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Α. Παράπονο - Γεγονότα  

Η κ. XXXX υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο µας αναφορικά µε την µη 

αντικατάσταση του συνοδού/νοσηλευτή που παρεχόταν στον υιό της 

κατά τη φοίτησή του στο Δηµόσιο Νηπιαγωγείο Αλάµπρας, µε 

επακόλουθο να παραµένει χωρίς συνοδό/νοσηλευτή και να αναγκάζεται 

η ίδια ή/και η νοσηλεύτρια που είναι επιφορτισµένη µε την κατ’ οίκον 

φροντίδα του παιδιού να τον συνοδεύουν στο σχολείο.  

Ειδικότερά, ο υιός της παραπονούµενης είναι παιδί µε αναπηρία (νωτιαία 

µυϊκή ατροφία) και φέρει τραχειοστοµία και γαστροστοµία και, για το λόγο 

αυτό, η παραπονούµενη είχε ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας, 

Αθλητισµού και Νεολαίας όπως, ενόψει της φοίτησης του στο 

Νηπιαγωγείο, εγκρίνει την παροχή στο παιδί προσοντούχου συνοδού, ο 

οποίος να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις εξατοµικευµένες ανάγκες 

του.  

Η δε Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ) 

Λευκωσίας ενέκρινε την παροχή βοηθητικού προσωπικού στο παιδί, πλην 

όµως ενηµέρωσε την παραπονούµενη ότι η επιλογή και η πρόσληψή του 

εµπίπτει στις αρµοδιότητες της οικείας Σχολικής Εφορείας.1  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Αλάµπρας πληροφόρησε την ΕΕΕΑΕ 

πως παρότι η Σχολική Εφορεία είναι αρµόδια για την πρόσληψη 

βοηθητικού προσωπικού ως συνοδού για το παιδί, αδυνατούσε να 

προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή ένεκα της ιδιαιτερότητας της 

                                                           

1 Επιστολή Προέδρου Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Λευκωσίας µε αρ.  

φακ. ΕΕΕΑΕ 7.16.11.1324, ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου 2022 



3  

περίπτωσης του παιδιού και των προσόντων που θα πρέπει να κατέχει το 

άτοµο που θα προσλαµβανόταν για τη θέση.2   

Σύµφωνα, επίσης, µε τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας, σε περίπτωση 

προκήρυξης της θέσης συνοδού/σχολικού βοηθού βάσει την 

καθορισµένης µισθοδοσίας και των τυπικών προσόντων που 

προβλέπονται στο σχέδιο υπηρεσίας, η πιθανότητα εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη θέση από προσοντούχο/πτυχιούχο νοσηλευτή/ 

τρια, θα ήταν µηδαµινή.  

Β. Η θέση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισµού και Νεολαίας  

Τα προαναφερθέντα τέθηκαν υπόψη του Υπουργείου Παιδείας, 

Αθλητισµού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) και ο Γενικός Διευθυντής του µας 

ενηµέρωσε3 ότι τον Αύγουστο του 2022, το Υπουργείο αιτήθηκε από το 

Υπουργείο Υγείας την παραχώρηση νοσηλευτή/νοσηλεύτριας για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών του υιού της παραπονούµενης κατά τη 

διάρκεια της φοίτησης του στο σχολείο.  

Η ανταπόκριση του Υπουργείου Υγείας ήταν, σύµφωνα µε τον Γενικό 

Διευθυντή του ΥΠΑΝ, θετική και, ως εκ τούτου, στις 17 Οκτωβρίου 2022 

ανάλαβε καθήκοντα συνοδείας του υιού της παραπονούµενης 

συγκεκριµένος νοσηλευτής.  

Η περίπτωση του υιού της παραπονούµενης, πρόσθεσε ο Γενικός 

Διευθυντής, «…θα συνεχίσει να παρακολουθείται συστηµατικά από τους 

                                                           

2 Επιστολή Προέδρου Σχολικής Εφορείας Αλάµπρας ηµεροµηνίας 11 Ιουλίου 2022 

3 Επιστολή Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισµού και Νεολαίας µε αρ.  

