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Συμμετοχή Επιτρόπου, στην 26η Συνάντηση του Δικτύου 

Κοινοβουλευτικών για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας 

ενάντια στα παιδιά του Συμβουλίου της Ευρώπης – Στρασβούργο 

21/04/2016 

 

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, ήταν μια από τους 

Εισηγητές, στην 26η Συνάντηση του Δικτύου Κοινοβουλευτικών για τον τερματισμό της σεξουαλικής 

βίας ενάντια στα παιδιά του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο 

στις 21/04/2016, με θέμα: «Παρουσίαση του Κυπριακού πιλοτικού προγράμματος: ένα παράδειγμα 

καλής πρακτικής». 

Η Συνάντηση διοργανώθηκε μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας «Ένα στα Πέντε» του Συμβουλίου 

της Ευρώπης για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας ενάντια στα παιδιά. Η Επίτροπος κατέθεσε 

τη δική της εμπειρία γύρω από το θέμα των προσπαθειών για καταπολέμηση της σεξουαλικής 

κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών από την κυπριακή Πολιτεία, καθώς και της 

εφαρμογής του Κυπριακού πιλοτικού προγράμματος, με τίτλο «Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών 

αρχών για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών: Ένα έργο του Συμβουλίου της 

Ευρώπης που περιλαμβάνει πιλοτικές πρωτοβουλίες στην Κύπρο». Το κείμενο της ομιλίας της 

Επιτρόπου – στα αγγλικά – και το σχετικό δελτίο τύπου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 

της Επιτρόπου.  

 

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ    

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜBΟΥΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ       

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/all/5E7C046A086D389DC2257F9C00366995?opendocument
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ    

Υπόμνημα της Επιτρόπου, στη συζήτηση του θέματος «Η ανάγκη εθνικής στρατηγικής για αντιμετώπιση 

όλων των μορφών παιδικής κακοποίησης», στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών,   8/02/2016 

 
Η Επίτροπος επεσήμανε ότι η ίδια υποστήριξε και προωθεί την ιδέα για τη χάραξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για την 

αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών ήδη από το 2008 θεωρώντας ότι μόνο κατά τον τρόπο αυτό μπορεί το 

πρόβλημα να αντιμετωπιστεί συνολικά και συντονισμένα Το Δεκέμβριο του 2014, η Επίτροπος επανήλθε επί του 

θέματος υποδεικνύοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο το κράτος αντιμετωπίζει το θέμα της πρόληψης και της 

αντιμετώπισης της παιδικής κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής, δεν ήταν συντονισμένος και 

στρατηγικά σχεδιασμένος καταθέτοντας την εισήγηση «για τη δημιουργία εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση 

της παιδικής κακοποίησης στον τόπο μας, η οποία θα ανταποκρίνεται επαρκώς στο φαινόμενο και θα έχει 

μακροχρόνιο σχεδιασμό. Μια τέτοια στρατηγική θα επιτρέψει στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, φορείς, Αρχές, να 

λειτουργούν αυτόνομα αλλά, παράλληλα, και ως μέρος ενός συστήματος, ώστε, να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη 

και να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα». Το υπόμνημα της Επιτρόπου εδώ.         

Υπόμνημα της Επιτρόπου, στη συζήτηση του θέματος «Τα προβλήματα στη νομοθεσία που θέτουν σε 

κίνδυνο παιδιά στην Κύπρο να μένουν χωρίς ιθαγένεια, με αποτέλεσμα να βρίσκονται ενώπιον τεράστιων 

κινδύνων και να είναι θύματα διακρίσεων, όπως έχει αναδειχθεί σε έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΕΕ) στις 4/3/2015 [ψήφισμα 2099(20160],   28/3/2016 

 

Η Επίτροπος αφού επισήμανε ότι στην Κύπρο, το θέμα των ανιθαγενών παιδιών, συνιστά ένα υπαρκτό πρόβλημα 

υπογράμμισε ότι απαιτείται, περαιτέρω έρευνα και συντονισμένη προσπάθεια όλων των Αρχών για διαπίστωση του 

εύρους του προβλήματος και αναφέρθηκε στις δικές της παρεμβάσεις, που είχαν σχέση με τις συγκεκριμένες ομάδες 

παιδιών. Το υπόμνημα της Επιτρόπου εδώ.  

