Αρ.Φακ. 18.03.17, 11.10.7

Εισήγηση του κ. Χρ. Αγγελίδη στο εθνικό εκπαιδευτικό σεµινάριο που
διοργανώνει η Κυπριακή Συνοµοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ)
στις 23 – 24 Ιουνίου 2006 στα πλαίσια του προγράµµατος «Ακτιβιστές και
Συνήγοροι

των ∆ικαιωµάτων των

Ατόµων µε

Αναπηρία»,

το

οποίο

χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Θέµα: Οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας Μέριµνας Αναπήρων αναφορικά µε
τη µη διάκριση σε βάρος ατόµων µε αναπηρία στο χώρο εργασίας και
απασχόλησης. Μέτρα τα οποία λαµβάνονται από την Υπηρεσία.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, διακεκριµένοι οµιλητές του σεµιναρίου,

Αρχίζοντας συγχαίρω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κυπριακή Συνοµοσπονδία
Οργανώσεων Αναπήρων για την πρωτοβουλία διεξαγωγής του σεµιναρίου
επιµόρφωσης «Ακτιβιστών και Συνηγόρων των ∆ικαιωµάτων των Ατόµων µε
Αναπηρία».

Ταυτόχρονα εκφράζω τη χαρά µου για την ευκαιρία που µου δίνεται να
επικοινωνήσω µαζί σας.

Η εισήγηση µου θα επικεντρωθεί στα διάφορα σχέδια και υπηρεσίες που παρέχει το
Τµήµα Εργασίας σε σχέση και µε τις πρόνοιες της Οδηγίας 2000/78 για τη
διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την
εργασία και κατ επέκταση του περί Ατόµων µε Αναπηρίες (Τροποποιητικού) Νόµου
του 2004. Παράλληλα θα γίνει και µια σύντοµη ενηµέρωση πάνω στις ενέργειες που
προτίθεται να προβεί το Τµήµα Εργασίας για καλύτερη εφαρµογή της Οδηγίας.

Εισαγωγή
Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων
Προτού προχωρήσω στην ανάλυση επιτρέψατέ µου να κάνω µια µικρή αναφορά
στην Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων του Τµήµατος Εργασίας, την ειδική Υπηρεσία η
οποία ιδρύθηκε στο τέλος του 1989 µε κύριο λόγο την αντιµετώπιση των
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προβληµάτων των ατόµων µε αναπηρία πάνω σε ενιαία βάση µε εκτελεστική ή
συντονιστική ιδιότητα. Σηµαντικότερος στόχος και επιδίωξη της Υπηρεσίας είναι
διασφάλιση της ισότητας, των δικαιωµάτων και των ευκαιριών των ατόµων µε
αναπηρία για πλήρη συµµετοχή τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή του τόπου.

Από την Υπηρεσία αυτή:
•

Παρέχονται υπηρεσίες και εφαρµόζονται προγράµµατα στους τοµείς της
επαγγελµατικής αξιολόγησης και προσανατολισµού, επαγγελµατικής
κατάρτισης και επανεκπαίδευσης, τοποθέτησης σε εργασία στην ανοικτή
αγορά εργασίας, απασχόλησης σε προστατευόµενα εργαστήρια,
αυτοεργοδότησης και απασχόλησης µε στήριξη.

•

Παρέχονται επιδόµατα για κάλυψη ειδικών αναγκών ορισµένων
κατηγοριών αναπήρων µε σοβαρής µορφής αναπηρίες.

•

Προωθείται και συντονίζεται η προσπάθεια για άρση των φυσικών και
κοινωνικών φραγµών για την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρίες στο
φυσικό περιβάλλον και τη συµµετοχή τους σε δραστηριότητες.

•

Παρέχεται οικονοµική βοήθεια για την προµήθεια διαφόρων οργάνων και
συσκευών για τη διευκόλυνση της διαβίωσης και απασχόλησης των
αναπήρων.

•

Παρέχεται οικονοµική βοήθεια στις οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρίες
για κάλυψη µέρους των λειτουργικών τους εξόδων και για εφαρµογή
προγραµµάτων κοινωνικής ένταξης των µελών τους.

•

Παρέχεται επί πλέον κρατική χορηγία στην Κυπριακή Συνοµοσπονδία
Οργανώσεων Αναπήρων έναντι των δαπανών της.