φακ.07.16.013.002.004.002, ηµεροµηνίας 25 Οκτωβρίου 2022 
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αρµόδιους Λειτουργούς, ώστε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την απρόσκοπτη φοίτηση του στο σχολείο…».  

Για την πιο πάνω απόφαση του ΥΠΑΝ, σε συνεννόηση µε το Υπουργείο  

Υγείας, ενηµερώθηκε και η παραπονούµενη.4  

Γ. Αίτηµα για αντικατάσταση του συνοδού/νοσηλευτή  

Όπως µας ενηµέρωσε η παραπονούµενη, από την πρώτη ηµέρα 

ανάληψης των καθηκόντων από τον υπό αναφορά νοσηλευτή, αυτός 

έτυχε πλήρους ενηµέρωσης από την ίδια και από τη νοσηλεύτρια που 

παρακολουθεί το παιδί, για τις ακριβείς ανάγκες του, καθώς και για τις 

ενέργειες στις οποίες θα έπρεπε να προβαίνει για τη διασφάλιση της 

συµµετοχής του στις σχολικές δραστηριότητες.   

Πλην όµως, ο νοσηλευτής επέµεινε όπως καθοριστούν συγκεκριµένα τα 

ακριβή του καθήκοντα και εν τέλει, σε πολυθεµατική συνάντηση που 

πραγµατοποιήθηκε στο σχολείο στις 21 Οκτωβρίου 2022, ενηµέρωσε 

τους παριστάµενους ότι αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες τη 

θέσης και θα ζητούσε όπως αντικατασταθεί.  

Ακολούθως, από τις 27 Οκτωβρίου 2022, ο νοσηλευτής απουσίαζε µε 

άδεια και από τις 31 Οκτωβρίου 2022 σταµάτησε να παρουσιάζεται στην 

εργασία του. Ως εκ τούτου, τα καθήκοντα συνοδείας του παιδιού 

µετακυλίστηκαν (εκ νέου) στην παραπονούµενη ή/και στη νοσηλεύτρια 

που είναι επιφορτισµένη µε την κατ’ οίκον φροντίδα του.  

                                                           

4  Επιστολή Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισµού και Νεολαίας προς την 

παραπονούµενη µε αρ. φακ.07.16.013.002.004.002, ηµεροµηνίας 31 Οκτωβρίου 2022  
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Ο πατέρας του παιδιού έθεσε τα πιο πάνω υπόψη του Οργανισµού 

Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) στις 2 Νοεµβρίου 2022 και ζήτησε 

την αντικατάσταση του υπό αναφορά νοσηλευτή µε άλλο προσοντούχο 

άτοµο που να έχει εµπειρία σε παιδιά µε αντίστοιχα προβλήµατα υγείας, 

καθώς και τον εκ των προτέρων καθορισµό των καθηκόντων που θα 

εκτελεί ο/η νοσηλευτής/νοσηλεύτρια που θα οριστεί για τη θέση.  

Ο δε Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ µε επιστολή του ηµεροµηνίας 21 

Νοεµβρίου 2022, 5  πληροφόρησε τον πατέρα του παιδιού ότι, µεταξύ 

άλλων, αφενός θα έπρεπε να ενηµερωθεί ο ΟΚΥπΥ ότι ο νοσηλευτής 

απαιτούσε όπως του καθοριζόταν συγκεκριµένο καθηκοντολόγιο, 

αφετέρου, δε, ότι η αντικατάστασή του «…δεν είναι εύκολο εγχείρηµα. Το 

όλο θέµα χρειάζεται σοβαρή περίσκεψη και ενδεχοµένως να υπάρξει 

καινούργια πρόταση από τον Οργανισµό για την εξεύρεση κατάλληλου 

νοσηλευτή σύµφωνα µε τις ανάγκες του παιδιού…».  

Μέχρι και τα τέλη Δεκεµβρίου 2022, δεν είχε ακόµη οριστεί 

αντικαταστάτης/τρια του νοσηλευτή που είχε παραχωρηθεί στο παιδί µε 

επακόλουθο να τον συνοδεύει στο σχολείο η παραπονούµενη, µε όλες 

τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις στην εργασιακές της υποχρεώσεις ή/ 

και να επωµίζεται το οικονοµικό κόστος για την συνοδεία του παιδιού 

από τη νοσηλεύτρια που του παρέχει κατ’ οίκον φροντίδα.  

