
Tελ Σξίηε 28 Απξηιίνπ 2015 ε  Δπίηξνπνο 

Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, 

Λήδα Κνπξζνπκπά, ηηκήζεθε κε ην Βξαβείν 

πλνιηθήο Πξνζθνξάο ζηα πιαίζηα ησλ Βξα-

βείσλ Madame Figaro, Γπλαίθεο ηεο  Υξνληάο 

2014. Σν Βξαβείν, παξέδσζαλ ζηελ Δπίηξν-

πν δπν παηδηά κέιε ηεο   Οκάδαο Δθήβσλ ηεο 

Δπηηξόπνπ, ε Βηξίλα Ακπηεινπαράκπ θαη ν 

Πάξεο Ξελνθώληνο.  

Σα παηδηά εμήξαλ ηελ όιε επαγγεικαηηθή θαη 

θνηλσληθή πξνζθνξά ηεο θύξηαο Κνπξζνπ-

κπά, επηζήκαλαλ ηε δηαζύλδεζε ηνπ νλόκαηόο 

ηεο κε ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ππν-

γξάκκηζαλ ηελ από κέξνπο ηεο δηεθδίθεζε   

ηεο αλαγλώξηζεο θαη ηεο ζέζεο πνπ ηα παηδηά 

δηθαηνύληαη λα έρνπλ ζηελ θνηλσλία σο ηζόηηκα 

κέιε ηεο.  

ηελ αληηθώλεζή ηεο, ε Δπίηξνπνο,  ζεκείσ-

ζε, κεηαμύ άιισλ, όηη εθιακβάλεη ηελ απνλνκή  ηνπ 

Βξαβείνπ, ζηελ ίδηα, ζε απηό ην ζεκαληηθό ζηαζκό 

ησλ 10ρξνλσλ ησλ Βξαβείσλ Madame Figaro, σο 

έλδεημε όηη, ε θππξηαθή θνηλσλία έρεη ζεκεηώζεη 

ζεκαληηθή πξόνδν ζε όηη αθνξά ηελ εκβάζπλζε 

ηνπ παηδνθεληξηθνύ ηεο πξνζαλαηνιηζκνύ. Η Δπί-

ηξνπνο επεζήκαλε πσο επειπηζηεί όηη  ζα  θηάζεη 

έλα ζεκείν όπνπ ε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ παηδηώλ ζα είλαη ππόζεζε όισλ.  
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Η Δπίηξνπνο  Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησ-

κάησλ ηνπ Παηδηνύ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο δηνξγάλσ-

ζαλ ζηηο 21 Απξηιίνπ Ηκεξίδα κε ζέκα 

«Παηδί,  Βία θαη ΜΜΔ» , ζηε δεκνζην-

γξαθηθή εζηία.  

ηελ Ηκεξίδα, ηελ νπνία παξαθνινύζε-

ζαλ, θαηά θύξην ιόγν, επαγγεικαηίεο 

από ην ρώξν ησλ ΜΜΔ, απεύζπλαλ 

ραηξεηηζκό ν Δθηειεζηηθόο Πξόεδξνο 

ηεο Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ, θ. 

Αληξέαο Πεηξίδεο  θαη ν Πξόεδξνο 

ηεο Έλσζεο πληαθηώλ, θ. Αληώλεο 

Μαθξίδεο. Σν πξόγξακκα ηεο Ηκεξί-

δαο πεξηειάκβαλε  παξνπζηάζεηο από 

ηελ Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαη-

σκάησλ ηνπ Παηδηνύ θαη ην Γηεπζπληή 

ηεο Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο .  Μίιε-

ζαλ επίζεο,  ε Γξ. Διέλε Καξαγηάλ-

λε, Δγγεγξακκέλε Κιηληθή Φπρνιόγνο 

θαη Λεηηνπξγόο Άζθεζεο   ζην Σκήκα 

Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύ-

πξνπ θαζώο θαη ν Γξ. Γηώξγνο Παπιί-

δεο,  Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  ζην Πα-

λεπηζηήκην Λεπθσζίαο,  Γεκνζηνγξά-

θνο θαη Αληηπξόεδξνο ηεο  Δπηηξνπήο 

Γεκνζηνγξαθηθήο Γενληνινγίαο.  