•

Παρέχεται οικονοµική βοήθεια για την προµήθεια τροχοκαθισµάτων σε
άτοµα µε βαριά κινητική αναπηρία.
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•

Παρέχεται επιχορήγηση για θερινές διακοπές σε ξενοδοχεία ή τουριστικά
διαµερίσµατα στους δικαιούχους αναπήρους, καθώς και εξαρτώµενα µέλη
της οικογένειας τους.

•

Τέλος, παρέχονται κίνητρα σε εργοδότες για την εργοδότηση ατόµων µε
αναπηρία.

Θα ήταν παράληψή µου να µην αναφερθώ στο Παγκύπριο Συµβούλιο για Άτοµα µε
Αναπηρίες, το οποίο εγκαθιδρύθηκε µε τον περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµο του
2000. Στο Συµβούλιο αυτό προεδρεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και σε αυτό συµµετέχουν πέντε Γενικοί ∆ιευθυντές συναρµόδιων
Υπουργείων, οι κοινωνικοί εταίροι, εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόµων µε
αναπηρία και δύο ανεξάρτητα µέλη. Αρµοδιότητα του Παγκύπριου Συµβουλίου για
Άτοµα µε Αναπηρίες είναι κατά κύριο λόγο ο συντονισµός των δραστηριοτήτων σε
θέµατα αναπήρων, ο καθορισµός προτεραιοτήτων και η µελέτη και υποβολή
εισηγήσεων για βελτίωση της νοµοθεσίας. Σηµειώνεται ότι πριν από τη σύσταση του
Παγκύπριου Συµβουλίου για Άτοµα µε Αναπηρίες λειτουργούσε παρόµοιο σώµα από
την ίδρυση της Υπηρεσίας Μέριµνας Αναπήρων.

Επαγγελµατική Αποκατάσταση

Το θέµα της επαγγελµατικής αποκατάστασης των ατόµων µε αναπηρία αποτελεί την
κυριότερη επιδίωξη του Τµήµατος Εργασίας γιατί µέσω της ένταξης των ατόµων
αυτών στην αγορά εργασίας επιτυγχάνεται η κοινωνική τους ενσωµάτωση. Τα
στατιστικά στοιχεία, σύµφωνα µε την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού του 2002
δείχνουν ότι το 48% ή 25.500 άτοµα µε µακροχρόνια προβλήµατα υγείας ή
ανικανότητα ηλικίας από 16 – 64 χρονών εργάζονταν (από σύνολο 53000). Παρά το
ότι το ποσοστό αυτό, δηλαδή το 48% συγκρίνεται ευνοϊκά µε το αντίστοιχο ποσοστό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι 50%, δεν µπορούµε να εφησυχάζουµε γιατί η
πλειονότητα των ατόµων µε σοβαρή αναπηρία βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας.
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Θα έλεγα ότι, υπάρχουν µεγάλα περιθώρια τόνωσης της απασχόλησης αυτής της
οµάδας και συνεπώς αντίστοιχα µεγάλες ευκαιρίες για απόδοση των πολιτικών που
προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η πολιτική για τα
άτοµα µε αναπηρίες στοχεύει στην εξασφάλιση ίσων δικαιωµάτων και ίσων
ευκαιριών, στην προώθηση της πλήρους και ισότιµης συµµετοχής στην κοινωνική
και οικονοµική ζωή, στην αποϊδρυµατοποίηση και προώθηση της ανεξάρτητης
διαβίωσης.

∆εν θεωρείται σκόπιµο από µέρους µου να γίνει αναφορά ή σύγκριση της
ενσωµάτωση των προνοιών της Οδηγίας 2000/78 ΕΚ στο εθνικό δίκαιο που είναι ο
περί Ατόµων µε Αναπηρίες (τροποποιητικός) Νόµος του 2004, αφού µε το θέµα αυτό
καταπιάνονται άλλοι οµιλητές. Όµως ενδεικτικά αναφέρεται ότι η υποχρέωση για
παροχή «εύλογης προσβασιµότητας» και διευκολύνσεων στο χώρο εργασίας
υλοποιείται κατά µεγάλο βαθµό µέσω του Σχεδίου παροχής κινήτρων σε
εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα για πρόσληψη ατόµων µε σοβαρή αναπηρία
(νοητική, βαριά κινητική, οπτική και ακουστική). Το Σχέδιο αυτό παρέχει
επιδότηση για κάλυψη µέρους του κόστους προσαρµογής του χώρου εργασίας,
καθώς και επιδότηση για κάλυψη µέρους του µισθού. Για το σχέδιο αυτό γίνεται
εκτενής αναφορά στη συνέχεια.