Στις 28 Δεκεµβρίου 2022, η παραπονούµενη έθεσε τα πιο άνω υπόψη του 

Υπουργού Υγείας αλλά, όπως µας πληροφόρησε, ο ΟΚΥπΥ δεν έχει 

ακόµη προχωρήσει στην αντικατάσταση του νοσηλευτή µε άλλο 

πρόσωπο. Ως εκ τούτου, το κόστος για την παροχή νοσηλευτικού 

                                                           

5  Επιστολή Εκτελεστικού Διευθυντή ΟΚΥπΥ µε αρ. φακ. ΟΚΥπΥ 15.21.001.003/ΙΙΙ.13.37.001, 

ηµεροµηνίας 21 Νοεµβρίου 2022 
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συνοδού στο παιδί, ούτως ώστε να µπορεί να συνεχίσει την απρόσκοπτη 

φοίτηση του στο σχολείο, εξακολουθούν να το επωµίζονται οι ίδιοι.  

Δ. Νοµικό Πλαίσιο   

 • Σύµβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες  

Σύµφωνα µε την Σύµβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε 

Αναπηρίες, τα Κράτη υποχρεούνται να λαµβάνουν µέτρα για 

απαγόρευση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας και για την προαγωγή 

της ισότητας και της εξάλειψης των διακρίσεων, µε τη λήψη, προς τούτο 

των κατάλληλων µέτρων που θα διασφαλίζουν την παροχή εύλογων 

προσαρµογών.6  

Διάκριση, δε, µε βάση την αναπηρία, σηµαίνει, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, 

«οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισµό ή περιορισµό µε βάση την 

αναπηρία, η οποία έχει το σκοπό ή αποτέλεσµα την παρεµπόδιση ή 

ακύρωση της αναγνώρισης, απόλαυσης ή άσκησης σε ίση βάση µε 

άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών 

ελευθεριών στον πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, αστικό ή 

οποιοδήποτε άλλο τοµέα. Περιλαµβάνει όλες τις µορφές διάκρισης, 

περιλαµβανόµενης της άρνησης παροχής εύλογης προσαρµογής». 7  

Κατ’ επέκταση, όταν το Κράτος δεν προβαίνει στη λήψη µέτρων για τη 

διασφάλιση της ισότιµης απόλαυσης και άσκησης όλων των 

δικαιωµάτων από τα άτοµα µε αναπηρία ή/και αρνείται να τους 

                                                           

6 Άρθρο 5 της Σύµβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες 

7 Άρθρο 2 της Σύµβασης  
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παράσχει, προς τούτο, τις αναγκαίες εύλογες προσαρµογές, συντελείται 

διάκριση εις βάρος τους λόγω αναπηρίας.  

Όσον αφορά στο δικαίωµα των παιδιών µε αναπηρία στην εκπαίδευση 

και την ισότιµη πραγµάτωση του χωρίς διακρίσεις και στη βάση των 

ίσων ευκαιριών, τα Κράτη υποχρεούνται, µεταξύ άλλων, να λαµβάνουν 

τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης τους στην 

εκπαίδευση σε ισότιµη βάση µε τα άλλα παιδιά και να τους παράσχουν 

εύλογες προσαρµογές και αποτελεσµατικά µέτρα εξατοµικευµένης 

υποστήριξης.8    

 • Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες  

Η αρµόδια Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε  

Αναπηρίες έχει διευκρινίσει, σε σχέση µε τις ανωτέρω πρόνοιες της 

Σύµβασης, ότι οι υπό αναφορά εύλογες προσαρµογές προς τους 

µαθητές/τριες µε αναπηρία θα πρέπει να καθορίζονται στη βάση των 

εξατοµικευµένων αναγκών τους.9   

Το δε καθήκον για παροχή εύλογων προσαρµογών συνίσταται σε 

συγκεκριµένη και εξατοµικευµένη υποχρέωση η οποία απορρέει από τη 

στιγµή που υποβάλλεται σχετικό αίτηµα για την παροχή τους. 10  Οι 

παρεχόµενες προσαρµογές θα πρέπει να θεωρούνται εύλογες µόνο όταν 

επιτυγχάνουν τον σκοπό για τον οποίο παρέχονται και είναι 

προσαρµοσµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις 

                                                           

