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Σημείωμα Συνάντησης Υπουργού Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Θέμα: Συνάντηση με Παγκύπρια Οργάνωση Γονέων και Φίλων Παιδιών με 

Εγκεφαλικές και άλλες Παραλύσεις «Αγκαλιά Ελπίδας» 

Ημερομηνία: 19 Ιουλίου 2019 
 

Αρ. Φακ.: 11.10.033.002, 05.29.003 
 

 
Κατά την υπό αναφορά συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια 

επιστολής της Οργάνωσης ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2019, συζητήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

2. Απουσία Παιδονευρολόγου από Ιατροσυμβούλια: Η Παγκύπρια Οργάνωση 

αναφέρθηκε την απουσία παιδονευρολόγου από τη σύνθεση των Ιατρικών Συμβουλίων 

που αξιολογούν πρόσωπα με εγκεφαλική παράλυση, με αποτέλεσμα να μην 

διενεργούνται ορθές αξιολογήσεις και ως εκ τούτου, να προκύπτουν λανθασμένες 

πιστοποιήσεις αναπηρίας. Συγκεκριμένα, τα περισσότερα παιδιά με εγκεφαλική 

παράλυση πιστοποιούνται με νοητική υστέρηση, χωρίς ωστόσο να χαρακτηρίζονται από 

νοητική υστέρηση. 

 

3. Η Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 

ενημέρωσε ότι η ειδικότητα του παιδονευρολόγου είναι σπάνια (υπάρχουν μόνο δύο 

ειδικοί) και στα σχετικά ιατροσυμβούλια συμμετέχουν οπωσδήποτε παιδίατρος ή 

παιδοψυχίατρος. 

 

4. Η Υπουργός ενημέρωσε ότι το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διασφάλιση ψηλών επιπέδων 

ποιότητας στις Επιτροπές Αξιολογήσεων, ενώ ζήτησε από τη Διευθύντρια του Τμήματος 

να διερευνήσει περαιτέρω το ενδεχόμενο συνεργασίας με παιδονευρολόγο. 

 

5. Απαράδεκτες συμπεριφορές από Αξιολογητές Ιατρούς: Τα Μέλη της Οργάνωσης 

αναφέρθηκαν σε περιστατικά αντιεπαγγελματικής και αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς 

εκ μέρος των Ιατρών κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων. Η Υπουργός ενημέρωσε τους 

παριστάμενους ότι το Υπουργείο δεν ελέγχει, ούτε έχει ιεραρχική σχέση με τους Ιατρούς 

που συμμετέχουν στα Ιατροσυμβούλια. Ωστόσο, είναι αρμόδιο για τον έλεγχο του 

τρόπου λειτουργίας των Ιατροσυμβουλίων και θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για τη βελτίωσή του. Η Υπουργός ζήτησε από τη Διευθύντρια να ενημερώνεται 

από τους Λειτουργούς του Τμήματος που παρίστανται στις αξιολογήσεις για τυχόν κακή 

συμπεριφορά από μέρος των Ιατρών. 

 

6. Άγνοια για τα στοιχεία των Αξιολογητών Ιατρών: Η Υπουργός ενημέρωσε ότι 

θα δώσει οδηγίες, ώστε κατά την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το αποτέλεσμα 
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της αξιολόγησης, να ενημερώνονται επίσης για τις ειδικότητες των ιατρών ή και των 

άλλων ειδικών που συμμετείχαν κατά την αξιολόγηση, ώστε να υπάρχει διαφάνεια. 

 

7. Επαναξιολόγηση κατόπιν ένστασης: Η Υπουργός ζήτησε από τη Διευθύντρια του 

Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες την τροποποίηση της 

επιστολής πρόσκλησης σε επαναξιολόγηση κατόπιν ένστασης, ώστε να περιλαμβάνει 

ενημέρωση προς τους ενδιαφερομένους ότι έχουν τη δυνατότητα να συνοδεύονται από 

τον θεράποντα ιατρό τους / τους επαγγελματίες υγείας που τους παρακολουθούν. 

 

8. Επίδομα για Εγκεφαλική Παράλυση: Στο αίτημα του Συνδέσμου για παροχή 

επιδόματος σε όλα τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, η Υπουργός ζήτησε στοιχεία 

από τη Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες για 

τον αριθμό των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση που απορρίφθηκαν για επίδομα 

αναπηρίας στο πλαίσιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. 