Σχέδια παροχής κινήτρων για εργοδότηση ατόµων µε αναπηρία στον ιδιωτικό
τοµέα
Τα Σχέδια
Να µου επιτρέψετε να κάνω µια εκτενέστερη ανάλυση αυτών των σχεδίων.
Πρόσφατα έχουν εισαχθεί δύο Σχέδια παροχής κινήτρων προς εργοδότες του
ιδιωτικού τοµέα για την απασχόληση ατόµων µε αναπηρία.

Χρηµατοδότηση
Τα Σχέδια συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την
Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε συνεισφορά 50% η κάθε πλευρά. Ο συνολικός
προϋπολογισµός ανέρχεται στις £900.000.
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Σκοπός των Σχεδίων

Σκοπός των Σχεδίων είναι η διευκόλυνση της πρόσληψης άνεργων ατόµων µε
αναπηρία για ένταξη τους στην αγορά εργασίας, της απασχόλησης τους στον
ιδιωτικό τοµέα και κατά συνέπεια της υποβοήθησης τους για κοινωνική ένταξη.

Σηµειώνεται ότι από τον Ιανουάριο µέχρι το Μάϊο 2006, µετά από δύο προκηρύξεις
των σχεδίων, διαπιστώθηκε ότι πιθανόν να µην ήταν τόσο ελκυστικά. Παρά το ότι
εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για λήψη πληροφόρησης από όλους τους κοινωνικούς
εταίρους, στην πράξη υλοποιήθηκε µόνο µία εργοδότηση. Έτσι τα σχέδια πρόσφατα
αναθεωρήθηκαν για να γίνουν πιο ελκυστικά.

Ποια είναι σήµερα τα αναθεωρηµένα σχέδια

Τα Σχέδια αφορούν παροχή οικονοµικής βοήθειας σε εργοδότες για πρόσληψη
ατόµων µε αναπηρία και διακρίνονται ανάλογα µε το βαθµό σοβαρότητας της
αναπηρίας ως ακολούθως:

1.1.

Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόµων µε Αναπηρία
(Ανεξαρτήτως Βαθµού) στον Ιδιωτικό Τοµέα.
Το Σχέδιο αυτό αφορά επιδότηση µέρους του κόστους εργασίας για το πρώτο
έτος εργοδότησης ατόµων µε αναπηρία.
Με το παρόν Σχέδιο παρέχεται οικονοµική βοήθεια µέχρι 40% του ετήσιου
µισθού, µε µέγιστο ύψος £3.200 ανά άτοµο που προσλαµβάνεται µε αναπηρία
ως µέρους του µισθού.

Η επιδότηση θα παραχωρείται µόνο για τους

πρώτους 12 µήνες απασχόλησης. Το σύνολο των ενισχύσεων που µπορούν
να παραχωρηθούν σε µια επιχείρηση για κάθε ανάπηρο δεν θα υπερβαίνει το
ποσοστό της µειωµένης παραγωγικότητας του εργοδοτουµένου.
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1.2 Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη Ατόµων µε Σοβαρή
Αναπηρία (νοητική, βαριά κινητική, οπτική και ακουστική) στον
Ιδιωτικό Τοµέα.

Το Σχέδιο αφορά καταβολή χορηγίας για κάλυψη µέρους του κόστους
προσαρµογής του χώρου εργασίας και επιδότηση µέρους του κόστους
εργασίας. Η χορηγία παραχωρείται για το πρώτο έτος απασχόλησης.
Η χορηγία που παρέχεται σε εργοδότες που προσλαµβάνουν άνεργα άτοµα
µε σοβαρή αναπηρία περιλαµβάνει:

(α)

Κατασκευές/Αγορά Μηχανηµάτων-Εξοπλισµού
Παροχή οικονοµικής βοήθειας µέχρι 40% του ετήσιου µισθού του
εργοδοτουµένου,