8 Εδάφια 1 και 2 του άρθρου 24 της Σύµβασης 

9 Παράγραφος 29 του Γενικού Σχολίου µε αρ. 4(2016) 

10 Παράγραφος 24 του Γενικού Σχολίου µε αρ. 6(2018) 
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εξατοµικευµένες ανάγκες του ατόµου στο οποίο παρέχονται 11  και 

λαµβάνεται υπόψη, για την παροχή τους, η διαφορετικότητα των ατόµων 

µε αναπηρία12  

Περαιτέρω, οι εύλογες προσαρµογές εµπίπτουν στις θετικές 

υποχρεώσεις των Κρατών για τη διασφάλιση της ισότιµης απόλαυσης 

όλων των δικαιωµάτων από τα άτοµα µε αναπηρία,12 καθότι η παροχή 

τους συνιστά απαρέγκλιτη υποχρέωση του Κράτους ούτως ώστε να µην 

συντελείται διάκριση λόγω αναπηρίας.13   

Στις δε Καταληκτικές Παρατηρήσεις σε σχέση µε την πρώτη Έκθεση της 

Κύπρου στον ΟΗΕ για την εφαρµογή της Σύµβασης, η οποία 

δηµοσιεύτηκε το 2017, η Επιτροπή εξέφρασε τις ανησυχίες της επειδή τα 

άτοµα µε αναπηρίες, ανεξαρτήτως του εισοδήµατός τους, καλούνται να 

πληρώνουν, εν µέρει, για τα απαραίτητα έξοδα που σχετίζονται µε την 

αναπηρία τους, µε επακόλουθο την υποβάθµιση του βιοτικού τους 

επιπέδου. 14  Ως εκ τούτου, εισηγήθηκε στην Κυπριακή Δηµοκρατία να 

παρέχει την αναγκαία υποστήριξη προς τα άτοµα µε αναπηρίες και να 

καταβάλλει τα έξοδα που σχετίζονται µε την αναπηρία.15  

• Ο περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµος Ν. 127(Ι)/2000  

   

                                                           

11 Παράγραφος 24 του Γενικού Σχολίου µε αρ. 6(2018) 

12 Παράγραφος 8 του Γενικού Σχολίου µε αρ. 6(2018) 

12 Παράγραφος 16 του Γενικού Σχολίου µε αρ. 6(2018) 

13 Παράγραφος 23 του Γενικού Σχολίου µε αρ. 6(2018) 

14 Παράγραφος 55 των Καταληκτικών Παρατηρήσεων 

15 Παράγραφος 56 των Καταληκτικών Παρατηρήσεων 
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Με βάση τον περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµο, η µεταχείριση ενός ατόµου 

µε λιγότερο ευνοϊκό ή µειονεκτικό τρόπο, ένεκα της αναπηρίας του, 

συνιστά δυσµενή διάκριση εις βάρος του λόγω αναπηρίας.16   

Τα άτοµα µε αναπηρία έχουν δικαίωµα πρόσβασης στην εκπαίδευση, 

σύµφωνα µε τις ανάγκες τους 17  και προς τούτο θα πρέπει να τους 

παρέχονται οι αναγκαίες εύλογες προσαρµογές στο µέγιστο των 

διαθέσιµων πόρων, 18  ο οποίες δεν συνεπάγονται δυσανάλογη 

επιβάρυνση για τη διασφάλιση της απόλαυσης ή άσκησης από τα άτοµα 

µε αναπηρία όλων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους, σε ίση βάση µε 

άλλους. Η εν λόγω επιβάρυνση δεν είναι δυσανάλογη όταν 

αντισταθµίζεται επαρκώς µε µέτρα λαµβανόµενα στο πλαίσιο της 

πολιτικής του κράτους υπέρ των ατόµων µε αναπηρία.19  

Επισηµαίνεται ότι, ο περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµος παρέχει τη 

δυνατότητα σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την άποψη ότι έχει, στη βάση 

