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Συνάντηση του Υπουργού Εργασίας με αντιπροσωπεία της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου
20/01/2004

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Μάκης Κεραυνός είχε σήμερα συνάντηση με αντιπροσωπεία της
Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Άντρο Προκοπίου, για συζήτηση
διαφόρων θεμάτων που αφορούν την Οργάνωση. 

Μετά τη συνάντηση ο κ. Υπουργός δήλωσε τα εξής: «Ως νέα Κυβέρνηση έχουμε διαπιστώσει ότι τα προβλήματα των
παραπληγικών χρονίζουν και είναι εγκλωβισμένα μέσα στη μέγγενη της γραφειοκρατίας της Δημόσιας Υπηρεσίας. Τους
τελευταίους έξι μήνες είχαμε ένα παραγωγικό διάλογο με την ΟΠΑΚ ο οποίος συγκεκριμενοποίησε κάποια θέματα που
την απασχολούν ιδιαίτερα. Σήμερα κάναμε απολογισμό της προόδου αυτών των θεμάτων στο διάστημα αυτό. 

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου έρχεται πάντοτε όχι μόνο για να συζητήσει προβλήματα μαζί μας αλλά και για να
φέρει εισηγήσεις, κάτι που βοηθά πάρα πολύ το έργο το δικό μας. Σήμερα συζητήσαμε πέντε θέματα τα οποία
εξετάσαμε διεξοδικά. Διαπιστώσαμε ότι σημειώθηκε πρόοδος σε όλα και έχουμε φθάσει σχεδόν στο τέλος του δρόμου.
Για να είμαι σαφής, αναφέρομαι ότι το νομοσχέδιο περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών, που βρισκόταν εδώ και
πολύ καιρό στη Γενική Εισαγγελία για νομοτεχνικό έλεγχο, έχει ολοκληρωθεί και εντός των επομένων ημερών θα
υποβληθεί ως πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο η οποία στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στη Βουλή για να γίνει νόμος.

Όσον αφορά το επίδομα φροντίδας για τους τετραπληγικούς υπήρχε μία δυσκολία στον τρόπο καταβολής του.
Συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να γίνει ένα νέο σχέδιο για να μεταφερθεί η ευθύνη για την καταβολή του επιδόματος από το
Τμήμα Ευημερίας στο Τμήμα Εργασίας. Έχει ετοιμαστεί πρόταση για αυτό το σχέδιο την οποία θα μελετήσω σήμερα και
μέσα στις επόμενες μέρες θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Όσον αφορά τις φροντίστριες για τους παραπληγικούς, παρουσιάζεται ένα κενό όταν αυτές παίρνουν άδεια. Έχουμε
καταλήξει σε μια εισήγηση που έχω αναλάβει προσωπικά να συζητήσω με τον Υπουργό Οικονομικών εντός των ημερών.
Πιστεύω ότι με την εισήγηση αυτή, θα έχουμε κάποια θετική κατάληξη που θα ικανοποιεί και το Υπουργείο αλλά και την
Οργάνωση. 

Πρόσφατα το Υπουργείο εισήγαγε ένα σχέδιο διαχείρισης του θέματος των τροχοκαθισμάτων, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι
τώρα. Η διαδικασία δανεισμού τροχοκαθισμάτων και άλλων οργάνων παρουσίαζε διάφορες αδυναμίες. Με το νέο
νομοσχέδιο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα. Σήμερα συμφωνήσαμε τα βήματα που πρέπει να
γίνουν τον επόμενο μήνα για να εφαρμοστεί πλήρως και αυτό το σχέδιο. Πιστεύω ότι έχει ικανοποιηθεί η Οργάνωση για
τις παραμέτρους αυτού του σχεδίου. 

Εκκρεμούσε επίσης η ψήφιση κανονισμών που θα διέπουν τον περί Αναπήρων Νόμο του 2000. Ηδη συζητήσαμε τις
σχετικές προτάσεις στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και δώσαμε κάποιες εξηγήσεις σήμερα στην Οργάνωση. Ετσι θα
μπορέσουμε μέχρι το τέλος αυτού του μήνα να προωθήσουμε αυτούς τους κανονισμούς στη Βουλή. 

Επομένως, αξιολογώντας συνολικά την εξελικτική πορεία αυτών των θεμάτων τους τελευταίους μήνες μπορούμε να πούμε
ότι ήταν θετική και ότι φτάνουμε στις λύσεις των προβλημάτων. Είμαι αισιόδοξος ότι στους επόμενους δύο μήνες όλα
αυτά τα οποία σήμερα συζητήσαμε και για τα οποία καταλήξαμε θα μπουν σε εφαρμογή.
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Έχουμε τέλος συμφωνήσει με την Οργάνωση ότι στο τέλος Φεβρουαρίου θα κάνουμε μια άλλη συνάντηση ακριβώς για να
διαπιστώσουμε από κοινού ότι όλα έχουν μπει στην πορεία της υλοποίησης».

Ο κ. Υπουργός ερωτηθείς σχετικά για την αλλαγή των κριτηρίων για τους δικαιούχους επιδόματος αναπηρίας, είπε τα
εξής: «Δεν θα υπάρχει πλέον άμεση σύνδεση με εισοδηματικά κριτήρια. Υπάρχει ακόμη μια άλλη παράμετρος, η ηλικία,
την οποία έχουμε συμφωνήσει να αφαιρέσουμε μέσα από τη νέα πρόταση. Δηλαδή, μέχρι σήμερα κάποιος ο οποίος
γινόταν τετραπληγικός και ήταν πέραν των 65 ετών δεν δικαιούτο να παίρνει το συγκεκριμένο επίδομα. Τώρα κάποιος θα
παίρνει το επίδομα ανεξάρτητα από την ηλικία του. Δεν βρίσκουμε κανένα λόγο που να τεκμηριώνει το ηλικιακό
κριτήριο». 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΟΠΑΚ κ. Άντρος Προκοπίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον
οποίο ο Υπουργός Εργασίας χειρίζεται τα θέματα που απασχολούν την Οργάνωση και εξέφρασε την πεποίθηση ότι
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου τα περισσότερα από τα προβλήματα θα έχουν επιλυθεί.

Εκτύπωση