 

9. Όταν το Τμήμα υποβάλει ενώπιον της Υπουργού τα συγκεκριμένα στοιχεία, θα 

συγκληθεί νέα συνάντηση με την Οργάνωση, ώστε να συζητηθεί το ενδεχόμενο 

κατάρτισης και υλοποίησης νέου, ειδικού Σχεδίου για παροχή επιδόματος σε παιδιά με 

Εγκεφαλική Παράλυση, το οποίο θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. 

 

10. Επιχορηγημένα Προγράμματα: Η Υπουργός ενημέρωσε τους παριστάμενους ότι 

η Οργάνωση μπορεί να αναλάβει την υλοποίηση Προγραμμάτων Φροντίδας / 

Απασχόλησης, τα οποία επιδοτούνται από το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος 

Σημασίας. Η Οργάνωση παροτρύνθηκε να επικοινωνήσει με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας (Λειτουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών, κ. Έλενα Τόμη), ώστε να ενημερωθεί 

σχετικά και να προωθήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή Προγραμμάτων. 

 

11. Περαιτέρω, η Οργάνωση ενημερώθηκε για το Σχέδιο Φροντίδας που εφαρμόζει 

με τη βοήθεια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η 

Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου.  

 

12. Η Υπουργός ζήτησε τόσο από την Οργάνωση, όσο και από τη Διευθύντρια του 

Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες να διενεργούνται 

συχνότερα  συναντήσεις μεταξύ τους, ώστε να επιλύονται τυχόν προβλήματα.  

 

 

 

26 Ιουλίου 2019 
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Παριστάμενοι: 

 

 

 

κα Ζέτα Αιμιλιανίδου Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

κα Γιούλα Πιτσιάλη Πρόεδρος Οργάνωσης 

κα Άντρη Φωκά  Μέλος Οργάνωσης 

κα Χριστοθέα Αντωνίου  Μέλος Οργάνωσης 

κα Γαβριέλλα Θεοδοσίου  Μέλος Οργάνωσης 

κ. Λοΐζος Κανάρης Μέλος Οργάνωσης 

κα Χριστίνα Φλουρέντζου Διευθύντρια Τμήματος Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 

κα Στέφη Χρυσοστόμου  Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, ΥΕΠΚΑ 

κα Έλενα Φωτίου Διοικητικός Λειτουργός ΥΕΠΚΑ (Σημείωμα) 


	2. Απουσία Παιδονευρολόγου από Ιατροσυμβούλια: Η Παγκύπρια Οργάνωση αναφέρθηκε την απουσία παιδονευρολόγου από τη σύνθεση των Ιατρικών Συμβουλίων που αξιολογούν πρόσωπα με εγκεφαλική παράλυση, με αποτέλεσμα να μην διενεργούνται ορθές αξιολογήσεις και ...
	3. Η Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ενημέρωσε ότι η ειδικότητα του παιδονευρολόγου είναι σπάνια (υπάρχουν μόνο δύο ειδικοί) και στα σχετικά ιατροσυμβούλια συμμετέχουν οπωσδήποτε παιδίατρος ή παιδοψυχίατρος.
	4. Η Υπουργός ενημέρωσε ότι το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διασφάλιση ψηλών επιπέδων ποιότητας στις Επιτροπές Αξιολογήσεων, ενώ ζήτησε από τη Διευθύντρια του Τμήματος να διερευνήσει περαιτέρω ...
	5. Απαράδεκτες συμπεριφορές από Αξιολογητές Ιατρούς: Τα Μέλη της Οργάνωσης αναφέρθηκαν σε περιστατικά αντιεπαγγελματικής και αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς εκ μέρος των Ιατρών κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων. Η Υπουργός ενημέρωσε τους παριστάμενους ...
	11. Περαιτέρω, η Οργάνωση ενημερώθηκε για το Σχέδιο Φροντίδας που εφαρμόζει με τη βοήθεια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου.
	12. Η Υπουργός ζήτησε τόσο από την Οργάνωση, όσο και από τη Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες να διενεργούνται συχνότερα  συναντήσεις μεταξύ τους, ώστε να επιλύονται τυχόν προβλήματα.
	26 Ιουλίου 2019
	Παριστάμενοι:

