

1.082

2.000.000

5.995

19.449.077

23.227

61

37.853.401

Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. ∆εν περιλήφθηκε η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, η βοήθεια
για προσθετικά και ορθοτικά µέλη, οι δαπάνες για την ειδική εκπαίδευση, την προσβασιµότητα, τη
στέγαση, τη λειτουργία της Στέγης «Νέα Ελεούσα» και τον 5 Σπιτιών στην Κοινότητα, την Επιτροπή
Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων, το Ίδρυµα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, καθολικές παροχές όπως
το επίδοµα τέκνου, µητρότητας κ.ά.
Αναφέρεται σε αριθµό ατόµων που βοηθούνται από κάθε σχέδιο, σηµειώνεται όµως ότι, τα ίδια άτοµα
µπορεί να βοηθούνται από διάφορα σχέδια.

µ.δ. = µη διαθέσιµο
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Ε. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Σύµφωνα µε την έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της Στατιστικής Υπηρεσίας, στην
Κύπρο το 2002 υπήρχαν 53.369 άτοµα µε αναπηρία (δηλαδή άτοµα µε χρόνια προβλήµατα
υγείας - ΧΠΥ), που αποτελούσαν το 12,2% του πληθυσµού στις ηλικίες 16-64 ετών,
δηλαδή τις ηλικίες που παραδοσιακά και διεθνώς θεωρούνται ως οι πιο σηµαντικές για
σκοπούς εργατικού δυναµικού.
Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει µια εικόνα των ατόµων αυτών, σε σχέση µε τον
υπόλοιπο πληθυσµό σε ηλικίες 16-64.
Άτοµα ηλικίας 16-64 ετών µε Χρόνια Προβλήµατα Υγείας (ΧΠΥ), 2002
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΦΟΡΜΟΥΛΑ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ

1.
2.

Πληθυσµός 16-64 (όλοι) Πληθυσµός 16-64
µε ΧΠΥ

436832
53369

12,2%

(2)+(1)

3.

Εργαζόµενοι 16-64 (όλοι)

306458

4.
5.

Εργαζόµενοι 16-64 µε ΧΠΥ
Εργαζόµενοι 16-64 µε σοβαρή αναπηρία

8,3%
0,1%

(4Μ3)

6.
7.
8.

Μη εργαζόµενοι 16-64 (όλοι)
Μη εργαζόµενοι 16-64 µε ΧΠΥ
Μη εργαζόµενοι 16-64 µε σοβαρή αναπηρία

25513
255

\

/

\

/

(5Η3)
130374
27856
5848

21,4%
4,5%

(7Η(6)
(8Η6)

Πηγή: Συνδυασµός διαφόρων προκαταρκτικών πινάκων που ετοίµασε η Στατιστική Υπηρεσία,
στο πλαίσιο της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 2002

Περισσότερα στατιστικά στοιχεία για τα Άτοµα µε Αναπηρία ηλικίας 16-64 χρονών
κατά είδος αναπηρίας φαίνονται στο Συνηµµένο 5 (βλ. σελ. 99).
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το σύνολο των
ατόµων µε αναπηρία όλων των ηλικιών. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να γίνει ειδική
απογραφή, µε βάση την οποία να ετοιµαστεί ειδικό µητρώο ατόµων µε αναπηρία όπως
προβλέπει και ο Γενικός Νόµος περί Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων Νόµος του 1989 (Ν.
117/89). Το µητρώο να περιλαµβάνει επίσης τη µορφή της αναπηρίας καθώς και στοιχεία για
τις ανάγκες και δυνατότητες κάθε ανάπηρου, για να διευκολύνεται τόσο η απασχόληση του
όσο και η ικανοποίηση των αναγκών του.
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ΣΤ.

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Υπάρχουν πολλές Οργανώσεις που ασχολούνται µε θέµατα που αφορούν

άτοµα µε αναπηρία. Η Κυπριακή Συνοµοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων ΚΥΣΟΑ
αποτελεί την οµπρέλλα των Αναπηρικών Οργανώσεων. Συστάθηκε για να υπάρχει µια ενιαία
εκπροσώπηση των ατόµων µε αναπηρία στα διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων τόσο στην
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
Στην

ΚΥ.Σ.Ο.Α.

µετέχουν

οι

αντιπροσωπευτικότερες

Οργανώσεις και συγκεκριµένα:
η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων
(ΠΟΑΑ) (Πρόεδρος: Χρυσής Μιχαηλίδης)
η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών (ΠΟΤ) (Πρόεδρος:
Μίκης Φλωρέντζος)
η Παγκύπρια Οργάνωση Κωφών (Πρόεδρος: Γιάννης
Γιαννακκίδης)
η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ)
(Πρόεδρος: Άντρος Προκοπίου)
ο Σύνδεσµος Ατόµων µε Κατά Πλάκα Σκλήρυνση
(Πρόεδρος: Μαριάννα Παπαδοπούλου)
ο Παγκύπριος Σύνδεσµος Γονέων Καθυστερηµένων
Ατόµων
(ΠΑΣΥΓΟΚΑ)
(Πρόεδρος: Σωτήρης Ξιούρος)
ο Σύνδεσµος Μαθητευοµένων και Αποφοίτων ΚΕΑΑ
(Πρόεδρος: Παντελής Νικολάου)

Αναπηρικές
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Τα άτοµα µε αναπηρία εκπροσωπούνται στα πιο κάτω τέσσερα
Σώµατα που έχουν ιδρυθεί µε βάση Νόµο:

(α) Το Παγκύττριο Συµβούλιο για Άτοµα µε Αναπηρίες (ΠΣΑΑ).
(Βλ. Μέρος II Α σελ. 19-20)
Ο Νόµος περί Ατόµων µε Αναπηρίες του 2000 (Ν. 127(0/2002)
προβλέπει ότι στο Συµβούλιο, πέραν των κυβερνητικών εκπροσώπων, των
εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, κ.λ.π µετέχουν και 4 εκπρόσωποι
οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρία:

Στο Συµβούλιο µετέχουν : - ένας εκπρόσωπος από την ΠΟΤ
- ένας εκπρόσωπος από την ΠΟΑΑ
- ένας εκπρόσωπος από τη
Παγκύπρια
Οργάνωση Κωφών και
- ένας εκπρόσωπος από το ΠΑΣΥΓΟΚΑ.

Όλοι υποδείχθηκαν από την ΚΥΣΟΑ.
Η θητεία του ΠΣΑΑ είναι τριετής και λήγει στις 30/6/2007.

(β) την Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερηµένων
Ατόµων (βλ. Μέρος II Α σελ. 7-8)
Ο Νόµος περί Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων του 1989 προβλέπει
ότι έξι (6) µέλη της Επιτροπής από τον ιδιωτικό τοµέα προέρχονται από γονείς
και αδέλφια αναπήρων

που

υποδεικνύονται

από

τον Παγκύπριο

Σύνδεσµο Γονέων Καθυστερηµένων Ατόµων (ΠΑΣΥΓΟΚΑ).

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 2/10/2005.
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(γ) τη Συµβουλευτική Επιτροπή του Ταµείου του Λαχείου
Πρόνοιας (βλ. Μέρος II Α σελ. 10).

Ο περί Ταµείου του Λαχείου Πρόνοιας Νόµος Ν. 79(Ι)/92 προβλέπει ότι
στην Επιτροπή αυτή ο Πρόεδρος και τα τέσσερα µέλη της είναι ανάπηροι
που προτείνονται από τις οργανώσεις αναπήρων.
Στο Συµβούλιο µετέχουν :

- ένας εκπρόσωπος από την ΟΠΑΚ,
- ένας εκπρόσωπος από την ΠΟΤ
- ένας εκπρόσωπος από το ΠΑΣΥΓΟΚΑ
- ένας εκπρόσωπος από την Παγκύπρια
Οργάνωση Κωφών
- ένας εκπρόσωπος από την ΠΟΑΑ

Όλοι έχουν υποδειχθεί και εκπροσωπούν την ΚΥΣΟΑ
Η θητεία της Συµβουλευτικής Επιτροπής λήγει στις 10/4/2005.

(δ) ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταµείου του
Κ.Ε.Α.Α. (βλ. Μέρος II Α σελ. 24)
Ο περί Ειδικού Ταµείου του Κ.Ε.Α.Α Νόµος 103(!)/2000 προβλέπει ότι στη
∆ιαχειριστική Επιτροπή µετέχουν, µεταξύ άλλων, δύο εκπρόσωποι των
Οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρία.

Η θητεία της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Ειδικού Ταµείου του Κ.Ε.Α.Α.
που είναι διετής λήγει στις 30/6/2006.