 

ΗΜΔΡΙΓΑ  ΠΑΙΓΙ  ΒΙΑ ΚΑΙ ΜΜΔ  

ΜΜΕ  ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ  

δηνύ ζε ηδησηηθή δσή θαη πξνζηαηεύεη από θάζε 

κνξθήο παξαβίαζε ηεο ηηκήο θαη ηεο ππόιεςήο 

ηνπ θαζώο θαη από θάζε κνξθήο εθκεηάιιεπζε. 

Παξάιιεια, ηα ΜΜΔ αλακέλεηαη λα αλαγλσξί-

δνπλ θαη λα ζέβνληαη ηε κνλαδηθόηεηα θάζε παη-

δηνύ – θαη, θαη’ επέθηαζε, λα απνθεύγνπλ ηε ζηε-

ξενηππηθή παξνπζίαζή ηνπο. 

Όηη ζα δίλνπλ επθαηξίεο ζηα παηδηά εθθξάζνπλ ηηο 

απόςεηο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα θάζε ζέκα πνπ 

ηα αθνξά. 

Λακβάλνπλ εθείλα ηα κέηξα πνπ ζα πξνζηαηεύ-

ζνπλ ηα παηδηά από πιηθό πνπ πξνβάιιεηαη/ δε-

κνζηνπνηείηαη ζηα ΜΜΔ θαη είλαη επηβιαβέο γηα ηα 

ίδηα.  

Σα ΜΜΔ, ζην πιαίζην θάζε δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο 

έρνπλ νπζηαζηηθό ξόιν λα δηαδξακαηίζνπλ ζηελ 

πξναγσγή θαη πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησ-

κάησλ. Δηδηθόηεξα ζε όηη αθνξά ηα δηθαηώκαηα ηνπ 

παηδηνύ, ηα ΜΜΔ αλακέλεηαη:  

Αα αλαθέξνπλ/ θαηαγξάθνπλ παξαβηάζεηο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ αζθώληαο έιεγρν ζηηο 

αξκόδηεο Αξρέο θαη Τπεξεζίεο  όηαλ θαη όπνπ 

απηέο δελ αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά 

ζηελ ππνρξέσζή ηνπο λα δηαζθαιίδνπλ ην ζε-

βαζκό ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ.  

Όηαλ πξνβάιινπλ ή αλαθέξνληαη ζε παηδηά, λα 

ζέβνληαη ην παηδί θαη ηελ εγγελή ηνπ αμηνπξέπεη-

α. Η ύκβαζε δηαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ηνπ παη-

Σελίδα 2 ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ  

Η Δπηηξνπή ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ ζηα πιαίζηα ηεο Γεληθήο π-

δήηεζεο «Σν παηδί θαη ΜΜΔ» (CRC/C/50, Annex IX, 13th Session, 7 October 1996), ππέδεημε, 

ηελ αλάγθε γηα ηελ παξαγσγή πιηθνύ πνπ λα ππνζηεξίδεη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηηο ζρνιέο επηθνηλσλίαο 

ζε ζέκαηα δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ. Αληαπνθξηλόκελνη ζε απηή ηελ αλάγθε, δηεζλείο νξγαληζκνί όπσο ε 

UNICEF πξνρώξεζαλ ζηελ έθδνζε νδεγώλ / εγρεηξηδίσλ νη νπνίνη λα βνεζήζνπλ ηνπο 

επαγγεικαηίεο ησλ ΜΜΔ γηα λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ θαη 

πώο απηά δηαζπλδένληαη κε ηνλ επαγγεικαηηθό ηνπο ρώξν. Ο Οδεγόο ηεο UNICEF “ΣΑ 

ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ” έρεη εθδνζεί, ζηα ειιεληθά, θαη θπθινθόξεζε ζηελ 

Κύπξν από ην Γξαθείν ηεο Δπηηξόπνπ. Ο Οδεγόο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπη-

ηξόπνπ ζην  ζύλδεζκν Δθπαηδεπηηθό Τιηθό/ Δθδόζεηο. 

Οη παξνπζηάζεηο θαη νη νκηιίεο ηεο Ηκεξίδαο, βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο Δπηηξόπνπ .   

