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1. Η κ. Ν.Λ., με ηλεκτρονικό μήνυμα με ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 2017, μου 

υπέβαλε παράπονο, σε σχέση με τις υποδομές στέγασης του χώρου εξέτασης 

από παιδονευρολόγους των παιδιών με αναπηρίες στον χώρο του Μακάριου 

Νοσοκομείου.  

 

2. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι ο χώρος αυτός δεν βρίσκεται εντός του κτιρίου του 

Νοσοκομείου, αλλά στον χώρο στάθμευσής του, αποτελείται, δε, από ένα 

λυόμενο κτίριο, εντελώς ακατάλληλο για την ιατρική εξέταση και την αναμονή 

παιδιών με σοβαρά νευρολογικά και άλλα ιατρικά προβλήματα. Περαιτέρω, 

ανέφερε ότι η στέγαση των ιατρείων στον συγκεκριμένο χώρο ξεκίνησε γύρω 

στο 2010 ως προσωρινή διευθέτηση, πλην όμως η κατάσταση φαίνεται να 

παγιώθηκε, χωρίς να γίνονται οποιεσδήποτε ενέργειες για διασφάλιση ενός 

χώρου που να σέβεται και να συνεκτιμά την κατάσταση της υγείας και των 

ειδικών αναγκών των παιδιών που εξυπηρετεί. 

 

3. Στα πλαίσια της διερεύνησης του παραπόνου, με επιστολή ημερομηνίας, 5 

Οκτωβρίου 2017, προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, ζήτησα 

να έχω τα σχόλια και τις απόψεις της.  

 

4. Έλαβα απάντηση, με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2018, στην οποία 

αναφέρθηκε πως πράγματι η Παιδονευρολογική Κλινική του Μακάριου 

Νοσοκομείου στεγαζόταν και λειτουργούσε σε λυόμενη κατασκευή στον χώρο 

στάθμευσης του προσωπικού. Ωστόσο, λήφθηκαν μέτρα για βελτίωση των 

συνθηκών, όπως η κατασκευή σκέπαστρου.  

 

5. Περαιτέρω, η Γενική Διευθύντρια με ενημέρωσε ότι για την εξεύρεση μόνιμης 

λύσης, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Υγείας, στάλθηκε αίτημα προς το Τμήμα 

Δημοσίων Έργων για ετοιμασία αρχιτεκτονικού σχεδίου για την ανέγερση κτιρίου 

στην αυλή του Νοσοκομείου. Ο προγραμματισμός ήταν όπως στο εν λόγω κτίριο 

στεγαστούν η Παιδονευρολογική Κλινική, η Κλινική Γενετικής και Σπάνιων 

Παθήσεων, η Παιδονευρολογική Κλινική και η Ενδοκρινολογική Κλινική.  

 

6. Δεδομένου ότι κατά τον χρόνο που έλαβα την πιο πάνω απάντηση αναμένονταν 

οι απόψεις του Τμήματος Δημοσίων Έργων και η κοστολόγηση, έκρινα σκόπιμο 

όπως αναμένω τις σχετικές εξελίξεις προτού προχωρήσω σε οποιαδήποτε νέα 

παρέμβαση. Στις 17 Φεβρουαρίου 2020, με επιστολή μου προς τον Εκτελεστικό 
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Διευθυντή Οργανισμών Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) ζήτησα όπως 

ενημερωθώ για το πώς είχαν προχωρήσει οι διαδικασίες. 

 

7. Με επιστολή του, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2020, ο Επιστημονικός Διευθυντής 

του Μακάριου Νοσοκομείου με πληροφόρησε ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει 

προχωρήσει στην ανάθεση του έργου σε αρχιτεκτονικό γραφείο, ώστε να 

ετοιμαστούν οι όροι προκήρυξης του έργου, το οποίο περιλαμβάνει στο ισόγειο 

του Νοσοκομείου το κτήριο των Πρώτων Βοηθειών και στον 1ον όροφο τη 

λειτουργία της Παιδονευρολογικής Κλινικής, καθώς επίσης και της Κλινικής 

Γενετικής και Σπάνιων Νοσημάτων. 