Οι Οργανώσεις των Ατόµων µε Αναπηρία εκπροσωπούνται και σε
άλλα Σώµατα και Επιτροπές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων τα οποία ρυθµίζονται µε διοικητικές διευθετήσεις.
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III. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Όπως προκύπτει από το Μέρος II τα θέµατα που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία, είναι
διασκορπισµένα σε διάφορες Υπηρεσίες οι οποίες τα χειρίζονται χωρίς τον απαιτούµενο
συντονισµό µεταξύ τους.
Κάποια θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα εξειδικευµένων Υπουργείων όπως του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εσωτερικών
είναι δύσκολο να υπαχθούν κάτω από ένα κεντρικό φορέα, υπάρχουν όµως άλλα θέµατα,
περιλαµβανοµένου και του ΚΕΑΑ που θα µπορούσαν να συγκεντρωθούν/υπαχθούν σ' ένα
Κεντρικό Φορέα, ο οποίος να έχει τόσο εκτελεστικές όσο και συµβουλευτικές/συντονιστικές
αρµοδιότητες και ο οποίος να στελεχωθεί µε το απαραίτητο προσωπικό τόσο ποιοτικά όσο και
αριθµητικά.
Ο Φορέας αυτός θα µπορούσε να είναι η Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων του Τµήµατος
Εργασίας, η οποία να ενισχυθεί και αναβαθµιστεί ώστε να αναλάβει τον ρόλο ενός ενδιάµεσου
φορέα ο οποίος θα εξυπηρετεί τα άτοµα µε αναπηρία στην πρόσβαση στα διάφορα
ωφελήµατα/παροχές/υπηρεσίες και ταυτόχρονα θα είναι αρµόδιος για την εφαρµογή των ειδικών
προγραµµάτων που δεν υπάγονται σε άλλες υπηρεσίες.
Πιο κάτω γίνεται κριτική εξέταση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, περιλαµβανοµένων
των Ταµείων που λειτουργούν µέσα σ' αυτό, και των υφιστάµενων Σχεδίων/Υπηρεσιών προς τα
άτοµα µε αναπηρία και γίνονται συγκεκριµένες εισηγήσεις σ' ότι αφορά τα µέτρα που
ενδείκνυνται να ληφθούν µε στόχο την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των θεµάτων των
ατόµων µε αναπηρία.
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Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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.

Επισηµαίνεται 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.

Περαιτέρω τα άτοµα µε αναπηρία εκπροσωπούνται επαρκώς στα Σώµατα που
προβλέπονται στους Νόµους, έχοντας έτσι λόγο στον καθορισµό της πολιτικής και τη λήψη
αποφάσεων για θέµατα που τα αφορούν. Έχουν όµως εντοπιστεί ορισµένες επικαλύψεις
µεταξύ Νόµων. Επίσης έχει διαφανεί ότι λειτουργούν διάφορα Ταµεία κάτω από
διαφορετικούς Νόµους χωρίς να υπάρχει πραγµατική ανάγκη.

Πιο κάτω επεξηγούνται οι επικαλύψεις αυτές και η λειτουργία των διαφόρων Ταµείων και
γίνονται συγκεκριµένες εισηγήσεις για ενοποίηση ορισµένων Νόµων και κατάργηση άλλων
και δηµιουργία ενός και µόνο Ταµείου για όλους τους σκοπούς κάτω από το γενικό Νόµο
περί Ατόµων µε Αναπηρίες.

Επικαλύψεις µεταξύ Νόµων
Παρόλο που ο κάθε Νόµος έχει το δικό του σκοπό, υπάρχουν ορισµένες επικαλύψεις
που αναλύονται πιο κάτω:

Μια

βασική

επικάλυψη

εντοπίζεται

µεταξύ

του

Νόµου

Περί

Νοητικά

Καθυστερηµένων Ατόµων του 1989 που αφορά αποκλειστικά τα νοητικά καθυστερηµένα
άτοµα, και του µεταγενέστερου Νόµου Περί Ατόµων µε Αναπηρίες, του 2000 που είναι
γενικότερος και καλύπτει όλα τα άτοµα µε αναπηρία ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης
της αναπηρίας, καθώς και του Νόµου Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές
Ανάγκες του 1999.
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Ο Νόµος περί Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων περιορίζεται στο να
κατοχυρώσει τα δικαιώµατα των νοητικά καθυστερηµένων ατόµων και προβλέπει ότι
είναι υποχρέωση της πολιτείας να τους προσφέρει ειδική εκπαίδευση, φροντίδα,
διαµονή σε ιδρύµατα, ευκαιρίες απασχόλησης και βοήθεια για κοινωνική ένταξη. Τα
ίδια δικαιώµατα κατοχυρώνονται από το γενικό Νόµο του 2000 για όλα τα άτοµα µε
αναπηρία και ενδυναµώνεται η κατοχύρωση µε την τροποποίηση του Νόµου αυτού
που έγινε το 2004 για σκοπούς εναρµόνισης µε σχετική Οδηγία31 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθώς και µε το Νόµο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές
Ανάγκες, ο οποίος υλοποιεί την πρόνοια του Νόµου περί Νοητικά Καθυστερηµένων
Ατόµων του 1989 για προσφορά ειδικής εκπαίδευσης σε όλα τα άτοµα µε αναπηρία,
όχι µόνο σε αυτά µε νοητική αναπηρία .

Εισήγηση: Θα µπορούσε να ενσωµατωθεί ο ειδικός νόµος στο γενικό, µε
µεταφορά διατάξεων του πρώτου οι οποίες παρέχουν στα νοητικά καθυστερηµένα
άτοµα προστασία που δεν εξασφαλίζεται από το γενικότερο Νόµο, όπως για
παράδειγµα οι διατάξεις για διορισµό διαχειριστών της περιουσίας των νοητικά
καθυστερηµένων ατόµων.

Υιοθέτηση της πιο πάνω εισήγησης συνεπάγεται:
(ι) Κατάργηση της Επιτροπής Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων
Η ενοποίηση των δύο Νόµων θα συνεπάγεται κατάργηση της
Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων η οποία
προβλέπεται στον πρώτο Νόµο. Υπενθυµίζεται ότι η Επιτροπή αυτή
απαρτίζεται από 6-12 άτοµα διοριζόµενα από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τα οποία τα µισά είναι κρατικοί λειτουργοί
(Υπουργείο Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας,
Παιδείας και Πολιτισµού) και οι υπόλοιποι ιδιώτες που είναι γονείς και
αδέλφια αναπήρων υποδεικνυόµενα από τον Παγκύπριο Σύνδεσµο
Γονέων Καθυστερηµένων Ατόµων.
Εκτιµάται ότι η προτεινόµενη διευθέτηση, χωρίς να επηρεάζει καθ'
οιονδήποτε τρόπο δυσµενώς την προστασία που παρέχεται στα άτοµα µε
νοητική υστέρηση, θα προσφέρει το σηµαντικό πλεονέκτηµα της

31

Οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την
εργασία.
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αντιµετώπισης των θεµάτων των ατόµων µε νοητική υστέρηση στο ίδιο
πλαίσιο στο οποίο αντιµετωπίζονται και τα προβλήµατα των άλλων
κατηγοριών δηλαδή στο γενικότερο πλαίσιο του Νόµου Περί Ατόµων µε
Αναπηρία.

(ιι) Μεταφορά του Προσωπικού της Επιτροπής στο Συντονιστικό Φορέα Το
προσωπικό

που

απασχολείται

στην

Επιτροπή

Νοητικά

Καθυστερηµένων Ατόµων32 ή µέρος του, θα µπορεί να µεταφερθεί στον
Κεντρικό Φορέα, ο οποίος θα έχει ένα ευρύτερο και ουσιαστικότερο ρόλο
απ' ότι σήµερα.

Η Επιτροπή Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων σήµερα λειτουργεί
αποµονωµένα και όχι και τόσο αποτελεσµατικά. Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο
Προϋπολογισµός της Επιτροπής απορροφάται κυρίως από τις δαπάνες
προσωπικού και λειτουργικά έξοδα. Μόλις τον Αύγουστο του 2003 άρχισε να
λειτουργεί ένα πρόγραµµα, αυτό της έγκαιρης παρέµβασης για παιδιά µέχρι
έξι χρόνων, το οποίο όµως, σε µεγάλο βαθµό έχει επικάλυψη µε το έργο
που επιτελεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για λειτουργία
µηχανισµών αξιολόγησης των παιδιών µε ειδικές ανάγκες (από 3-18χρόνων)
και για προσφορά υπηρεσιών για τη σφαιρική ανάπτυξη τους, (εκπαίδευση,
κατάρτιση, καθηµερινές δεξιότητες αυτοµέριµνας,) καθώς και για την
εκπαίδευση των γονιών των παιδιών. Το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού, θα µπορούσε να αναλάβει το πρόγραµµα αυτό καλύπτοντας και
τα παιδιά κάτω των τριών χρόνων.

Σηµειώνεται

συναφώς

ότι

ο

Παγκύπριος

Σύνδεσµος

Γονέων

Καθυστερηµένων Ατόµων εκπροσωπείται στο Παγκύπριο Συµβούλιο για
Άτοµα µε Αναπηρία που προβλέπεται στο Νόµο Περί Ατόµων µε Αναπηρία
του 2000 και εποµένως θα συµµετέχει στον καθορισµό της εθνικής πολιτικής
για θέµατα αναπήρων και την εισαγωγή/εφαρµογή µέτρων και
προγραµµάτων προς όφελος των ατόµων µε αναπηρία.

32

10 άτοµα: ένας Προϊστάµενος Υπηρεσιών Α11, δύο Λειτουργοί Α8-Α10, ένας Γραφέας Α2, δύο Έκτακτοι Γραφείς και τέσσερις
Λειτουργοί Έγκαιρης Παρέµβασης. Οι τέσσερις τελευταίοι υπηρετούν µε συµβόλαιο στη βάση «Αγοράς Υπηρεσιών» για το
συγκεκριµένο πρόγραµµα.
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Άλλοι Νόµοι που αξίζει να εξεταστούν είναι οι Νόµοι περί ∆ηµόσιας
Υπηρεσίας του 1990 έως 2003 και οι ειδικοί Νόµοι για την πρόσληψη τυφλών.