µε

µέγιστο

ύψος

£3.200

για

τη

δηµιουργία

διευκολύνσεων ή την κατάλληλη προσαρµογή χώρων ή/και αγορά
µηχανηµάτων ή/και εξοπλισµό γραφείου ώστε να γίνεται δυνατή ή
εργοδότηση ατόµων µε σοβαρή κινητική ή νοητική ή µε αισθητηριακή
αναπηρία (οπτική και ακουστική) στον ιδιωτικό τοµέα.
Νοείται ότι η χορηγία για αυτές τις επιλέξιµες δαπάνες δε θα υπερβαίνει το
πραγµατικό κόστος ανά επιχείρηση, µε ανώτατο όριο £3.200.

(β)

Μισθολογικές Επιδοτήσεις
Παροχή οικονοµικής βοήθειας µέχρι 60% του ετήσιου µισθού, µε µέγιστο
ύψος £4.800 ανά άτοµο.
Η

επιδότηση

παραχωρείται

µόνο

για

τους

πρώτους

12

µήνες

απασχόλησης.
Το σύνολο των ενισχύσεων που µπορούν να παραχωρηθούν σε µια
επιχείρηση για κάθε ανάπηρο δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό της µειωµένης
παραγωγικότητας του εργοδοτούµενου.
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Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις
Τα σχέδια διέπονται από όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις αυστηρά
προκαθορισµένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση:
•

∆ικαίωµα συµµετοχής στα Σχέδια παρέχεται µόνο στην περίπτωση
πρόσληψης ατόµων ηλικίας 18 έως 60 ετών που είναι πολίτες της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου Κράτους-Μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τρίτων χωρών, που διαµένουν νόµιµα στην
Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν τη µόνιµη διαµονή
στην περιοχή που ελέγχεται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία για
τουλάχιστον 12 συνεχείς µήνες.

•

Τα Σχέδια δεν καλύπτουν τα ήδη απασχολούµενα ή υποαπασχολούµενα
ανάπηρα άτοµα.

•

Το ενδιαφερόµενο άτοµο µε αναπηρία θα πρέπει να είναι γραµµένο ως
άνεργο στους καταλόγους των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας.

•

Ο ίδιος εργοδότης ή επιχείρηση δεν µπορεί να επιχορηγηθεί από τα δύο
Σχέδια για το ίδιο ανάπηρο άτοµο.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Υποβολή Αιτήσεων
Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων καθώς και το χρονικό διάστηµα που αφορά
την υποβολή εξαγγέλλεται µε ανακοινώσεις στον ηµερήσιο τύπο. Κατά κανόνα η
υποβολή των αιτήσεων µπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος τους
εφ’ όσο υπάρχουν αδιάθετα κονδύλια στον προϋπολογισµό.
Οι ενδιαφερόµενοι εργοδότες για συµµετοχή στο σχέδιο υποβάλλουν αίτηση σε
ειδικό έντυπο προς τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εργασίας, του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Επιτροπή Εξέτασης/Αξιολόγησης Αιτήσεων
Η εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται µε βάση τα κριτήρια συµµετοχής
και παροχής της χορηγίας από Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο ∆ιευθυντής
του Τµήµατος Εργασίας.
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3. Κριτήρια Αξιολόγησης/Έγκρισης Αιτήσεων
•

Η σοβαρότητα της αναπηρίας

•

Η διάρκεια εργοδότησης

•

Ο αριθµός των ατόµων µε αναπηρία που απασχολεί ο εργοδότης

•

Το χρονικό διάστηµα που το άτοµο µε αναπηρία ήταν γραµµένο ως
άνεργο στους καταλόγους των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας

•

Το ύψος του αρχικού µισθού που ο εργοδότης προτίθεται να πληρώνει
τον εργοδοτούµενο

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Τελευταία Ηµεροµηνία Υποβολής Αιτήσεων
Αιτήσεις λαµβάνονται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, ηµεροµηνία λήξεως του
σχεδίου. Η τελευταία πρόσληψη µε βάση το Σχέδιο πρέπει να γίνει πριν τις 30
Ιουνίου 2007.
2. Ειδικό Έντυπο και Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόµενοι εργοδότες µπορούν να πάρουν το ειδικό έντυπο αίτησης
καθώς και περισσότερες πληροφορίες από την Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων,
το Κέντρο Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Αναπήρων, τα Επαρχιακά Γραφεία
Εργασίας και τις Οργανώσεις των Ατόµων µε Αναπηρία.