Ο δεκνζηνγξάθνο  Μάξηνο Γεκεηξίνπ δεκνζηνπνίεζε ζηε ηήιε ηνπ «Δμ’ Αθνξκήο»  ζηελ Δθεκεξίδα “Η εκεξηλή”,  

ζηηο 22 Απξηιίνπ , έλα εμαηξεηηθό , απηναλαθνξηθό  θείκελν γηα ηελ επζύλε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ λα ζέβεηαη ηα δηθαησκά-

ησλ ηνπ παηδηνύ ζηα πιαίζηα άζθεζεο ηνπο επαγγέικαηόο ηνπ, ην νπνίν αμίδεη λα δηαβαζηεί. Σν θείκελν ηνπ θ. Γεκεηξίνπ 

θαζώο θαη ε απάληεζε ηεο Δπηηξόπνπ βξίζθνληαη επίζεο αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξόπνπ.  
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ε γξαπηό Τπόκλεκα πνπ θαηάζεζε, ε Δπίηξνπνο ππέ-

δεημε όηη ε Κππξηαθή λνκνζεζία νπδέπνηε δηακνξθώζε-

θε κε ηξόπν πνπ λα ελζσκαηώλεη νιηζηηθά ηα δηθαηώ-

καηα ηνπ παηδηνύ ζην δηθαζηηθό ζύζηεκα ή/θαη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ νξζή κεηαρείξηζε ησλ παηδηώλ ζην 

ζύζηεκα δηθαηνζύλεο, ππό νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα θαη 

εάλ απηά εκθαλίδνληαη.  

 

Η Δπίηξνπνο παξέπεκςε ηελ Δπηηξνπή ζηηο Καηεπζπληή-

ξηεο Γξακκέο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο  γηα κηα Φηιη-

θή πξνο ηα Παηδηά Γηθαηνζύλε, νη νπνίεο αλαιύνπλ ηηο 

ξπζκίζεηο ζηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξώπεο ζα πξέπεη λα πξνβνύλ γηα λα ζπκκνξθώλνληαη 

κε ηηο δηεζλείο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη πξόηππα ζε όηη α-

θνξά ζε όηη αθνξά ηελ κεηαρείξηζε ησλ παηδηώλ ζην ζύ-

ζηεκα δηθαηνζύλεο γεληθά. Η Δπίηξνπνο, έθαλε 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα παηδηά ζύκαηα/ κάξηπξεο 

επηζεκαίλνληαο όηη ηόζν ην γξάκκα όζν θαη ην 

πλεύκα ηνπ πεπί ηηρ Ππόληψηρ και ηηρ Καηαπολέ-

μηζηρ ηηρ Σεξοςαλικήρ Κακοποίηζηρ, ηηρ Σεξοςα-

λικήρ Εκμεηάλλεςζηρ Παιδιών και ηηρ Παιδικήρ 

Ποπνογπαθίαρ Νόμος ηος 2014 (N. 91(I)/2014), 

έρνπλ ζην επίθεληξν ηνπο ηελ πξνζηαζία ησλ παη-

δηώλ ζπκάησλ θαη ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπο πξηλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ην πέξαο ησλ πνηληθώλ 

δηαδηθαζηώλ ελαληίνλ ησλ ζπηώλ, όπσο πξνβιέ-

πνπλ νη Γηεζλείο πκβάζεηο θαη ην Δπξσπατθό 

Γίθαην.  

H Δπίηξνπνο θαηέζεζε ζηελ Δπηηξνπή, ηε Θέζε ηεο ε νπνία αθνξά ηε ρξήζε ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ ζηα ζρν-

ιεία. Η Δπίηξνπνο ζεσξεί όηη ε πνιηηηθή απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ από κέξνπο ησλ παηδηώλ ζην ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα εδξάδεηαη ζηνλ πιήξε ζεβαζκό ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ θαη ηδηαίηεξα, ηεο δηαζθάιη-

ζεο ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνύ, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνύ από θάζε κνξθήο εθκεηάι-

ιεπζε.  

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ  Δ ΤΝΔΓΡΙΑΔΙ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ  

πλεδξία ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο  Παηδείαο κε ζέκα «Σα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη 

από ηε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα από ηνπο καζεηέο. Σξόπνί αληηκεηώπηζεο» - 24 

Φεβξνπαξίνπ 2015  

ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ  Σελίδα  3  

πλεδξία ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Ίζσλ Δπθαηξηώλ κεηαμύ Αλδξώλ θαη 

Γπλαηθώλ  κε ζέκα «Σν παηδί σο κάξηπξαο ζε ππνζέζεηο θαη ε πξνζέγγηζε από ηηο Αξκόδηεο Αξρέο από 

ηελ καξηπξηθή, ηελ αλαθξηηηθή έσο θαη ηε δηθαζηεξηαθή δηαδηθαζία. Η ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε θαη εμεη-

δίθεπζε ησλ αηόκσλ θαη ν ηξόπνο ρεηξηζκνύ ζε πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο» - 9 Απξηιίνπ 2015.  