Ο πρώτος Νόµος περιέχει διάταξη για κατά προτίµηση διορισµό ατόµου µε
αναπηρία στις περιπτώσεις που αυτός δεν υστερεί στα υπόλοιπα κριτήρια (αξία και
προσόντα), ενώ ο δεύτερος διασφαλίζει την κατά αποκλειστικότητα εργοδότηση
τυφλών στη δηµόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία και τους Ηµικρατικούς
Οργανισµούς. Ο δεύτερος Νόµος πιθανόν να είναι πλεονασµατικός αλλά και
αντισυνταγµατικός, αφού πρόνοια του περί ∆ηµόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Νόµου που πρόβλεπε για την πρόσληψη ποσοστού 3% αναπήρων στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα κρίθηκε αντισυνταγµατική. Ρνόψει τούτων ίσως θα µπορούσε να
εξεταστεί η δυνατότητα κατάργησης του νόµου για τους τυφλούς.

Ταµεία προς όφελος των Ατόµων µε Αναπηρία

Προβλέπεται η λειτουργία πέντε Ταµείων για άτοµα µε αναπηρία µε βάση
πέντε διαφορετικούς Νόµους.

Στην ανάλυση που ακολουθεί, αφού εξηγείται η λειτουργία του κάθε
Ταµείου, γίνεται γενική εισήγηση να λειτουργεί ένα µόνο Ταµείο, αυτό που
προβλέπεται από τον γενικό νόµο δηλαδή τον περί Ατόµων µε Αναπηρία Νόµο (Αρ.
127(1)72000) το οποίο να καλύπτει όλους τους σκοπούς.

Τα υφιστάµενα Ταµεία λειτουργούν µε βάση τους ακόλουθους Νόµους:

1. Τους Περί Παροχής Επιδόµατος ∆ιακινήσεως εις Αναπήρους
Νόµους 1980-2004 .

Τα έσοδα του Ταµείου προέρχονται αποκλειστικά από κυβερνητικές
χορηγίες και ισούνται µε το απαιτούµενο ποσό για να παραχωρηθεί το επίδοµα
διακίνησης ύψους µέχρι £40 τον µήνα σε περίπου 284 δικαιούχους. Η
απαιτούµενη χορηγία κυµαίνεται γύρω στις £90.000 το χρόνο. (βλ. σελ. 3-4 στο
Μέρος II Α)
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Θα µπορούσε το επίδοµα να µην παρέχεται από το Υπουργείο Οικονοµικών
αλλά από την Υπηρεσία που θα αναλάβει ως Κεντρικός Φορέας Αναπήρων και το
Ταµείο να καταργηθεί και να µετατραπεί σε άρθρο του Προϋπολογισµού κάτω από
την Υπηρεσία που θα αναλάβει να παρέχει το επίδοµα· κατ' επέκταση να
καταργηθούν και οι σχετικοί Νόµοι. Αναφορά στο επίδοµα αυτό µπορεί να γίνει στο
γενικό Νόµο περί Ατόµων µε Αναπηρίες.

Σηµειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονοµικών συµφωνεί µε την παραχώρηση
της διαχείρισης του ωφελήµατος σε άλλη Υπηρεσία που θα έχει συντονιστικό ρόλο.
2. Τον Περί Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων Νόµο (117/89)

Τα έσοδα του Ταµείου προβλέπεται να προέρχονται από εισφορές, δωρεές,
κληροδοτήµατα και να χρησιµοποιούνται για την επιχορήγηση προγραµµάτων
αποϊδρυµατοποίησης απασχόλησης-στήριξης καθώς και την επιχορήγηση για
διαφώτιση, (βλ. σελ. 8-9 στο Μέρος II Α πιο πάνω)

Όµως δεν υπάρχουν έσοδα ούτε και αναµένονται σύµφωνα µε τον
Προϋπολογισµό της Επιτροπής για το 2004, γι' αυτό στο Ταµείο υπάρχουν τώρα
µόνο £1.778.

Οι δραστηριότητες της Επιτροπής αναφορικά µε την απασχόληση µε στήριξη,
την ενηµέρωση και την έγκαιρη παρέµβαση στην πράξη καλύπτονται από την
Κυβέρνηση µέσω του Προϋπολογισµού της Επιτροπής.

Θα µπορούσε να καταργηθεί το Ταµείο και οι οποιεσδήποτε δωρεές,
εισφορές να κατατίθενται σε ένα κεντρικό Ταµείο που θα ήταν σωστό να είναι αυτό
που προβλέπει ο γενικός Νόµος Περί Ατόµων µε Αναπηρίες (Ν 127(1)72/2000).

3. Τον Περί Λαχείου Προνοίας Νόµο (Ν.79(1)/92) και τους σχετικούς
Κανονισµούς.
Τα έσοδα του Ταµείου προέρχονται κυρίως, από την πώληση ειδικής
έκδοσης λαχείων, από δωρεές, εισφορές, ειδικές δραστηριότητες κλπ. Στην πράξη
έπαυσε από το 1997 να εκδίδεται λαχείο και η Κυβέρνηση παραχωρεί κάθε χρόνο
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στο Ταµείο το σταθερό ποσό των £80.000 που διατίθεται για παροχή υλικής ή άλλης
βοήθειας τόσο σε άτοµα µε αναπηρία όσο και σε δεινοπαθούντες καθώς και σε
αναπηρικές οργανώσεις, (βλ. σελ. 10-11 στο Μέρος II Α πιο πάνω)

Αφού η διάθεση των εσόδων από το Λαχείο Πρόνοιας προβλέπεται και στο
Ταµείο του Νόµου Περί Ατόµων µε Αναπηρία (Ν 127(1)72000), θα µπορούσε να
καταργηθεί ο Νόµος Περί Λαχείου Πρόνοιας και να ενσωµατωθεί στο γενικό
Νόµο. Οι πρόνοιες για δεινοπαθούντες του τελευταίου αυτού Νόµου να καλυφθούν
από το σχετικό κονδύλι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας. Επίσης οι
Αναπηρικές Οργανώσεις να χρηµατοδοτούνται από την Υπηρεσία Μέριµνας
Αναπήρων µόνο. Σηµειώνεται ότι τώρα παίρνουν περίπου £20.000 από την
Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων.

4. Τον Περί Ειδικού Ταµείου του Κ.Ε.Α.Α. Νόµο (Ν.103(1)72000)

Τα έσοδα του Ταµείου προέρχονται από τη διάθεση αγαθών που παράγονται
στο Κέντρο, από εισφορές, δωρεές κλπ. Στην πράξη προέρχονται από τη διάθεση
αγαθών και το αποθεµατικό του Ταµείου ανέρχεται σήµερα σε £350.000 (βλ. σελ. 2324 στο Μέρος II Α πιο πάνω).

Στόχος του Ταµείου είναι η προαγωγή της επαγγελµατικής κατάρτισης και
απασχόλησης όλων των ατόµων µε αναπηρία (αυτών µέσα αλλά και αυτών έξω
από το Κέντρο) µε την οργάνωση και λειτουργία ειδικών προγραµµάτων.

Για το 2004 προβλέπεται ότι το Ταµείο θα έχει:

έσοδα: £157.325 που θα προέρχονται κυρίως από την πώληση προϊόντων
(£137.525 ή 87%) και τους τόκους του αποθεµατικού (£18.000 ή
12%).

έξοδα: £202.099 που θα δαπανηθούν κυρίως για την αγορά πρώτων υλών
(£97.000, 63%) για φιλοδωρήµατα προς τους αναπήρους που
εργάζονται εκεί (£21.000, 13,6%), αγορά εξοπλισµού (£13.000, 8%)
αγορά υπηρεσιών ψυχολόγου και φυσιοθεραπευτή (£10.000, 6,5%).
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Το κέρδος περίπου £3.000 θα κατατεθεί στο Ταµείο και σιγά σιγά
συσσωρεύεται κάποιο ποσό. Σηµειώνεται ότι το πλεόνασµα παρουσιάζεται λόγω
του ότι η Κυβέρνηση επιχορηγεί το κόστος παραγωγής, ιδιαίτερα ως κόστος
ηλεκτρισµού χρεώνεται µόνο το 20% της πραγµατικής δαπάνης δηλαδή £1.500
από τις £7.500. Αν πληρωνόταν ολόκληρο το ποσό το κέρδος που παρουσιάζεται
θα µετατρεπόταν σε ζηµιά. Επίσης δεν χρεώνονται µισθοί του προσωπικού, ούτε
ακόµα και των καθοδηγητών ή του βοηθητικού γραφειακού προσωπικού (Λογιστή,
Αποθηκάριου κλπ.) που έχουν άµεση σχέση µε την παραγωγή. Επίσης το κόστος
για τα κτίρια και µέρος του εξοπλισµού καλύπτονται από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό. Άρα το αποθεµατικό δηµιουργήθηκε λόγω της κρατικής
επιχορήγησης του Κέντρου. Ο Νόµος προβλέπει ότι πρέπει να χρησιµοποιηθεί για
τη λειτουργία ειδικών σχεδίων για την κατάρτιση και απασχόληση των ατόµων µε
αναπηρία33.