των πιο πάνω νοµοθετικών προνοιών, υποστεί διακριτική µεταχείριση 

λόγω της αναπηρίας του, να υποβάλλει σχετικό παράπονο στον 

Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ο 

οποίος το εξετάζει στη βάση των αρµοδιοτήτων του που απορρέουν από 

τον περί Καταπολέµησης των Φυλετικών και Ορισµένων άλλων 

Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόµο [Ν. 42(Ι)/2004].20    

                                                           

16 Άρθρο 2 του ίδιου περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµου 

17 Παράγραφος (δ) του εδαφίου 2 του άρθρου 4 του ίδιου Νόµου 

18 Εδάφιο (1) του άρθρου 9 του ίδιου Νόµου 

19 Εδάφιο (2) του άρθρου 9 του ίδιου Νόµου 

20 Άρθρο 9Γ του ίδιου Νόµου 
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Ε. Διαπιστώσεις - Συµπεράσµατα   

Από τα ανωτέρω διαφαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού και 

νεολαίας, κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών του υιού της 

παραπονούµενης, αποφάσισε τη έγκριση του αιτήµατος της οικογένειας 

για την παροχή συνοδού/νοσηλευτή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του 

στο σχολείο. Επί τούτου και, κατόπιν συνεννόησης µε το Υπουργείο 

Υγείας, περί τα  µέσα Οκτωβρίου 2022 παραχωρήθηκε στο παιδί συνοδός 

νοσηλευτής και το ΥΠΑΝ διαβεβαίωσε το Γραφείο µας ότι θα 

παρακολουθεί συστηµατικά την περίπτωση του υιού της 

παραπονούµενης για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης φοίτησης του 

στο σχολείο.  

Συνακόλουθα, και τα δύο Υπουργεία προέβηκαν στις αναγκαίες 

ενέργειες, στη βάση των όσων προνοούνται στη Σύµβαση, για την 

παραχώρηση στον υιό της παραπονούµενης των αναγκαίων εύλογων 

προσαρµογών που θα διασφάλιζαν την οµαλή και χωρίς προβλήµατα 

ένταξη του στο σχολείο και, κατ’ επέκταση, της διασφάλισης του 

δικαιώµατος του στην εκπαίδευση.  

Εντούτοις, όπως στην πορεία διαπιστώθηκε, το πρόσωπο που ορίστηκε 

ως συνοδός/νοσηλευτής του υιού της παραπονούµενης αδυνατούσε να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες της θέσης, µε επακόλουθο εντός ολίγων 

ηµερών να αποποιηθεί των καθηκόντων του και το παιδί να παραµένει 

εδώ και τρεις και πλέον µήνες χωρίς συνοδό/νοσηλευτή, παρότι αυτό 

υπαγορεύουν οι ανάγκες του.  

Ο δε ΟΚΥπΥ, αφού αναγνώρισε ότι όντως δεν είχαν καθοριστεί τα 

καθήκοντα που θα επιτελούσε ο υπό αναφορά συνοδός/νοσηλευτής, 

ενηµέρωσε την οικογένεια του παιδιού ότι η εξεύρεση κατάλληλου 

αντικαταστάτη του δεν είναι εύκολη και απαιτεί σοβαρή περίσκεψη.  
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Η πιο πάνω θέση του ΟΚΥπΥ υποδηλοί σαφώς ότι ο ορισµός του 

συγκεκριµένου προσώπου ως συνοδού/νοσηλευτή του υιού της 

παραπονούµενης δεν είχε γίνει µε την αναγκαία περίσκεψη, αφού όχι 

µόνο δεν του είχαν επεξηγηθεί µε σαφήνεια τα καθήκοντα που θα 

επιτελούσε, αλλά ούτε ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 

θέσης.  

 Κατ’ επέκταση, η συγκεκριµένη επιλογή διαφάνηκε ότι δεν αποτελούσε 

την κατάλληλη µορφή εύλογης προσαρµογής στη βάση των 

εξατοµικευµένων αναγκών του υιού της παραπονούµενης, αφού δεν 

µπορούσε να πετύχει τον σκοπό για τον οποίο είχε παρασχεθεί, ήτοι, η 

απρόσκοπτη φοίτηση του παιδιού στο σχολείο, εγείροντας, συγχρόνως, 

ερωτήµατα  αναφορικά µε τη σοβαρότητα της συγκεκριµένης επιλογής.   