Η Δπίηξνπνο ζεσξεί όηη ην θξάηνο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη, κεηά από νπζηαζηηθή έξεπλα θαη κειέηε ησλ θε-

λώλ πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα, ζε όια ηα επίπεδα,  ζε νπζηαζηηθό εθζπγρξνληζκό ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέ-

πεη γεληθά ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, ππό νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα, έηζη ώζηε 

λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηεζλείο ηνπ ππνρξεώζεηο.  Δλ ησ κεηαμύ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ αξκόδησλ ζε θάζε πεξίπησζε αξρώλ/ Τπεξεζηώλ, έηζη ώζηε πξαθηηθά λα εθαξκόδνπλ θαηά ηνλ θαιύηεξν 

δπλαηό ηξόπν ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία δηαζθαιίδνληαο ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ σο καξηύξσλ.   

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E83B0A96C737E488C2257DE8002450EC?Opendocument
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ε γξαπηό Τπόκλεκα πνπ θαηάζεζε, ε Δπίηξνπνο , αθνύ δηεπθξίληζε όηη ην Κξάηνο έρεη επζύλε όπσο ειέγρεη 

θαη παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ ώζηε απηή λα ζπλάδεη θαη λα ππεξεηεί ηα δηθαηώκαηα 

ηνπ παηδηνύ, ππέδεημε όηη ε παξνρή εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαη ζρεηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ - όπσο είλαη ε 

παξνρή αηνκηθώλ ζπλνδώλ -  πξέπεη λα εμεηαζηεί ζηα πιαίζηα ελόο επξύηεξνπ εθζπγρξνληζκνύ ηεο λνκνζεζίαο 

πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ. Η Δπίηξνπνο ζεκείσζε όηη, ζην πιαίζην ελόο ηέηνηνπ εθζπγ-

ρξνληζκνύ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί όηη θάζε ηδησηηθό ζρνιείν ζα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη εθπαηδεπηηθά 

θάζε παηδί ρσξίο θακηά εμαίξεζε.  

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ  Δ ΤΝΔΓΡΙΑΔΙ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ  

πλεδξία ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο  Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Ίζσλ Δπθαηξηώλ κεηαμύ Αλδξώλ 

θαη Γπλαηθώλ κε ζέκα «Η παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ 

πνπ δηελεξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο παλεπξσπατθήο εθζηξαηείαο «’Eλα ζηα Πέληε”  θαη ε αλάγθε 

εηνηκαζίαο ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, κεηά από ηελ επίθπξσζε ηεο 

ύκβαζεο Λαλδαξόηε από ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ» - 27 Απξηιίνπ 2015 

ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ  Σελίδα 4  

πλεδξία ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο  Παηδείαο κε ζέκα «Η αλάγθε παξνρήο αηνκηθώλ ζπλνδώλ ζε 

παηδηά πνπ θνηηνύλ ζε ηδησηηθά ζρνιεία»  -  3 Μαξηίνπ 2015  

Η Δπίηξνπνο ζε γξαπηό Τπόκλεκά ηεο επηζεκαίλεη όηη ε 

εκπεηξηθή επαιήζεπζε ηεο ηξνκαθηηθήο έθηαζεο ηνπ θαη-

λνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπ-

ζεο παηδηώλ ζηελ Κύπξν, από ηελ έξεπλα ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Κύπξνπ  επηβάιιεη ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέ-

λεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εηδε-

ρζέζηεξεο κνξθήο παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνύ ζηελ Κύπξν, αλάγθε ηελ νπνία ε ίδηα είρε επη-

ζεκάλεη ζηε Θέζε ηεο Δπηηξόπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γη-

θαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ  Λήδαο Κνπξζνπκπά αλαθνξηθά 

κε ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πξόιεςε, αλαθν-

ξά, δηεξεύλεζε θαη εθδίθαζε ππνζέζεσλ ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο παηδηώλ ζηελ Κύπξν, Γεθέκβξηνο 2014. 