Τέτοια σχέδια αποφασίστηκε να λειτουργήσουν µε αυξηµένο ποσό και µε
συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και του Κρατικού
Προϋπολογισµού. Συγκεκριµένα προβλέπεται να δοθούν συνολικά £1.200.000 για
την τριετία 2004-2006, ή £400.000 το χρόνο, από το οποίο 50% θα προέρχεται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα συνεχίσουν να λειτουργούν µε αυξηµένο ποσό
τα υφιστάµενα σχέδια της Υπηρεσίας Μέριµνας Αναπήρων µε £165,000 το χρόνο
αντί £110,000 που δινόταν µέχρι τώρα.

Εφόσον ήδη καλύπτονται οι σκοποί του Ταµείου µε τα προγράµµατα που θα
χρηµατοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο θα µπορούσε να
καταργηθεί ο Νόµος αυτός και το αποθεµατικό του οικείου Ταµείου να απορροφηθεί
από το Ταµείο του γενικού Νόµου Αρ. 127(1)72000 και να διατεθεί για τους σκοπούς
που προβλέπει αυτός ο Νόµος, που είναι οι ίδιοι µε εκείνους του Ταµείου του ΚΕΑΑ.
Το Κέντρο να λειτουργεί ως µέρος Κυβερνητικού Τµήµατος, δηλαδή οι δαπάνες να
καλύπτονται από τον Προϋπολογισµό και τα έσοδα να κατατίθεται στο Πάγιο
Ταµείο.

33

Στον Προϋπολογισµό του 2004 το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εγκρίνει την διάθεση από το Ταµείο ποσού £ 50.000 για εισαγωγή σχεδίου
για δηµιουργία και λειτουργία µικρών µονάδων για σκοπούς αυτοεργοδότησης ατόµων µε αναπηρία
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Σηµειώνεται ότι θα γίνει ειδική Μελέτη για τη λειτουργία του ΚΕΑΑ για να
καταστεί πιο αποτελεσµατικό.

5. Τον Περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµο (Ν.127(1)72/2000).

Ο γενικός αυτός Νόµος που αναγνωρίζει τα δικαιώµατα των αναπήρων και
κατοχυρώνει την αρχή της ισότητας στην απασχόληση και στην παροχή αγαθών,
υπηρεσιών και διευκολύνσεων, προβλέπει παράλληλα τη λειτουργία Ταµείου µε
στόχο την εξίσωση ευκαιριών για τους ανάπηρους και την παροχή κάθε µορφής
βοήθεια που δεν παρέχεται ικανοποιητικά µε βάση άλλους νόµους ή σχέδια. Τα
έσοδα του Ταµείου προέρχονται από εισφορές, δωρεές, χρηµατικές ποινές καθώς
και από τα καθαρά έσοδα του Λαχείου Πρόνοιας (βλ. σελ. 20 στο Μέρος II Α πιο
πάνω).
Τονίζεται ότι, το Ταµείο αυτό δεν συστάθηκε ακόµα παρόλο ότι
προβλέπεται από το Νόµο.

Ενόψει όλων των πιο πάνω υποβάλλεται γενική εισήγηση να
δηµιουργηθεί το Ταµείο αυτό και να είναι το µοναδικό δηλαδή να καλύπτει
όλους τους σκοπούς και των άλλων Ταµείων.
Με βάση τα όσα αναφέρονται πιο πάνω για τις επικαλύψεις και τα πέντε
Ταµεία που προβλέπονται σε πέντε διαφορετικού Νόµους οι εισηγήσεις που
γίνονται συνοψίζονται ως εξής:

(α) Οι Περί Παροχής Επιδόµατος ∆ιακινήσεως εις Αναπήρους Νόµους
του 1980 έως 2004 Νόµοι

Να καταργηθούν οι πιο πάνω Νόµοι και το επίδοµα διακίνησης να παρέχεται
από τον Κεντρικό Φορέα. Αναφορά στην παροχή του επιδόµατος αυτού µπορεί να
γίνει στο γενικό Νόµο Περί Ατόµων µε Αναπηρίες.

Με την κατάργηση των Νόµων θα καταργηθεί και το Ειδικό Ταµείο που
προβλέπεται στους Νόµους αυτούς.
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(β)

Ο Νόµος Περί Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων του 1989
(Ν.117/89)

Να καταργηθεί ο Νόµος αφού ενσωµατωθούν οι διατάξεις του στο Γενικό
Νόµο Περί Ατόµων µε Αναπηρίες στο βαθµό που δεν υπάρχει επικάλυψη.
Οποιεσδήποτε δωρεές, εισφορές στο Ταµείο που προβλέπεται από το Νόµο περί
Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων να γίνονται στο Ταµείο που προβλέπεται στο
Νόµο Περί Ατόµων µε Αναπηρία.

Να καταργηθεί η Επιτροπή Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων και το µόνιµο
προσωπικό να µεταφερθεί στην Κεντρική Υπηρεσία. Το Ταµείο Νοητικά
Καθυστερηµένων Ατόµων, να ενσωµατωθεί στο Ταµείο του βασικού Νόµου.

(γ)

Ο Περί Λαχείου Πρόνοιας Νόµος του 1992 (Ν.79(Ι)/92) και οι Περί
Λαχείου Πρόνοιας Κανονισµοί του 1994 (Κ∆Π. 179/94)

Να ενσωµατωθεί στο Νόµο Περί Ατόµων µε Αναπηρίες, ενώ οι πρόνοιες του
για δεινοπαθούντες να καλυφθούν από το σχετικό κονδύλι των Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευηµερίας.
(δ)

Ο Περί Ειδικού Ταµείου του ΚΕΑΑ Νόµος (Ν.103(Ι)/20υΟ

Να καταργηθεί και το αποθεµατικό του Ταµείου αυτού να απορροφηθεί από
το Ταµείο που προβλέπεται στο γενικό Νόµο περί Ατόµων µε Αναπηρίες το οποίο
να είναι και το µοναδικό που θα λειτουργεί για θέµατα ατόµων µε αναπηρία.

(ε)

Ο Περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµος (Ν.127(1 )/2/20ΌΟ)

Να δηµιουργηθεί το Ταµείο που προβλέπεται από τον πιο πάνω Νόµο. Θα
είναι το µοναδικό Ταµείο και θα καλύπτει όλους τους σκοπούς και των άλλων
Ταµείων που αφορούν θέµατα ατόµων µε αναπηρία.
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Β. ΣΧΕ∆ΙΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Επικαλύψεις µεταξύ Σχεδίων/Υπηρεσιών και νοµοθετικών διατάξεων

Οι κυριότερες επικαλύψεις αφορούν τις παροχές της Επιτροπής
Ανακουφίσεως Παθόντων που παραχωρούνται χωρίς να λαµβάνονται υπόψη
οποιεσδήποτε παροχές από άλλο δηµόσιο ταµείο. Συγκεκριµένα, οι παροχές της
Επιτροπής δίνονται ανεξάρτητα αν οι λήπτες παίρνουν επιπρόσθετα δηµόσιο
βοήθηµα ή σύνταξη από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπάρχουν όµως και
επικαλύψεις σε σχέδια αγοράς τροχοκαθισµάτων ή και αγοράς οργάνων και σε δύο
σχέδια επιχορήγησης διακοπών. Οι επικαλύψεις αναλύονται πιο κάτω:

1. Συντάξεις Αναπηρίας
Συντάξεις αναπηρίας παρέχουν:
(α) Η Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων σε 853 ανάπηρους που µπορεί να
ανέλθουν σε £755 τον µήνα για 100% αναπηρία και πρόσθετο ποσό µέχρι
£144 τον µήνα για οικογενειακές υποχρεώσεις.
(β) Το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε 1.083 ανάπηρους µε ανώτατο όριο
£889/µήνα για άτοµο µε δύο εξαρτώµενα. Η σύνταξη καταβάλλεται
δικαιωµατικά σε άτοµα που συνεισφέρουν στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και έχουν υποστεί εργατικό ατύχηµα ή πάθηση λόγω εχθροπραξιών.

Πρόσθετα το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέχει σύνταξη ανικανότητας, σε
ασφαλισµένους που έχουν χάσει την ικανότητα τους για εργασία από άλλο λόγο,
π.χ. µία πάθηση (κατά πλάκα σκλήρυνση, κλπ.). Σύνταξη ανικανότητας
παίρνουν 5.995 άτοµα και ανέρχεται σε £866/µήνα για άτοµα µε ένα
εξαρτώµενο.

Στην πράξη διαφοροποιείται η αναπηρία µε βάση την αιτία πρόκλησης της
και προσφέρονται συντάξεις που δηµιουργούν επικαλύψεις, αφού η Επιτροπή
Ανακουφίσεως Παθόντων παρέχει τις συντάξεις ανεξάρτητα από το αν οι ανάπηροι
παίρνουν σύνταξη αναπηρίας/ανικανότητας και από το Ταµείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
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2. Συντάξεις/ Επιδόµατα Βαριάς Αναπηρίας
Προσφέρονται τέτοιες συντάξεις/επιδόµατα από τρεις υπηρεσίες:
(α)

Η Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων προσφέρει σύνταξη βαριάς

κινητικής αναπηρίας επιπρόσθετα από τη σύνταξη αναπηρίας ύψους £2,98
σεντ κατά ποσοστό αναπηρίας, δηλαδή µέχρι £298/µήνα για άτοµα µε 100%
αναπηρία.
Οι δικαιούχοι είναι σήµερα 54 άτοµα
(β)

Η Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων του Τµήµατος Εργασίας προσφέρει

επίδοµα βαριάς κινητικής αναπηρίας σε 962 άτοµα ύψους £160.53 τον µήνα
(γ)

Το Υπουργείο Οικονοµικών προσφέρει ειδική χορηγία σε τυφλούς

ύψους £1.800/χρόνο (ή £150/µήνα) σε 1.000 τυφλούς

Οι τρεις πιο πάνω παροχές παραχωρούνται ανεξαρτήτως οικονοµικών
κριτηρίων και µπορεί ένα άτοµο µε αναπηρία να λαµβάνει ταυτόχρονα τις δύο ή
και τις τρεις αυτές παροχές αν έχει πρόβληµα βαριάς κινητικής αναπηρίας και
παράλληλα είναι και τυφλός.