Υπόμνημα της Επιτρόπου στη συζήτηση του θέματος «Τα προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με την 

αναγνώριση της πατρότητας σε παιδιά που γεννιούνται από μητέρα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

έκδοσης διαζυγίου από τον πρώην σύζυγό της», στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, 29/2/2016 

 

Η Επίτροπος αφού αναφέρθηκε στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο,εισηγήθηκε τη συνολική και παιδοκεντρική 

αναθεώρηση του περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Νόμου του 1991 (Ν.187(Ι) /1991) έτσι ώστε να 

συνάδει με τις σύγχρονες μορφές συμβίωσης που υπάρχουν σήμερα, στο πλαίσιο των οποίων δυνατόν να γεννηθεί 

ένα παιδί, διασφαλίζοντας έτσι, στο μέγιστο δυνατόν βαθμό, τα δικαιώματα του παιδιού ανεξάρτητα από το πλαίσιο 

στο οποίο αυτό θα γεννηθεί. Το υπόμνημα της Επιτρόπου εδώ.  

Υπόμνημα της Επιτρόπου στη συζήτηση του θέματος «Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014», στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Παιδείας και Πολιτισμού, 2/2/2016  

 

Υπόμνημα Επιτρόπου στη συζήτηση του θέματος «Η συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, 

δεκαπέντε χρόνια μετά την ψήφιση της νομοθεσίας. Τα προβλήματα και οι προοπτικές της ειδικής 

εκπαίδευση», στην Κοινοβουλευτική Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, 9/2/2016   
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Διοργάνωση Εκπαιδευτικής ημερίδας από την Επίτροπο για Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών 

με θέμα: «Εργαλεία εκτίμησης κινδύνου καθόσον αφορά στην αναγνώριση παιδιών θυμάτων 

σεξουαλικής κακοποίησης», (14/4/2016)  

Η Ημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια της Εκστρατείας 

«Ένα στα Πέντε» στην Κύπρο και συγκεκριμένα του 

τριετούς προγράμματος (2013-2016) με τίτλο «Ενίσχυση 

των εθνικών πολιτικών για να σταματήσει η σεξουαλική 

βία κατά των παιδιών: Ένα σχέδιο του Συμβουλίου της 

Ευρώπης που περιλαμβάνει πιλοτικές πρωτοβουλίες 

στην Κύπρο», με την υποστήριξη του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. 

Λεβέντη. Την ημερίδα συντόνιζε ο Δρ Γιώργος 

Νικολαΐδης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας 

και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στην Ελλάδα, Εθνικός Αντιπρόσωπος της 

Ελλάδας στην Επιτροπή για την εφαρμογή της Συνθήκης του Λανζαρότε και Αντιπρόσωπος της χώρας 

στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τα θέματα κακοποίησης – παραμέλησης των παιδιών. Για 

περισσότερες πληροφορίες εδώ.  

Εκπαιδευτική Ημερίδα Επιτρόπου σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για Ανώτερα 

Στελέχη Μέσης Εκπαίδευσης με θέμα «Διασφαλίζοντας το συμφέρον του παιδιού στο σχολικό 

περιβάλλον», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  (25/4/2016) 

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κ. Λήδα Κουρσουμπά, σε συνεργασία με το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διοργάνωσε τη Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016, Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα 
«Διασφαλίζοντας το συμφέρον του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον», την οποία παρακολούθησαν 40 

υψηλόβαθμα στελέχη της Μέσης και Μέσης Τεχνικής 
Εκπαίδευσης (Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης και 
Επιθεωρητές). Η Ημερίδα εντάσσεται στο Πρόγραμμα 
Στρατηγικού Σχεδιασμού του Γραφείου της Επιτρόπου για την 
τριετία 2015 – 2017, στον οποίο περιλαμβάνεται ο στόχος 
επιμόρφωσης επαγγελματικών ομάδων που ασχολούνται με 
παιδιά, όσον αφορά στην εφαρμογή των δικαιωμάτων του 
παιδιού στην πράξη, στο πεδίο της επαγγελματικής τους 
δραστηριοποίησης.  

Στην Ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Παιδείας και 
Πολιτισμού, Δρ. Κώστας Καδής.  

Κεντρική ομιλήτρια στην Ημερίδα ήταν η Επίτροπος 
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία ανάπτυξε 

το Θέμα «Σχολείο για παιδιά με δικαιώματα». Ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Δρ. Κυπριανός Λούης, 
ανέπτυξε το θέμα «Έλεγχος και αξιολόγηση σχολικής μονάδας με γνώμονα τη διασφάλιση του 
συμφέροντος του παιδιού», ενώ ο καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, Δρ.Σπύρος Σπύρου, ανέπτυξε το θέμα «Συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων». Για 
περισσότερες πληροφορίες εδώ.  