Όσον αφορά στην µη αντικατάσταση του συγκεκριµένου νοσηλευτή 

µετά την πάροδο τριών και πλέον µηνών, προφανώς στερεί από τον υιό 

της παραπονούµενης τις αναγκαίες εύλογες προσαρµογές που 

χρειάζεται για την υπερκέραση των εµποδίων µε τα οποία τίθεται 

αντιµέτωπος στο σχολείο και παρεµποδίζουν την οµαλή και πλήρη 

συµµετοχή τους στις σχολικές δραστηριότητες και την αλληλεπίδρασή 

του µε τους συµµαθητές του.   

Ως εκ τούτου, η συνέχιση της µη παροχής συνοδού/νοσηλευτή στον τον 

υιό της παραπονούµενης, διαιωνίζει την διάκριση εις βάρος του 

αποκλειστικά και µόνο ένεκα της αναπηρίας του, αφού το δικαίωµα του 

στην εκπαίδευση όχι µόνο καταπατείται αλλά ουσιαστικά καταργείται, εν 

αντιθέσει µε τα όσα προνοούνται στη Σύµβαση και ειδικότερα ότι η µη 

παροχή εύλογων προσαρµογών συνεπάγεται µε διάκριση εις βάρος του 

ατόµου µε αναπηρίες που τις χρειάζεται.   
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Το γεγονός ότι είχε παρασχεθεί συνοδός/νοσηλευτής στον υιό της 

παραπονούµενης, δεν αίρει την υποχρέωση του κράτους για την 

εξεύρεση αντικαταστάτη του όταν αυτός διαπιστώθηκε εν τέλει ότι δεν 

µπορούσε να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της θέσης. Οι θετικές 

υποχρεώσεις του Κράτους προς τα άτοµα µε αναπηρίες είναι συνεχείς 

και οι εύλογες προσαρµογές, ως αναπόσπαστο µέρος των εν λόγω 

θετικών υποχρεώσεων, θα πρέπει να παρέχονται µόλις υποβληθεί ένα 

τέτοιο αίτηµα, ούτως ώστε να µην συντελείται διάκριση εις βάρος των 

ατόµων µε αναπηρίες.  

Περαιτέρω, η συνοδεία του παιδιού στο σχολείο από την παραπονούµενη 

ή/και από τη νοσηλεύτρια που είναι επιφορτισµένη µε την κατ’ οίκον 

φροντίδα του, ουδόλως αίρει την υποχρέωση του Κράτους για να 

φροντίσει το ίδιο για την παροχή συνοδού/νοσηλευτή στο παιδί.   

Εξάλλου, στο ίδιο το Προοίµιο της Σύµβασης υπογραµµίζεται ότι τα µέλη 

των οικογενειών των ατόµων µε αναπηρίες θα πρέπει να λαµβάνουν την 

αναγκαία προστασία και βοήθεια από το Κράτος, ούτως ώστε να είναι 

σε θέση να συµβάλλουν στην πλήρη και ισότιµη απόλαυση των 

δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες.21 Η δε αρµόδια Επιτροπή του 

ΟΗΕ έχει επισηµάνει, για το ίδιο θέµα, την υποχρέωση της Κυπριακής 

Δηµοκρατίας να επωµίζεται η ίδια το κόστος και τα έξοδα που σχετίζονται 

µε την αναπηρία.   

Κατά συνέπεια, η καθηµερινή συνοδεία του παιδιού από την 

παραπονούµενη ή/και από τη νοσηλεύτρια που είναι επιφορτισµένη µε 

την κατ’ οίκον φροντίδα του, ένεκα της µη αντικατάστασης ακόµη του 

συνοδού/νοσηλευτή, υποδηλοί την ανεπάρκεια (ή/και απροθυµία), 

προφανώς, των εµπλεκόµενων υπηρεσιών για να εγκύψουν στο θέµα 

                                                           

21 Παράγραφος (ψ) του Προοιμίου της Σύμβασης 
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για την οριστική επίλυση και αντιµετώπισή του:  συγκεκριµένα , δε, του 

ΟΚΥπΥ, που για τρεις και πλέον µήνες δεν έχει καταφέρει να εξεύρει 

κατάλληλο αντικαταστάτη νοσηλευτή/νοσηλεύτρια που να αποτελεί την 

κατάλληλη µορφή εύλογης προσαρµογής για το παιδί και να δύναται να 

ανταποκριθεί στις εξατοµικευµένες ανάγκες του.  