3. Επίδοµα ∆ιακίνησης
Προσφέρεται από τρεις Υπηρεσίες:
(α)

Η Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων προσφέρει επίδοµα διακίνησης µέχρι
£40/µήνα σε 23 άτοµα που διακινούνται για σκοπούς εργασίας ή κατάρτισης,

(β) Το Υπουργείο Οικονοµικών παρέχει για τον ίδιο σκοπό επίδοµα διακίνησης
ύψους µέχρι £20/µήνα σε 284 ανάπηρους που διακινούνται για σκοπούς
απασχόλησης ή και κατάρτισης. Αν η αναπηρία οφείλεται σε τετραπληγία ή
περιορισµένη όραση το ποσό αυξάνεται µέχρι £40/µήνα.
(γ)

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας (ΥΚΕ) παρέχουν επίδοµα διακίνησης σε
λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος (που µπορεί να είναι και ανάπηροι) και
χρειάζονται να διακινούνται για ιατρικούς ή άλλους προσωπικούς λόγους. Το
επίδοµα καθορίζεται σε εξατοµικευµένη βάση.

Τα επιδόµατα διακίνησης δίνονται από τις διάφορες υπηρεσίες ανεξάρτητα
και παράλληλα και µπορεί να υπάρχουν άτοµα που επιχορηγούνται και από τις τρεις
Υπηρεσίες.
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4. ∆ηµόσιο Βοήθηµα (∆.Β.)
Το ∆ηµόσιο Βοήθηµα καλύπτει βασικές και ειδικές ανάγκες, όπως δίαιτας,
φροντίδας παιδιών, κάλυψης τόκων ενυπόθηκου δανείου για ιδιοκατοίκηση
θέρµανσης, επίδοµα ενοικίου καθώς και έκτακτες προσωπικές περιπτώσεις. Με
βάση τη σχετική Νοµοθεσία βοηθούνται 5.232 ανάπηροι έναντι συνολικής δαπάνης
£5,5 εκ./χρόνο. (Το µηνιαίο επίδοµα για κάθε ανάπηρο είναι ανάλογο µε τη σύνθεση
της οικογένειας του και τις ειδικές του ανάγκες).

Όπως αναφέρθηκε ήδη, µε βάση τη Νοµοθεσία δεν λογίζονται στο
εισόδηµα του ανάπηρου οι οποιεσδήποτε παροχές που λαµβάνει από την
Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων, ή το επίδοµα βαριάς κινητικής
αναπηρίας της Υπηρεσίας Μέριµνας Αναπήρων, ενώ λογίζονται οι παροχές του
Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτό σηµαίνει ότι πιθανό το άτοµο µε αναπηρία
να παίρνει ∆ηµόσιο Βοήθηµα ως άπορο παρόλον που τα πραγµατικά εισοδήµατα
του ξεπερνούν το όριο εισοδήµατος που θέτει ο νόµος για να θεωρείται κάποιος
άπορος (είναι πιθανό να αγνοούνται εισοδήµατα που ξεπερνούν τις £1.000/µήνα).
Επιπρόσθετα, παραχωρείται αποκλειστικά στους ανάπηρους επιπλέον επίδοµα για
προσωπικές ανάγκες που ισούται µε το µισό του επιδόµατος που τους
παραχωρείται για βασικές ανάγκες. Επίσης υπάρχουν ευεργετικές πρόνοιες ειδικής
µεταχείρισης των ατόµων µε αναπηρία έναντι των άλλων ληπτών σε σχέση µε την
παραχώρηση βοήθειας έστω και αν εργοδοτούνται πλήρως καθώς και µε το
εξαιρετέο εισόδηµα για σκοπούς υπολογισµού του ∆ηµόσιου Βοηθήµατος. Στα
τετραπληγικά άτοµα παραχωρείται επιπρόσθετα, και ανεξαρτήτως εισοδηµάτων,
επίδοµα φροντίδας, δηλαδή το κόστος εργοδότησης µόνιµης φροντίστριας. Το
επίδοµα αυτό, το οποίο καταβάλλεται τώρα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευηµερίας αποφασίστηκε να δίνεται από την Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων, αφού
εγκριθεί ανάλογο σχέδιο από το Υπουργικό Συµβούλιο.

5. Οικονοµική Βοήθεια για Αγορά Τροχοκαθίσµατος
Κατά κύριο λόγο, η βοήθεια αυτή παρέχεται από την Υπηρεσία Μέριµνας
Αναπήρων (βλ.σελ. 35) αλλά µπορεί να δώσουν τροχοκάθισµα άλλες τρεις
Υπηρεσίες. Η Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων το 2003 πρόσφερε βοήθεια σε 215
ανάπηρους για αγορά τροχοκαθίσµατος, έναντι συνολικής δαπάνης £150.000. Για
τον ίδιο σκοπό όµως µπορεί να προσφέρουν βοήθεια και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής
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Ευηµερίας αν λήπτες ∆.Β. χρειάζονται τροχοκάθισµα, καθώς και το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισµού αν ο ανάπηρος µαθητής χρειάζεται τροχοκάθισµα
κατάλληλο για τη φοίτηση του στο σχολείο, αλλά και η Επιτροπή Ανακουφίσεως
Παθόντων. Οι τέσσερις αυτές υπηρεσίες, δεν αλληλοενηµερώνονται µε αποτέλεσµα
κάποιος ανάπηρος να µπορεί να πάρει τροχοκάθισµα από περισσότερες της µίας
Υπηρεσίες.

6. Οικονοµική Βοήθεια για την Αγορά Οργάνων
Και σ'αυτή την περίπτωση η βοήθεια παρέχεται κατά κύριο λόγο από την
Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων (βλ. σελ. 36) που το 2003 βοήθησε 792 άτοµα
έναντι δαπάνης £426.000. Όµως, βοήθεια παρέχεται και από το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισµού αν κάποιο όργανο βοηθά την εκπαίδευση, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευηµερίας για λήπτες ∆ηµοσίου Βοηθήµατος και ειδικά για ακουστικά και το
Υπουργείο Υγείας, το οποίο το 2003 έδωσε ακουστικά σε 400 άτοµα έναντι δαπάνης
£140.000 περίπου.

Οι Υπηρεσίες αυτές δεν συντονίζονται και προκαλούνται επικαλύψεις.

7. Επιχορήγηση ∆ιακοπών
Επιχορήγηση προσφέρεται από τρεις Υπηρεσίες:
(α) Την Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων που λειτουργεί τέτοιο Σχέδιο για
καλοκαιρινές διακοπές και εκτός του ότι καλύπτει όλο το κόστος, κάνει και τις
διευθετήσεις

κράτησης

των

ξενοδοχείων/καταλυµάτων.

Το

2003

επωφελήθηκαν 455 άτοµα έναντι δαπάνης £64.000.
(β) Τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας που προσφέρουν ένα συγκεκριµένο
ποσό για διακοπές 6 ηµερών και οι διακοπές µπορεί να είναι οποιαδήποτε
περίοδο του χρόνου. Το Σχέδιο αυτό καλύπτει όχι µόνο ανάπηρους αλλά και
ηλικιωµένους λήπτες ∆ηµοσίου Βοηθήµατος. Το 2003 επωφελήθηκαν 150
άτοµα έναντι ποσού 20.000.
(γ) Το Κεντρικό Ταµείο Αδειών που καλύπτει άτοµα που εισφέρουν στο Ταµείο,
περιλαµβανοµένων και ατόµων µε αναπηρία που εργάζονται και καταβάλλουν
εισφορές. (Ο αριθµός σ' αυτή την περίπτωση δεν είναι γνωστός).
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Οι τρεις Υπηρεσίες δεν συνεννοούνται µεταξύ τους µε αποτέλεσµα να
παρουσιάζονται επικαλύψεις.

8. Επιχορήγηση Ενοικίου
Επιχορήγηση ενοικίου παραχωρείται από 3 υπηρεσίες: (α) Τις Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευηµερίας σε άτοµα µε αναπηρία, λήπτες ∆ηµοσίου
Βοηθήµατος (β)

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως σε

άτοµα µε αναπηρία
εκτοπισθέντες.
∆εν υπάρχουν στοιχεία για τους δικαιούχους.

Συµπέρασµα/ Εισηγήσεις:
Από την πιο πάνω ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα
επικαλύψεων και κατά τη διάρκεια της µελέτης αυτής διαφάνηκε ότι σε κάποιες
περιπτώσεις οι αντίστοιχες υπηρεσίες ούτε καν γνώριζαν για το θέµα, όπως π.χ. τη
χρηµατοδότηση οργάνων.