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ      
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Λειτουργοί της Επιτρόπου, οργάνωσαν εργαστήρια με θέμα το δικαίωμα των παιδιών της Κύπρου 

και του κόσμου στην Ειρήνη στο Δημοτικό Σχολείο Πυργών  (5/4/2016),  το Δημοτικό Σχολείο 

Αγίας Άννας (28/3/2016), το Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειών (21/3/2016) Δημοτικό Σχολείο 

Μαλούντας (18/03/2016), Δημοτικό Σχολείο Μαρωνίου (17/03/2016) και Δημοτικό Σχολείο 

Λακατάμειας Ζ’  (16 /03/2016).  

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ  

ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΧΩΡΑ 

Δημόσιο Νηπιαγωγείο  Αλεθρικού 

13/04/2016 
Δημοτικό Σχολείο Πεύκιου Γεωργιάδη 

06/04/2016 

Δημοτικό Σχολείο Περνέρα 

30/03/2016 

Δημοτικό Σχολείο Ελένειο 

09/03/2016 & 10/03/2016 

Δημοτικό Σχολείου Δάσους Άχνας 

18/02/2016 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ  

Δημιουργία των παιδιών Δημοτικού 

Σχολείου Μαλούντας 
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Στις 26 Φεβρουαρίου, 2016 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της 6ης Ομάδας Εφήβων 

Συμβούλων (ΟΕΣ) της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Σκοπός της 

συγκεκριμένης συνάντησης ήταν η μελέτη, συζήτηση και διαβούλευση για τις ίσες ευκαιρίες στο 

χώρο της εκπαίδευσης, θέμα το οποίο έθεσε και ως προτεραιότητα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC) κατά τη φετινή χρονιά.  

 

 

 

 

 

 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι της συνάντησης ήταν τα μέλη της ΟΕΣ να αντιπαραβάλουν τις συνθήκες 

εφαρμογής του δικαιώματος στην εκπαίδευση όπως τις αντιλαμβάνονται και όπως αυτές 

περιλαμβάνονται στις πρόνοιες των άρθρων 28 και 29 της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού, να εντοπίσουν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ένα παιδί καθίσταται προνομιούχο ή 

ευάλωτο όσον αφορά στην παροχή ευκαιριών στην εκπαίδευση, να εντοπίσουν τα 

χαρακτηριστικά (συνθήκες) τα οποία καθιστούν ένα παιδί φορέα προνομιούχου πολιτιστικού 

κεφαλαίου ή ευάλωτο όσον αφορά στις ευκαιρίες που του παρέχονται στο κυπριακό εκπαιδευτικό 

σύστημα.  Για τις δραστηριότητες και τις διαπιστώσεις των μελών της ΟΕΣ πατήστε εδώ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ  



 

 

 

 

 

Διαβάστε εδώ τη Συνέντευξη που έδωσε η Επίτροπος στην εφημερίδα Αλήθεια εφ’ όλης της 

ύλης, στις 6 Μαρτίου 2016.  

Στις 08/03/2016 η Επίτροπος παραχώρησε συνέντευξη στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο ή/και να παρακολουθήσετε το βίντεο της συνέντευξης.  

Στις 7/03/2016 η Επίτροπος απέστειλε συγχαρητήρια Επιστολή προς το Λύκειο Αποστόλου 

Λουκά Κολοσσιού για το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Saatchi Gallery/Deutsche Bank 

Art Prize for Schools για το 2016. Διαβάστε την επιστολή εδώ.  

Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών. Το 

Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 23/03/2016  την Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της 

Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών. Το γεγονός χαιρέτισε με δελτίο τύπου η Επίτροπος.  

Συμμετοχή της Επιτρόπου στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για την επίσημη έναρξη της νέας Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2016-2021 

(Σόφια, 5 και 6 Απριλίου 2016): Η Επίτροπος έλαβε μέρος στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου 

του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), για την επίσημη έναρξη της νέας Στρατηγικής του ΣτΕ για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού 2016-2021, με τίτλο “Reaching the heights for the rights of the child”. 

Η Διάσκεψη διεξήχθη στη Σόφια στις 5 και 6 Απριλίου 2016, στα πλαίσια της Βουλγαρικής 

Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του ΣτE. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.  

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ       

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/ABEEC0DF60ED7000C2257F70002B1313?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/C09EC36A70FDDBA4C2257F73002496B9?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/074B1F1DC1720562C2257F6F0046B710?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/0FE5D9AEC0CE7699C2257F7D00457DC1?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/921E45953AE06B08C2257F8F004244F9?Opendocument