Συγχρόνως, αντικατοπτρίζει την εκ µέρους τους παράλειψη να προβούν 

στις οφειλόµενες ενέργειες για την άρση της συντελούµενης διάκρισης 

εις βάρος του υιού της παραπονούµενης ένεκα της µη παροχής 

κατάλληλου προσοντούχου συνοδού/νοσηλευτή που να είναι σε θέση 

να ανταποκριθεί στις εξατοµικευµένες ανάγκες του και να συµβάλει στην 

ισότιµη απόλαυση του δικαιώµατος του στην εκπαίδευση.  

Ως εκ τούτου , η απουσία συνοδού/νοσηλευτή, απολήγει ουσιαστικά σε 

κατάργηση του αναφαίρετου δικαιώµατος του παιδιού στην εκπαίδευση, 

κατά παράβαση των προαναφερθέντων προνοιών της Σύµβασης, 

εφόσον  χωρίς τις αναγκαίες εύλογες προσαρµογές στη βάση των 

εξατοµικευµένων αναγκών του παιδιού,(συνοδό/νοσηλευτή) η 

παρουσία του στο σχολείο είναι αδύνατη.   
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Ε. Εισηγήσεις   

Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και ενόψει της συνεχιζόµενης 

διάκρισης εις βάρος του συγκεκριµένου µαθητή, ως ανωτέρω ,  το Κράτος 

απέτυχε µέχρι στιγµής µέσω του ΟΚΥπΥ να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του δυνάµει της Σύµβασης, µε αποτέλεσµα , να επωµίζεται 

τη συγκεκριµένη ευθύνη και το κόστος η ίδια του η οικογένεια.  

Ως εκ τούτου εισηγούµαι:  

• Ο ΟΚΥπΥ να προβεί  άµεσα και τάχιστα και χωρίς οποιαδήποτε 

περαιτέρω καθυστέρηση ή ολιγωρία, στις αναγκαίες ενέργειες για 

την εξεύρεση προσοντούχου/ας και καταρτισµένου/ης 

νοσηλευτή/ νοσηλεύτριας εντός των επόµενων ηµερών ούτως 

ώστε, αφού τον/την ενηµερώσουν για τα καθήκοντα της θέσης, 

να µπορεί να τοποθετηθεί ως συνοδός του υιού της 

παραπονούµενης το συντοµότερο δυνατόν και δη, πριν το τέλος 

της τρέχουσας εβδοµάδας.  

• Στη δε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν δύναται να καταστεί έγκαιρα 

εφικτό, θα πρέπει οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες να προβούν στις 

αναγκαίες ενέργειες σε σχέση µε το κόστος και τα έξοδα που 

επωµίζεται η οικογένεια της παραπονούµενης, ώστε αυτά να 

καταβάλλονται µέχρις ότου εξευρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο.  

Η Έκθεση υποβάλλεται  στον ΟΚΥπΥ και αντίγραφο της θα κοινοποιηθεί, 

και στην ΚΥΣΟΑ.  
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Σηµειώνεται, συναφώς, ότι η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται και υπό την 

αρµοδιότητά µου ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέµησης των 

Διακρίσεων και, σε περίπτωση που οι πιο πάνω εισηγήσεις δεν 

υλοποιηθούν, θα ακολουθήσει δεσµευτική Σύσταση, δυνάµει του 

άρθρου 21 του περί Καταπολέµησης των Φυλετικών και Ορισµένων 

Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόµου, αφού προηγουµένως οι 

εµπλεκόµενες Υπηρεσίες κληθούν σε Διαβούλευση, βάσει του  άρθρου 

22 του ίδιου Νόµου.  

 

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη  

Επίτροπος Διοικήσεως και  

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων  

Ανεξάρτητος Μηχανισµός   

Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης   

της Σύµβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία   

Φορέας Ισότητας και Καταπολέµησης των Διακρίσεων 



 

 