Σε άλλες περιπτώσεις, όπως τις επικαλύψεις µε τις παροχές της Επιτροπής
Ανακουφίσεως Παθόντων, παρόλον ότι η Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων και οι
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας γνωρίζουν για την παραχώρηση τους, δεν
µπορούν να τις συµψηφίσουν λόγω ρητής νοµικής διάταξης. Ως αποτέλεσµα, σε
ορισµένες περιπτώσεις, τα άτοµα µε αναπηρία παίρνουν χρηµατική βοήθεια πέραν
από τις ανάγκες τους.

Για να εκτιµηθεί καλύτερα η έκταση του προβλήµατος και να υποβληθούν
συγκεκριµένες εισηγήσεις αλλά και για να υποβοηθηθεί ο συντονισµός µεταξύ των
υπηρεσιών χρειάζεται να δηµιουργηθεί µια τράπεζα δεδοµένων µέσω ενός
κεντρικού ηλεκτρονικού σχεδίου.

Στο µεταξύ και µέχρι να γίνει τούτο, γίνεται εισήγηση να εξεταστεί η
δυνατότητα τροποποίησης της Νοµοθεσίας των περί ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων έτσι
που να λαµβάνονται υπόψη και οι παροχές της Επιτροπής Ανακουφίσεως
Παθόντων και το επίδοµα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας της Υπηρεσίας Μέριµνας
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Αναπήρων καθώς και της ειδικής χορηγίας για τυφλούς του Υπουργείου
Οικονοµικών.

Γ. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Υποβάλλεται εισήγηση για τη δηµιουργία Κεντρικού Ηλεκτρονικού ∆ικτύου
µε στόχο να συντονίσει τις δηµόσιες υπηρεσίες µεταξύ τους, µε τους εθελοντικούς
οργανισµούς και τις οργανώσεις ατόµων µε αναπηρία µε σκοπό να υπάρχει
σφαιρική αντιµετώπιση και διευκόλυνση της εξυπηρέτησης τους.
Ιδιαίτερα το δίκτυο θα:
α. συγκεντρώσει πληροφορίες για τα άτοµα µε αναπηρία, µε αναδροµική κάλυψη
δέκα χρόνων όπου οι Υπηρεσίες διατηρούν τέτοια στοιχεία για να υποβοηθείται
η χάραξη πολιτικής και ακριβή στοιχεία
β. αναπτύξει ενιαία βάση δεδοµένων για τα άτοµα µε αναπηρία της Κύπρου µε
δυνατότητα παραγωγής
- συγκεντρωτικών καταστάσεων συνολικής δαπάνης για ανάπηρους,
- παροχές κατά κατηγορία αναπηρίας (τυφλοί, κωφοί, µε νοητική υστέρηση
κλπ) αλλά και
-σε ατοµικό επίπεδο (µε βάση την ταυτότητα για παράδειγµα του ατόµου να
µαζεύονται όλες οι χορηγίες που παίρνει από όλες τις Υπηρεσίες.

Να

υπάρχει επίσης η δυνατότητα ενσωµάτωσης στο δίκτυο και παροχών που
πιθανό να προσφέρουν Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί (ΜΚΟ)
γ. µοιράζεται τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από ένα κυβερνητικό µέλος
του δικτύου µε όλα τα άλλα κυβερνητικά µέλη.
δ. Βοηθά:
-στην υποβολή αιτήσεων εκ µέρους των αναπήρων µέσω Ιπίθίτιβί για µείωση
της ανάγκης φυσικής διακίνησης τους
-στην ανάπτυξη

πολιτικών απασχόλησης και ένταξης επανένταξης των

αναπήρων στην κοινωνία, αλλά και
-στον καθορισµό γενικότερης πολιτικής και µέτρων από τα αρµόδια υπουργεία
για όσο το δυνατό µεγαλύτερη κοινωνική ενσωµάτωση και απεξάρτηση των
αναπήρων από το κράτος.
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Συντελεστές του ∆ικτύου
Στο δίκτυο προτείνεται να µετέχουν κατ' αρχήν οι ακόλουθες δηµόσιες Υπηρεσίες:
•

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
- Τµήµα Εργασίας - Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων
- Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας
- Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων
(υπό την ευθύνη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

•

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού - Ειδική Εκπαίδευση στις διάφορες βαθµίδες
της
εκπαίδευσης

•

Υπουργείο Οικονοµικών

•

Υπουργείο Υγείας

•

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Γραφείο Σχεδιασµού

•

Υπουργείο Εσωτερικών - Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως (και για θέµα

Στέγασης)
•

Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων.

•

Τοπικές Επιτροπές αναπήρων θα µπορούσαν να περιληφθούν στο ∆ίκτυο για
- να παρέχουν στοιχεία αναφορικά µε τα µέλη τους
- να βοηθούν τα µέλη στην υποβολή αιτήσεων και γενικότερης εξυπηρέτησης.
(αλλά όχι να έχουν γενική πρόσβαση λόγω των περιορισµών που επιβάλλει ο
Νόµος Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων).

Παράγωγα του ∆ικτύου
Το δίκτυο θα αναπτύξει λογισµικό/βάση δεδοµένων που θα καταχωρούνται όλα
τα δεδοµένα των αναπήρων που θα αποφασιστούν. Θα πρέπει να οριστούν
συναντήσεις µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες για να καθοριστούν τα στοιχεία που
θα τηρούνται και οι αναφορές (στατιστικές, κατάλογοι κλπ) που χρειάζονται.
Τουλάχιστον όµως θα πρέπει να παρέχει:

-

Μητρώο Ατόµων µε Αναπηρία

-

Συγκεντρωτικές καταστάσεις συνολικής δαπάνης για άτοµα µε αναπηρία, κατά
έτος, κατά επαρχία

-

παροχές κατά κατηγορία αναπηρίας (τυφλοί, κωφοί, µε νοητική υστέρηση κλπ)
αλλά και

-

σε ατοµικό επίπεδο (µε βάση την ταυτότητα για παράδειγµα του ατόµου να
µαζεύονται όλες οι χορηγίες που παίρνει από όλες τις Υπηρεσίες
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-

να υπάρχει επίσης η δυνατότητα ενσωµάτωσης στο δίκτυο και παροχών που
πιθανό να προσφέρουν Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί (ΜΚΟ).

∆. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Σήµερα λειτουργούν εξειδικευµένες οργανώσεις (Αποκατάστασης Αναπήρων,
Κωφών, Τυφλών, Νοητικά Καθυστερηµένων κτλ, οι οποίες στεγάζονται κάτω από
µια Συνοµοσπονδία την ΚΥΣΟΑ) (βλ. σελ. 48)

Οι διευθετήσεις που υπάρχουν κρίνονται ικανοποιητικές.

Η νοµοθετική ρύθµιση της λειτουργίας της ΚΥΣΟΑ που αποτελεί και
αίτηµα της Συνοµοσπονδίας κρίνεται χρήσιµη και συνιστάται. Η ετοιµασία
νοµοθεσίας θα εξεταστεί από το Παγκύπριο Συµβούλιο Ατόµων µε Αναπηρίες.

Ε. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Οι Κανονισµοί του 1954 έως 1999 (Κ.∆.Π. 86/99) του Περί Οδών και
Οικοδοµών Νόµου, ρυθµίζουν θέµατα πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία στα νέα
κτίρια ή σε κτίρια για τα οποία ζητείται άδεια για επέκταση. ∆εν υπάρχει Νοµοθετική
ρύθµιση για την πρόσβαση των ΑµεΑ σε υφιστάµενα δηµόσια κτίρια - κρατικά ή
ιδιωτικά ή και ιδιωτικά τα οποία στεγάζουν Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου34.

Επείγει η µελέτη και ψήφιση Νοµοθεσίας που θα επιβάλει, σταδιακά και βάσει
χρονοδιαγράµµατος, στους ιδιοκτήτες χώρων συνάθροισης κοινού να µεριµνήσουν
για την αποκατάσταση της πρόσβασης στα υποστατικά αυτά (κτιρίων που
στεγάζουν υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελείς οργανισµούς, τράπεζες και ανταλλακτήρια
τραπεζών, καθώς και κτίρια µε χρήση κοινού).

34

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων µε επιστολή του προς όλους τους Γενικούς ∆ιευθυντές απέστειλε ειδικό
ερωτηµατολόγιο µε απώτερο στόχο να γίνει σωστή καταγραφή /εκτίµηση των προβληµάτων σ 'ότι αφορά την προσβασιµότητα των
ατόµων µε αναπηρία στα κτίρια ή υποστατικά που στεγάζουν κρατικές υπηρεσίες. Η προθεσµία που είχε θέσει το Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων ήταν τέλος Ιουνίου 2004. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έχει ολοκληρωθεί και τα στοιχεία που έχουν
συλλεχθεί τυγχάνουν επεξεργασίας από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.
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Το

Τµήµα

∆ηµοσίων

Έργων

προχωρεί

στην

αποκατάσταση

της

προσπελασιµότητας κτιρίων που ιδιοκτήτης είναι το κράτος. Για τα κτίρια που
µισθώνονται για να στεγάσουν κρατικές Υπηρεσίες, υπάρχει οδηγία ώστε αυτά να
είναι ή να µετατρέπονται σε προσπελάσιµα. Υπάρχουν όµως κτίρια που
ενοικιάστηκαν παλαιότερα και τα οποία δεν τηρούν καµία προδιαγραφή (Υπουργείο
Υγείας, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων κ.α.). ΓΓ αυτά πρέπει να εξευρεθεί
τρόπος αποκατάστασης της πρόσβασης (είτε να αναλάβει το κράτος εξ ηµισείας µε
τον ιδιώτη - ιδιοκτήτη, είτε αλλάζοντας κτίριο).