Με βάζε ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξόπνπ κέξνο ηεο Δζλη-

θήο ηξαηεγηθήο ζα πξέπεη λα είλαη ν θαηαξηηζκόο 

ρεδίνπ/ρεδίσλ Γξάζεο, ώζηε ε πξνζέγγηζε ζην θαη-

λόκελν λα είλαη ζπζηεκηθή θαη ζπληνληζκέλε. Οη 

ξόινη ησλ εκπιεθόκελσλ εηαίξσλ πξέπεη λα θα-

ζνξίδνληαη ζαθώο, ζύκθσλα κε ηελ ηθαλόηεηα ηνπ 

θαζελόο ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαη ηε δηεμα-

γσγή έξεπλαο, ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζε κία ή 

πεξηζζόηεξεο αηηίεο/παξάγνληεο θηλδύλνπ ηεο παη-

δηθήο θαθνπνίεζεο θαζώο θαη ηελ παξνρή ππεξε-

ζηώλ ζηα παηδηά ζύκαηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Η 

Δπίηξνπνο επηζήκαλε όηη, ε  επηηπρία ελόο ηέηνηνπ 

εγρεηξήκαηνο εμαξηάηαη ζεκαληηθά από ηελ νπζηα-

ζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δέζκεπζε ηνπ ζπλόινπ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ζεζκώλ θαη θνξέσλ  - πεξη-

ιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δπηηξόπνπ Πξνζηαζίαο 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, ηεο νπνίαο ε δέ-

ζκεπζε είλαη δεδνκέλε.  

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/387586D41D8BFF26C2257E0C0033B882?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/268D6DB2D5D7B843C2257E35002A1F53?OpendocumentC:\Documents%20and%20Settings\Administrator\My%20Documents\AHDR
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/387586D41D8BFF26C2257E0C0033B882?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/387586D41D8BFF26C2257E0C0033B882?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/387586D41D8BFF26C2257E0C0033B882?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/387586D41D8BFF26C2257E0C0033B882?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/387586D41D8BFF26C2257E0C0033B882?Opendocument
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ην δεύηεξν ζηάδην ηεο δηα-

βνύιεπζεο, ηα παηδηά είραλ 

ηελ επθαηξία λα ζπλαληε-

ζνύλ, ζηηο 20/01/2014 κε ηνλ 

Τπνπξγό Παηδείαο θαη Πνιη-

ηηζκνύ, λα ηνπ παξνπζηά-

ζνπλ ηηο ζέζεηο θαη ηηο από-

ςεηο ηνπο θαη λα ηηο ζπδεηή-

ζνπλ καδί ηνπο. ην ηξίην 

Οινθιεξώζεθε ζηηο 03 Απξηιίνπ 

2015, ν πξώηνο θύθινο δηαβνύ-

ιεπζεο ηεο Οκάδαο Δθήβσλ πκ-

βνύισλ ηεο Δπηηξόπνπ Πξνζηα-

ζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παη-

δηνύ κε ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ κε ζέκα ηεο ην ζρνιη-

θό εθθνβηζκό.  

Η δηαδηθαζία ηεο δηαβνύιεπζεο 

εμειίρζεθε ζε ηξία ζηάδηα.  

ην πξώην ζηάδην ζηηο 

10/02/2014, ε ΟΔ ζπκκεηείρε  

θαηαξρήλ ζε εξγαζηήξην ελεκέ-

ξσζεο / ελδπλάκσζεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε δηαβνύιεπζε γύξσ 

από ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, κε ηελ 

Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαη-

σκάησλ ηνπ Παηδηνύ.  

ζηάδην ηεο Γηαβνύιεπζεο, ν Τ-

πνπξγόο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ 

παξέδσζε ζηα κέιε ηεο ΟΔ θαη 

ζπδήηεζε καδί ηνπο ηε ζρεηηθή κε 

ην ζέκα, εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ. Ο Τπνπξ-

γόο εμήγεζε ζηα παηδηά πώο νη 

δηθέο ηνπο πξνηάζεηο θαη εηζεγή-

ζεηο αμηνινγήζεθαλ από ην Τπνπξ-

γείν θαη πώο απηέο ιήθζεθαλ ππό-

ςε θαηά ηελ εηνηκαζία ηεο εγθπθιί-

νπ. Παξαιακβάλνληαο ηελ εγθύθιη-

ν, κέινο ηεο ΟΔ,  επηζήκαλε όηη, 

ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε 

δελ ζα πξέπεη λα είλαη ε εμαίξεζε 

θαη όηη, ε δηαβνύιεπζε κε ηα παηδηά 

δελ ζα πξέπεη λα θνβίδεη αιιά α-

ληηζέησο, λα επηδηώθεηαη θαη λα 

απνηειεί κέξνο ηεο θνπιηνύξαο 

ΟΜΑΓΑ ΔΦΗΒΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ:   