Σηµειώνεται ότι προγραµµατίζεται σύντοµα η νέα προκήρυξη των σχεδίων που έχω
αναλύσει προηγουµένως.

Θεωρείται σκόπιµο να γίνει εκ µέρους µου και µια αναφορά στα άλλα προγράµµατα
και σχέδια που εφαρµόζει το Τµήµα Εργασίας για την επαγγελµατική αποκατάσταση
των ατόµων µε αναπηρία.

Κέντρο Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Αναπήρων
Κάτω από την Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων υπάγεται και το Κέντρο
Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Αναπήρων που έχει ιδρυθεί το 1969.
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Κύριος σκοπός του Κέντρου είναι η επαγγελµατική κατάρτιση και αποκατάσταση των
ατόµων µε αναπηρία.

Για τη διαµόρφωση και εφαρµογή της πολιτικής του το Κέντρο βοηθείται από
∆ιοικητικό Συµβούλιο που απαρτίζεται από Κυβερνητικούς Λειτουργούς
εκπροσώπους των Εργοδοτών των Συντεχνιών και των Οργανώσεων των ατόµων
µε αναπηρία, µε πρόεδρο τον ∆ιευθυντή Εργασίας.

Το Κέντρο προσφέρει παράλληλα µε την κατάρτιση και απασχόληση στα εργαστήρια
για άτοµα που έχουν δυνατότητα να παράγουν, στα οποία καταβάλλεται ειδικό
επίδοµα παραγωγής.

Σηµειώνεται ότι, αναµένεται εντός των προσεχών δύο µηνών η υποβολή µελέτης
από συµβούλους που ανέλαβαν τη διεξαγωγή µελέτης για αναβάθµιση των
υπηρεσιών του Κέντρου.

Η Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων του Τµήµατος Εργασίας εφαρµόζει επίσης, άλλα
τέσσερα σχέδια επαγγελµατικής αποκατάστασης που και αυτά θα µπορούσαν να
περιληφθούν στα θετικά µέτρα για την εφαρµογή της Οδηγία 2000/78 ΕΚ και του
περί Ατόµων µε Αναπηρίες (τροποποιητικού ) Νόµου του 2004. Τα σχέδια αυτά είναι:

Σχέδιο αυτοεργοδότησης ατόµων µε αναπηρίες

Με το σχέδιο αυτό παρέχεται ποσό µέχρι £2.000 υπό µορφή χορηγίας στα άτοµα µε
βαριά αναπηρία και επιχορήγηση τόκων ύψους £300 µέχρι πέντε χρόνια για δάνειο,
µε σκοπό την αυτοεργοδότηση τους. Επίσης, παρέχεται αυξηµένη χορηγία για
οµαδικά σχέδια ύψους £500 για κάθε επιπρόσθετο άτοµο.

Σχέδιο παροχής οικονοµικής βοήθειας µέσω του Ειδικού Ταµείου του Κέντρου
Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Αναπήρων, για δηµιουργία και λειτουργία
µικρών µονάδων αυτοεργοδότησης ατόµων µε αναπηρία

Παρέχεται ποσό µέχρι £3.000 υπό µορφή χορηγίας στα άτοµα µε αναπηρία και
επιχορήγηση τόκων ύψους £200 µέχρι εφτά χρόνια για δάνειο.
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Σχέδιο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ατόµων µε αναπηρίες σε ειδικότητες που
δεν προσφέρονται στο Κ.Ε.Α.Α.

Με το σχέδιο αυτό παρέχεται ποσό µέχρι £1.000 υπό µορφή επιδότησης διδάκτρων
ατόµων µε αναπηρία, µε σκοπό την παρακολούθηση κάποιου προγράµµατος
κατάρτισης, το οποίο θα διευκολύνει την εργοδότησή τους ή ανέλιξη στην εργασία
τους.

Τα δύο πιο πάνω σχέδια έχουν εισαχθεί το 1993.