Πρέπει το κράτος σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση να
µεριµνήσει ώστε να συµπληρωθεί το δίκτυο των πεζοδροµίων στις πόλεις. ∆εν
µπορεί να υπάρχει ασφαλής διακίνηση των εµποδιζόµενων ατόµων αν δεν
κατασκευαστούν/αναβαθµιστούν τα πεζοδρόµια.

Να µελετηθεί η ετοιµασία προγράµµατος τεχνικής υποστήριξης και παροχής
συµβουλών σε ιδιοκτήτες υφιστάµενων οικοδοµών δηµόσιας χρήσης για την
εκτέλεση εργασιών διασφάλισης της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία.
Πρόσθετα να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρµογής προγράµµατος συµβολικής
επιχορήγησης του κόστους των εργασιών που θα εκτελούνται σύµφωνα µε την πιο
πάνω πολιτική και θα καλύπτουν βασικά την πρόσβαση στις οικοδοµές και τη
διαµόρφωση χώρων υγιεινής. Απαιτείται ειδική πρόνοια στους προϋπολογισµούς.
Η πολιτική αυτή θα αφορά υφιστάµενες οικοδοµές δηµόσιας χρήσης που έχουν
ανεγερθεί µε άδεια οικοδοµής πριν την εφαρµογή της τελευταίας τροποποίησης των
περί Οδών και Οικοδοµών Κανονισµών του 1999 (Κ.∆.Π. 86/99).

Πρέπει να επισπευσθεί η ψήφιση νοµοθεσίας που αφορά στους χώρους
στάθµευσης για αυτοκίνητα ατόµων µε αναπηρία ώστε να µπορεί το κράτος να
επιβάλει αυστηρές ποινές στους παραβάτες. Ο έλεγχος πρέπει να µπορεί να
επεκταθεί και σε «ιδιωτικούς» χώρους στάθµευσης κτιρίων µε χρήση κοινού.
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

1° Συµπέρασµα:
∆εν µπορούν να αναληφθούν όλα τα Σχέδια από µια Κεντρική Υπηρεσία:

Όπως αναφέρθηκε ήδη, φαίνεται ότι δεν είναι,δυνατό ούτε και σκόπιµο να
ανατεθεί η διαχείριση όλων των νόµων και σχεδίων σε µία µόνο υπηρεσία, παρόλο
ότι επιβάλλεται κάποιος να έχει µια ολοκληρωµένη εικόνα, γι' αυτό πρέπει όλες οι
υπηρεσίες να συντονίζονται µεταξύ τους.

Τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, του Υπουργείου Υγείας και ίσως και του
Υπουργείου Εσωτερικών δεν θα ήταν ορθό να µεταφερθούν σε µία Κεντρική
Υπηρεσία, αφού προωθούνται στα πλαίσια των ευρύτερων αρµοδιοτήτων τους. ∆εν
είναι ορθό π.χ. να λειτουργήσουν ειδικά σχολεία για άτοµα µε αναπηρία ή ειδικές
υπηρεσίες υγείας έξω από το γενικότερο σύστηµα υγείας.

Με το ίδιο σκεπτικό, η Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων θα πρέπει να
συνεχίσει να λειτουργεί αφού εξυπηρετεί όχι µόνο άτοµα µε αναπηρία αλλά και
παθόντες και πεσόντες, συνολικά 2.000 άτοµα έναντι δαπάνης £10,0 εκ. και από
αυτά µόνο £3,2 εκ. αφορούν άτοµα µε αναπηρία. Για πιο σφαιρική όµως
αντιµετώπιση του θέµατος θα πρέπει να µελετηθεί το ενδεχόµενο συµψηφισµού
των παροχών, η συµψηφισµού σ' ένα λογικό βαθµό.

Ούτε οι παροχές από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορούν να
µεταφερθούν σε µια Υπηρεσία αφού το Ταµείο λειτουργεί µε βάση ειδική νοµοθεσία
και οι αρµοδιότητες του είναι πολύ ευρύτερες από τις δύο συντάξεις που αφορούν
και άτοµα µε αναπηρία. Εξάλλου οι συντάξεις αυτές παρέχονται µε βάση τον
προσωπικό ασφαλιστικό λογαριασµό των δικαιούχων.

Επίσης οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας ασχολούνται µε άπορα άτοµα
που δεν έχουν ικανοποιητικά εισοδήµατα, συνολικά 23.986 (12/2003) και από αυτά
µόνο περίπου 5.200 είναι άτοµα µε αναπηρία. Το έργο των Υπηρεσιών αυτών είναι
ευρύτερο, αφού εκτός από χρηµατική βοήθεια προσφέρουν και στήριξη, άρα δεν
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µπορεί να τους αφαιρεθεί ο ρόλος. Όµως γίνεται εισήγηση όπως εξεταστεί η
δυνατότητα τροποποίησης της νοµοθεσίας περί ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων έτσι
που να λαµβάνονται υπόψη όλες οι παροχές προς τα άτοµα µε αναπηρία έτσι που
αν παίρνει άλλες χορηγίες που ήδη καλύπτουν τις ανάγκες του να µην παίρνει
∆ηµόσιο Βοήθηµα.

2° Συµπέρασµα
Κάποια Σχέδια µπορούν να µεταφερθούν σε µια Κεντρική Υπηρεσία:

Τα Σχέδια που θα µπορούσαν να µεταφερθούν σε µια κεντρική υπηρεσία
είναι αυτά που τώρα λειτουργεί το Υπουργείο Οικονοµικών, δηλ.:

(α) Το επίδοµα διακίνησης, (β) Η ειδική
χορηγία σε τυφλούς, (γ) Η χορηγία για
αδασµολόγητο αυτοκίνητο.
(δ)

Το σχέδιο έγκαιρης παρέµβασης της Επιτροπής Νοητικά Καθυστερηµένων
Ατόµων, αν αποφασιστεί κατάργηση του σχετικού Νόµου.

Το Υπουργείο Οικονοµικών δηλώνει πρόθυµο να παραχωρήσει τη λειτουργία
των σχεδίων σε άλλη Υπηρεσία. Κατάλληλη Υπηρεσία κρίνεται η Υπηρεσία
Μέριµνας Αναπήρων που καθορίζεται ως Συντονιστικός Φορέας και στον περί
Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµο του 2000, αφού φυσικά ενισχυθεί και µε το απαραίτητο
προσωπικό.

3° Συµπέρασµα:
Κάποιο Νόµοι µπορούν να καταργηθούν:
Από την ανάλυση στις σελ. 52-61 προκύπτει ότι θα µπορούσαν να
καταργηθούν οι πιο κάτω Νόµοι:

i) Οι περί Παροχής Επιδόµατος ∆ιακινήσεως εις Αναπήρους Νόµοι 1980-2004
ii) Ο περί Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων Νόµος (Ν. 119/89)
iii) Ο περί Λαχείου Προνοίας Νόµος (Ν. 79(Ι)/92)
iv) Ο περί Ειδικού Ταµείου του ΚΕΑΑ Νόµος (Ν. 103(Ι)/2000)
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και ίσως ο περί Προσλήψεως Εκπαιδευµένων Τυφλών Τηλεφωνητών στη θέση
Τηλεφωνητή στη ∆ηµόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ειδικαί ∆ιατάξεις) Νόµος (Ν. 17/1988)

4°Συµπέρασµα:
Υπάρχουν επικαλύψεις στις παροχές µε αποτέλεσµα να δίνονται:
-

Από 2 υπηρεσίες συντάξεις αναπηρίας (βλ. σελ. 62)

-

Από 3 υπηρεσίες συντάξεις βαριάς αναπηρίας (βλ. σελ. 63)

-

Από 3 υπηρεσίες επίδοµα διακίνησης (βλ. σελ. 63)

-

Από 3 υπηρεσίες βοήθεια για τροχοκάθισµα (βλ. σελ. 64-65)

-

Από 2 υπηρεσίες επιχορήγηση για διακοπές (βλ. σελ. 65-66)

Από την ανάλυση φάνηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι Υπηρεσίες δεν
γνώριζαν ότι δίνονται αντίστοιχες παροχές και από αλλού, ιδιαίτερα για όργανα
(ακουστικά, τροχοκαθίσµατα κλπ). Σε άλλες περιπτώσεις, έστω και αν γνώριζαν, η
νοµοθεσία τους υποχρεώνει να συνεχίσουν να παραχωρούν διπλά επιδόµατα, γΓ
αυτό έγινε η εισήγηση να τροποποιηθεί η Νοµοθεσία περί των ∆ηµοσίων
Βοηθηµάτων και να αλληλοενηµερώνονται οι Υπηρεσίες µέσω του ηλεκτρονικού
δικτύου για να καταγράφεται η σφαιρική εικόνα.