 

8. Είναι θετικό το γεγονός ότι έχουν προωθηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την 

εξεύρεση μίας μόνιμης λύσης στο ζήτημα που μου έθεσε η παραπονούμενη, 

δηλαδή αυτό της έλλειψης κατάλληλου ιατρικού χώρου που να ανταποκρίνεται 

επαρκώς στις ανάγκες των παιδιών με νευρολογικά προβλήματα. Ωστόσο, 

γίνεται αντιληπτό ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι εκ των πραγμάτων 

χρονοβόρες και πιθανόν η ολοκλήρωση της λειτουργίας της Παιδονευρολογικής 

Κλινικής εντός της κτιριακής μονάδας του Νοσοκομείου να μην συμβεί εντός των 

επόμενων μηνών ή και ετών. 

 

9. Κρίνω συνεπώς σκόπιμο να επισημάνω τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 7 της 

Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία 

έχει κυρωθεί με τον Νόμο Ν. 8(ΙΙΙ)/2011, τα κράτη οφείλουν να 

λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την πλήρη 

απόλαυση από παιδιά με αναπηρίες όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και θεμελιωδών ελευθεριών σε ίση βάση με άλλα παιδιά. Το συμφέρον 

του παιδιού θα είναι πρωταρχικής σημασίας σε όλες τις ενέργειες που 

αφορούν παιδιά με αναπηρίες. 

 

10.Πέραν των πιο πάνω, ο Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος (Ν. 

127(I)/2000), κατοχυρώνει την αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης, 

ορίζοντας ειδικότερα ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία, 

συνίσταται στην απουσία οποιασδήποτε διάκρισης σε βάρος οποιουδήποτε 

προσώπου λόγω αναπηρίας. Διάκριση εναντίον άλλου προσώπου προκύπτει, 

βάσει του Νόμου, εάν, μεταξύ άλλων, υπάρχει μεταχείριση ατόμου με 

δυσμενέστερο τρόπο από τη μεταχείριση ατόμων χωρίς αναπηρία τα οποία 
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βρίσκονται στην ίδια ή παρόμοια κατάσταση. Ένα εκ των δικαιωμάτων που 

προστατεύονται, βάσει ττου άρθρου 4 του εν λόγω Νόμου, είναι το δικαίωμα σε 

«Έγκαιρη επισήμανση και διάγνωση της αναπηρίας, παρέμβαση και 

πρόληψη των περαιτέρω συνεπειών της, παροχή 

ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, αποκατάσταση των λειτουργιών 

περιλαμβανομένης της παροχής και εκπαίδευσης στη χρήση 

προσθετικών και ορθοτικών μελών, καθώς και ψυχολογική και άλλη 

στήριξη του ίδιου του ατόμου και της οικογένειάς του». 

 

11.Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 

του παιδιού, η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο Ν. 243/(1990), τα κράτη 

αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό 

επίπεδο υγείας και να τυγχάνει των διευκολύνσεων ιατρικής περίθαλψης και 

αποκατάστασης της υγείας του και επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι κανένα παιδί 

δεν θα στερηθεί του δικαιώματος να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Στο 

Γενικό Σχόλιο 15 (2003), σε σχέση με το συγκεκριμένο δικαίωμα, η Επιτροπή 

του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, επισημαίνει ότι η σχετική Σύμβαση 

επιβάλλει όπως το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού θα αποτελεί πρωταρχικό 

κριτήριο σε κάθε απόφαση που το επηρεάζει παιδιά. Η αρχή αυτή θα πρέπει να 

τηρείται σε όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με την υγεία είτε μεμονωμένων 

παιδιών, είτε των παιδιών ως ομάδας. Ειδικότερα, το δικαίωμα του παιδιού να 

απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας περιλαμβάνει και το δικαίωμά 

του να λαμβάνει ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες να είναι διαθέσιμες και 

λειτουργικές και να παρέχονται χωρίς οποιεσδήποτε διακρίσεις.   

 

Εισήγηση: 

  

12.Υπό το φως των πιο πάνω και ιδίως της θεμελιώδους αρχής σε σχέση με το 

βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, ο ΟΚΥΠΥ, στον οποίο και υποβάλλω την 

Έκθεση, θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διαδικασίες 

για ανέγερση Παιδονευρολογικής Κλινικής να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν 

συντομότερα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνονται μέτρα και 

να παρέχονται οι αναγκαίες διευκολύνσεις, ώστε ακόμα και  με τις υφιστάμενες 

κτιριακές δομές και μέχρι την ολοκλήρωση των νέων, τα παιδιά με προβλήματα 
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νευρολογικής φύσης καθώς και οι γονείς τους εξυπηρετούνται με τον καλύτερο 

δυνατόν τρόπο και με πλήρη σεβασμό στην υγεία και στην αξιοπρέπειά τους.  

 

 

 

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και  

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 