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΤΚΚΟΤ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΜΔ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΚΦΟΒΙΜΟ 

ΟΕ  

Η αληηκεηώπηζε ηνπ θνηλσληθνύ πξνβιήκαηνο ηνπ 

ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ βξίζθεηαη ζηαζεξά αλάκεζα 

ζηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο Δπηηξόπνπ Πξνζηαζίαο 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ. Πξνο ηελ θαηεύζπλ-

ζε απηή, ε Δπίηξνπνο ,έρεη αλαπηύμεη ηδηαίηεξε θαη 

πνιπεπίπεδε δξάζε. ρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δξάζε ηεο Δπηηξόπνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ 

Ιζηνζειίδα ηεο ζε εηδηθό ζύλδεζκν.  

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/all/53AA47B225C2BDCCC2257D7E0036B729?opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/all/53AA47B225C2BDCCC2257D7E0036B729?opendocument
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ΟΜΑΓΑ ΔΦΗΒΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ:   

Πξώηε θαη Γεύηεξε πλάληεζε ηεο 5εο ΟΔ  

  

 

ηηο 3 Απξηιίνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεύηεξε ζπλάληεζε ηεο 5
εο 

Οκάδαο Δθήβσλ πκβνύισλ ηεο 

Δπηηξόπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ (ΟΔ). Η ζπλάληεζε αθνξνύζε ζην ζέκα ηεο ζε-

μνπαιηθήο δηαπαηδαγώγεζεο θαη νινθιεξώζεθε ζε δύν κέξε.  

 

Σα  κέιε ηεο ΟΔ είραλ ηελ επθαηξία κέζα από βησκαηηθά εξγαζηήξηα λα αληηιεθζνύλ ηε ζεμνπαιηθή δηα-

παηδαγώγεζε ζηε βάζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ θαη παξάιιεια, λα δηαπηζηώζνπλ ηε ζεκαζία θαη ην 

εύξνο ησλ ζεκάησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ παηδηώλ. Δίραλ επίζεο, ηελ επθαηξία 

λα αμηνινγήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο θαη λα εηζεγεζνύλ ηξόπνπο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο 

ησλ παηδηώλ ζηε ζπκκεηνρή όζνλ αθνξά ηελ αμηνιόγεζε/αλαζεώξεζε ησλ ζεκαηηθώλ θαη βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθώλ εθαξκνγήο ηεο ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγώγεζεο.  

  

ηηο 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώηε ζπλάληεζε ηεο 5εο Οκάδαο Δθήβσλ πκβνύ-

ισλ ηεο Δπηηξόπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ (ΟΔ) .  

 

Η πξώηε ζπλάληεζε απνζθνπνύζε ζηε γλσξηκία θαη ηελ νηθνδόκεζε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη εκπη-

ζηνζύλεο θαζώο επίζεο, ζηελ εηζαγσγή ησλ κειώλ ηεο ΟΔ ζηηο πξόλνηεο θαη βαζηθέο αξρέο ηεο 

ύκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ. Σα κέιε ηεο ΟΔ εθθξάδνληαο ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νκάδα ζεκείσζαλ ηδηαίηεξα, ηελιήςε γλώζεσλ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο θαηά ηε ζπδήηεζε ιύζεσλ ζε πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ. Αλέ-

θεξαλ επίζεο, ηελ πξνζδνθία ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεμηόηεηαο γηα επηρεηξεκαηνινγία θαη θαηάζε-

ζε ηεθκεξησκέλσλ απόςεσλ ζε ζρέζε κε ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ. εκείσζαλ επίζεο, όηη αλακέ-

λνπλ όπσο ζηελ νκάδα θαιιηεξγεζεί θιίκα εκπηζηνζύλεο θαη ζπλεξγαζίαο ώζηε λα κπνξνύλ λα εθ-

θξάδνληαη ειεύζεξα νη απόςεηο ηνπο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζην-

ζειίδα ηεο Δπηηξόπνπ.  