Προϋποθέσεις για Σφαιρική Αντιµετώπιση
Τονίζεται ότι η εµπλοκή περισσοτέρων της µιας υπηρεσίας στα θέµατα αναπήρων,
δεν επενεργεί αρνητικά, νοουµένου ότι:
(i)

η Κυβέρνηση ακολουθεί µια σφαιρική πολιτική,

(ii)

οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες αλληλοενηµερώνονται και συναποφασίζουν στο
βαθµό που µια νέα απόφαση τους αφορά,

(iii) υπάρχει ένα ενιαίο σύστηµα πληροφόρησης που να υποστηρίζει τη χάραξη
πολιτικής και την αλληλοενηµέρωση,
(iv) οι ανάπηροι διευκολύνονται στις συναλλαγές τους µε τις κυβερνητικές
υπηρεσίες µέσω µιας κεντρικής υπηρεσίας που θα παρακολουθεί την εξέλιξη
των υποθέσεων τους από τις υπόλοιπες.
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∆ιασφάλιση των Προϋποθέσεων
(i)

Χάραξη Σφαιρικής Κυβερνητικής Πολιτικής
Με την υιοθέτηση του γενικού Νόµου περί Ατόµων µε Αναπηρίες του 2000 και
την τροποποίηση του το 2004 για να ενσωµατωθούν οι πρόνοιες της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για µη διάκριση στην απασχόληση και την προσφορά υπηρεσιών
για τους ανάπηρους έχει τεθεί η βάση για την κυβερνητική πολιτική σε σχέση
µε τους ανάπηρους. Η νοµοθεσία καλύπτει τώρα όλες τις εκφάνσεις της ζωής
των αναπήρων και κατοχυρώνει τα δικαιώµατα τους σύµφωνα µε τα διεθνή και
ειδικότερα τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Παράλληλα, προβλέπει για τη λειτουργία
του Παγκυπρίου Συµβουλίου Ατόµων µε Αναπηρίες στο οποίο συµµετέχουν
όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες και εκπρόσωποι των ατόµων µε αναπηρία και
συµβουλεύουν τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη
χάραξη πολιτικής.

(ii)

Αλληλοενηµέρωση των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και λήψη από κοινού
αποφάσεων που τους αφορούν
Αυτή η προϋπόθεση µπορεί να υλοποιηθεί µε τη σύσταση ∆ιϋπηρεσιακής
Επιτροπής στην οποία να συµµετέχουν όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες που
χειρίζονται αναπηρικά θέµατα. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι και στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργεί αντίστοιχος µηχανισµός, όπως αναφέρεται
στην Παρ. 4.5 του ανακοινωθέντος ΟΟΜ(2000)284 «Για µια Ευρώπη χωρίς
φραγµούς για άτοµα µε ειδικές ανάγκες». Αναφέρεται σχετικά: «Ο κύριος
µηχανισµός µέχρι σήµερα για το συντονισµό της πολιτικής για τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες σε όλους τους σχετικούς τοµείς των αρµοδιοτήτων της
Επιτροπής ήταν η ∆ιϋπηρεσιακή Οµάδα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Όλες
οι συναφείς γενικές διευθύνσεις συµµετείχαν ήδη ενεργά στην οµάδα η οποία
απέδειξε ότι είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την αύξηση της ενηµέρωσης
σχετικά µε τα θέµατα αναπηρίας και για την ενθάρρυνση πιο διακλαδικής
συνεργασίας στο πεδίο αυτό.»

Σηµειώνεται ότι αυτή θα είναι Επιτροπή για Υπηρεσιακούς µόνο για να
προδιαγράφουν την κυβερνητική πολιτική, ενώ τα άτοµα µε αναπηρία θα
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συµµετέχουν στο Παγκύπριο Συµβούλιο Ατόµων µε Αναπηρίες το οποίο θα
συµβουλεύει τον Υπουργό αναφορικά µε την προτεινόµενη πολιτική.

(iii) Ενιαίο Σύστηµα Πληροφόρησης
Όπως αναφέρθηκε ήδη, ένα τέτοιο σύστηµα θα ενισχύσει το συντονισµό και
την αλληλοενηµέρωση αφού θα παρέχει στοιχεία για τον κάθε ανάπηρο
ξεχωριστά για το ύψος και το είδος βοήθειας,που παίρνει, τις συνολικές
δαπάνες κατά µορφή αναπηρίας, αλλά και συνολικά, στοιχεία απαραίτητα για
τη χάραξη πολιτικής.

iv) ∆ιευκόλυνση των Ατόµων µε Αναπηρία στις Συναλλαγές τους
Η ύπαρξη ηλεκτρονικού δικτύου θα διευκολύνει και τα άτοµα µε αναπηρία στις
συναλλαγές τους µε τις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, αφού σε αρκετές
περιπτώσεις θα µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις µέσω των Οργανώσεων
τους ή και µέσω του ∆ιαδικτύου, αλλά και θα µπορούν να παρακολουθούν την
πρόοδο στην εξέταση του αιτήµατος τους.

(ν)

Καταλυτικός Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Υποβοηθητική στην όλη προσπάθεια για µια σφαιρική πολιτική που θα ενισχύει
τα άτοµα µε αναπηρία, αποτελεί η ένταξη µας στην Ε.Ε. λόγω του ότι δίνει
ιδιαίτερη έµφαση στα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία αλλά παράλληλα
προσφέρει και οικονοµική ενίσχυση για Σχέδια για τα άτοµα µε αναπηρία.

Υποβοηθητική είναι επίσης η απαίτηση της Ε.Ε. για ετοιµασία Εγγράφων
Πολιτικής όπως:
- Το Εθνικό Σχέδιο για την Απασχόληση και
- Το Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ενσωµάτωση
τα οποία ετοιµάζονται σε συνεργασία µε όλους τους ενδιαφερόµενους
κοινωνικούς εταίρους και περιέχουν πολιτικές για την απασχόληση και
ενσωµάτωση ευάλωτων οµάδων περιλαµβανοµένων και των ατόµων µε
αναπηρία.
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Επιπρόσθετα, η Ε.Ε. δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην κοινωνική πολιτική και γΓ
αυτό θέτει στόχους αλλά και έχει καθορίσει δείκτες για την παρακολούθηση της
προόδου κάθε κράτους µέλους προς τη δηµιουργία µιας ευηµερούσας κοινωνίας.

Ο στόχος της Ε.Ε. που τέθηκε στο Συµβούλιο της Λισσαβώνας, για ποσοστό
απασχόλησης του 50% των ατόµων µε αναπηρία µέχρι το 2010 υποβοηθείται µε
χορηγίες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).
Με αυτές τις προϋποθέσεις η Κυβέρνηση θα είναι υποχρεωµένη όχι µόνο να
ακολουθεί σφαιρική πολιτική αλλά να εναρµονίζεται µε την Ευρωπαϊκή πολιτική που
έχει στόχο να βελτιώσει την κοινωνική ένταξη των ατόµων µε αναπηρία.

Κεντρικός Φορέας Θεµάτων Ατόµων µε Αναπηρία
Ο γενικός Νόµος περί Ατόµων µε Αναπηρίες του 2000 προβλέπει για τη
λειτουργία της Υπηρεσίας Μέριµνας Αναπήρων στην οποία αναθέτει ρόλο
συντονιστή στα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία και την ορίζει αρµόδια για την
τήρηση µητρώου, την υποβολή σχεδίων και παρακολούθηση της προώθησης
αιτηµάτων από άλλες αρµόδιες υπηρεσίες. Μέχρι τώρα δεν έχει αναλάβει πλήρως
το ρόλο της λόγω υποστελέχωσης.

Γίνεται εισήγηση όπως η Υπηρεσία αυτή ενισχυθεί και αναβαθµιστεί ώστε να
αναλάβει πλήρως το ρόλο που της αναθέτει ο Νόµος και να ενεργεί ως ενδιάµεσος
φορέας.

Για σκοπούς εξοικονόµησης πόρων ο Φορέας αυτός µπορεί να στελεχωθεί
µε τη µεταφορά προσωπικού από τις Υπηρεσίες που ασχολούνται µε θέµατα
ατόµων µε αναπηρία όπως την Επιτροπή Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων, το
Υπουργείο Οικονοµικών και το ΚΕΑΑ (βλέπε πιο κάτω). Με τον τρόπο αυτό θα
αξιοποιηθούν οι γνώσεις και οι εµπειρίες του προσωπικού αυτού.
Συγκεκριµένα µπορεί να ενισχυθεί:
- από τον έκτακτο λειτουργό και το γραφέα του Υπουργείου Οικονοµικών που
χειρίζονται αποκλειστικά τις παροχές και να ανατεθεί η διαχείριση των παροχών
αυτών στην Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων.
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- από το µόνιµο προσωπικό της Επιτροπής Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων
(ένας Προϊστάµενος Α11, δυο Λειτουργοί Α8 -10 και ένας Γραφέας). Πρόσθετα µε
δύο λογιστικούς λειτουργούς. Ο ένας µπορεί να είναι αυτός που υπηρετεί στο
ΚΕΑΑ, αφού το Κέντρο υπάγεται στην Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων.

Με αυτό τον τρόπο η Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων θα διαθέτει συνολικά 14
λειτουργούς, 6 γραφείς και 1 λογιστικό λειτουργό, δηλ. 21 άτοµα αντί 8 που έχει
τώρα.

Υλοποίηση εισηγήσεων που περιέχονται στην Έκθεση αυτή

Αν το Υπουργικό Συµβούλιο εγκρίνει τις εισηγήσεις που περιέχονται στην
Έκθεση, προτείνεται όπως:
(ι) ανατεθεί η προώθηση της υλοποίησης τους σε µια Επιτροπή η οποία να
απαρτίζεται από έµπειρους λειτουργούς:
-

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

-

του Υπουργείου Οικονοµικών (Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Προσωπικού)

-

του Γραφείου Προγραµµατισµού

-

της Νοµικής Υπηρεσίας
του Γενικού Λογιστή, και

(ιι) τεθεί χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση τους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
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