Σχέδιο Απασχόλησης µε Στήριξη

Το Σχέδιο Απασχόλησης µε Στήριξη άρχισε τη λειτουργία του µέσα στο 1996 και
στοχεύει στην απασχόληση ατόµων µε σοβαρές σωµατικές ή νοητικές αναπηρίες
στην ανοικτή αγορά εργασίας µε τη βοήθεια και στήριξη ειδικού καθοδηγητή. Το
σχέδιο εφαρµόζεται από Οργανώσεις/Συνδέσµους γονέων ατόµων µε αναπηρία, µε
χορηγία ύψους µέχρι £6.000 το χρόνο για κάθε πρόγραµµα απασχόλησης 3-5
ατόµων, κάτω από την εποπτεία και καθοδήγηση της Υπηρεσίας Μέριµνας
Αναπήρων του Τµήµατος Εργασίας.

Σηµειώνεται ότι και για τα τρία σχέδια που χρηµατοδοτούνται από τους ετήσιους
προϋπολογισµούς του Τµήµατος Εργασίας έχει γίνει εισήγηση για αναβάθµιση, µε
την έννοια της αύξησης της παρεχόµενης οικονοµικής βοήθειας.

Πέραν από τα πιο πάνω σχέδια για παροχή κινήτρων στους εργοδότες του ιδιωτικού
τοµέα και των σχεδίων επαγγελµατικής αποκατάστασης των ατόµων µε αναπηρία,
προωθείται η ενίσχυση των υποδοµών για την κοινωνική ένταξη και την
επαγγελµατική αποκατάσταση ενήλικων µε οπτική, ακουστική και σοβαρή κινητική
αναπηρία µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Το έργο αυτό εντάσσεται στα
θετικά µέτρα για υλοποίηση των προνοιών του περί Ατόµων µε Αναπηρίες
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2004 ή αν προτιµάτε της Οδηγίας 2000/78 για τη
διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την
εργασία. Εντός των ηµερών αναλαµβάνει εργασία ο σύµβουλος για υλοποίηση του
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πρώτου υποέργου, το οποίο αφορά στον καταρτισµό του περιεχοµένου και των
επιπέδων κατάρτισης, καθώς και τον εντοπισµό πιθανών ιδρυµάτων που θα
µπορούσαν να αναλάβουν την εκτέλεση του όλου έργου. Ο προϋπολογισµός για το
έργο αυτό ανέρχεται σε £375.000.

Σηµειώνεται ότι για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 έγινε εισήγηση στο
Γραφείο Προγραµµατισµού για επανάληψη των σχεδίων για παροχή κινήτρων σε
εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα. Η διαµόρφωση των τελικών προτάσεων θα γίνει σε
µεταγενέστερο στάδιο γιατί ο νέος κανονισµός της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις
ακόµα διαµορφώνεται.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι προσβλέπουµε στη συνέχιση της
συνεργασίας µε την ΚΥΣΟΑ, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους εµπλεκόµενους
φορείς, για να έχουµε την καλύτερη δυνατή επιτυχία στην εφαρµογή του Νόµου.

Από τη δική µας πλευρά, στους άµεσους στόχους µας είναι η ετοιµασία Κανονισµών
που θα προβλέπουν τις εξουσίες και τα καθήκοντα επιθεωρητών για σκοπούς
καλύτερης εφαρµογής των διατάξεων του νόµου που σχετίζονται µε θέµατα ίσης
µεταχείρισης στην απασχόληση. Έτσι θα συµβάλουµε ακόµα περισσότερο στη
δηµιουργία ασφαλιστικών δικλείδων για την εφαρµογή του Νόµου (πέραν του
δικαιώµατος προσφυγής στο δικαστήριο και στην Επίτροπο ∆ιοίκησης). Επίσης για
σκοπούς καλύτερης ενηµέρωσης όλων το Τµήµα Εργασίας προγραµµατίζει, µέσα
στο τρέχον έτος, την έκδοση του περί Ατόµων µε Αναπηρίες (τροποποιητικού)
Νόµου του 2004 σε απλή γλώσσα και διανοµή του σε όλους τους ενδιαφερόµενους
(συντεχνίες, εργοδότες και άτοµα µε αναπηρίες) για να γνωρίζουν όλοι τα δικαιώµατα
και υποχρεώσεις τους.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

0606231 ΜΧ εισήγηση ΑΛΕ (ΥΜΑ) ΚΥΣΟΑ
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