Δκπιέθνληαο ηα παηδηά ζε δηάινγν θαη 

αληαιιαγή απόςεσλ ηνπο επηηξέπνπ-

κε λα κάζνπλ επνηθνδνκεηηθνύο ηξό-

πνπο λα επεξεάδνπλ ηνλ θόζκν γύξσ 

ηνπο.   

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/all/3B5BDB357DFCF736C2257DEF0044982C?opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/all/3B5BDB357DFCF736C2257DEF0044982C?opendocument
http://www.unicef.org/sowc03/contents/childparticipation.html
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ηηο 03 Απξηιίνπ 2015,  ε ΟΔ 

μεθίλεζε λέν θύθιν δηαβνύιεπζεο 

κε ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο θαη Πν-

ιηηηζκνύ κε ζέκα ηε εμνπαιηθή 

Γηαπαηδαγώγεζε.  

Καηά ηε δηαβνύιεπζε, ηα κέιε ηεο 

ΟΔ, έζημαλ ζηνλ Τπνπξγό δηά-

θνξεο πηπρέο πνπ αθνξνύλ ζηε 

ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγώγεζε. Δ-

πεζήκαλαλ ζηνλ Τπνπξγό ηε ζν-

βαξόηεηα θαη ηελ πνιππινθόηεηα 

ησλ ζεκάησλ πνπ ηνπο απαζρν-

ινύλ θαη, ηαπηόρξνλα, ηηο ειιεί-

ςεηο ζηελ ελεκέξσζή ηνπο, ηηο 

νπνίεο ζπλεηδεηνπνηνύλ θαζεκε-

ξηλά θαη νη νπνίεο επελεξγνύλ 

αξλεηηθά ζηελ θνηλσληθνπνίεζή 

ηνπο. εκείσζαλ όηη, ηα ζπγθεθξη-

κέλα ζέκαηα απαζρνινύλ θαζεκε-

ξηλά θαη ζε αξθεηή έθηαζε ηα παη-

δηά θαη εμέθξαζαλ παξάιιεια, ηελ 

αγσλία ηνπο γηα ηελ έιιεηςε πξνό-

δνπ όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγώγεζεο ζην 

ζρνιείν. Μέινο ηεο ΟΔ δηεξσηή-

ζεθε, ραξαθηεξηζηηθά,  πόηε επηηέ-

ινπο ην ζρνιείν ζα θάλεη ην πξώην 

βήκα ζε όηη αθνξά ηελ εηζαγσγή 

νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ 

ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγώγεζεο.  

απόψεις. Ανέφερε ότι οι θέ-

ΟΜΑΓΑ ΔΦΗΒΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ:   

ΔΝΑΡΞΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΜΔ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ 

ΓΙΑΠΑΙΓΑΓΩΓΗΗ 

ΟΕ  

ύκθσλα κε ηα κέιε ηεο ΟΔ, ε πξνώζεζε ηεο ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγώγεζεο ζα πξέπεη λα επηδησρζεί κέζα από 

κηα ζεηξά κέηξσλ όπσο, ε εμεηδίθεπζε εθπαηδεπηηθώλ θαη ηαπηόρξνλα, ε εθπαίδεπζε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηη-

θά κε ζέκαηα εθεβείαο θαη ζεμνπαιηθόηεηαο, ε νηθνδόκεζε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο νηθνγέλεηαο – ζρνιείνπ θαη ε ελε-

κέξσζε ησλ γνληώλ, ε ζσζηή εθαξκνγή ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαζώο επίζεο, ε αλαζεώξεζε ηνπο ζηε 

βάζε δηαβνύιεπζεο κε ηα παηδηά. 

Ο Τπνπξγόο αλαγλώξηζε ηελ αμία ηεο δηαβνύιεπζεο κε ηελ ΟΔ θαη δεζκεύηεθε όπσο γηα θάζε ζέκα 

πνπ ζα αλνίγεη ην ΤΠΠ γηα δηαβνύιεπζε, ζα αθνύεη θαη ηηο απόςεηο ηεο ΟΔ. ε όηη αθνξά ηε ζεμνπαιηθή 

δηαπαηδαγώγεζε, ν Τπνπξγόο αλαγλώξηζε ηεο, ππέδεημε σζηόζν όηη ην πώο απηή ζα εηζαρζεί ζην ζρν-

ιείν  δελ είλαη εύθνιν  ζέκα γηαηί, όπσο ζεκείσζε , ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε απηό  εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο 

απόςεηο. Αλέθεξε όηη νη ζέζεηο ηεο ΟΔ γηα ην ζέκα είλαη ζεκαληηθέο θαη αλακέλεη ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπο 

ώζηε λα ιεθζνύλ ππόςε ζηελ επηθείκελε αλαζεώξεζε/δηακόξθσζε ησλ λέσλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκά-

ησλ ε νπνία ζα νινθιεξσζεί κέρξη ην θαινθαίξη.  

Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο δηα-

παηδαγώγεζεο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο λένπο 

αλζξώπνπο λα ιακβάλνπλ εκπεξηζηαησκέλεο α-

πνθάζεηο ζε όηη αθνξά ηε ζεμνπαιηθόηεηα θαη ηελ 

πγεία ηνπο. Σα πξνγξάκκαηα απηά νηθνδνκνύλ δεμηόηεηεο δσήο,  εληζρύνπλ ηηο ππεύζπλεο ζπ-

κπεξηθνξέο θαη, θαζώο βαζίδνληαη ζε αξρέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ βνεζνύλ ηελ πξόν-

δν ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ λέσλ.  

http://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education


ΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟΧΩΡΑ  

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «LET’S TALK YOUNG” ΣΟΤ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΟΜΑΓΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 

(EUROPEAN NETWORK OF   YOUNG ADVISORS—ENYA   

ησλ Δπηηξόπσλ ηνπ Βειγίνπ, ηεο Γαιιίαο, ηεο Ιηαιί-

αο, ηεο Δζζνλίαο, ηνπ Αδεξπατδάλ, ηεο Γεσξγίαο, 

ηεο Διιάδαο, ηεο Δζζνλίαο, ηεο Κξναηίαο θαη ηεο 

νπεδίαο). Όζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξν-

γξάκκαηνο ζηελ Κύπξν, ηα παηδηά, ζπκκεηείραλ ζε 2 

νινήκεξα βησκαηηθά εξγαζηήξηα, ζηηο 6/4/2015 θαη 

ζηηο 16/4/2015 όπνπ είραλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσ-

ζνύλ από επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη κε παηδηά 

ζε ζρέζε κε ηε βία πνπ αζθείηαη θαηά ησλ παηδηώλ. 

ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά ζπδήηεζαλ κε ηνπο δεκνζην-

γξάθνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα  

επηθνηλσλήζνπλ ηα κελύκαηά ηνπο όζνλ αθνξά ηε 

βία, πξνο ηελ θνηλσλία κέζσ ησλ ΜΜΔ.  Πεξηζζόηε-

ξα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξόπνπ θαη ηελ ζειίδα 

ηεο νκάδαο ζην Facebook 

 ηε βάζε ηεο αληίιεςεο πνπ ε ύκβαζε ησλ Ηλσκέ-

λσλ Δζλώλ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ εγθαζηδξύεη 

όζνλ αθνξά ην παηδί, ην πξόγξακκα «Let´s talk 

young: Σα παηδηά κηινύλ γηα ηε βία» ηνπ Δπξσπατθνύ 

Γηθηύνπ Οκάδσλ Δθήβσλ πκβνύισλ (European Net-

work of Young Advisors-ENYA), έρεη σο ζηόρν λα δώ-

ζεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ, λα α-

θνπζηνύλ νη απόςεηο ηνπο πξνο ηα έμσ, κέζσ ησλ 

Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ), ζε έλα ζέκα 

πνπ ηνπο αθνξνύλ άκεζα, όπσο είλαη απηό ηεο βίαο.  

ην πξόγξακκα ζπκκεηέρνπλ – κε δεθακειείο νκάδεο 

παηδηώλ ειηθίαο 10 – 18 ρξόλσλ πνπ ζπγθξνηήζεθαλ 

γηα ην ζθνπό απηό- ηα Γξαθεία 11 Δπξσπαίσλ Δπη-

ηξόπσλ γηα ην Παηδί, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη απηό ηεο 

Κύπξηαο Δπηηξόπνπ (ζπκκεηέρνπλ επίζεο ηα Γξαθεία 

Σελίδα 8 ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Σν Γεκνηηθό ρνιείν Αγίνπ Καζηαλνύ 

ζηε Γηθαησκαηνρώξα—4/2/2015 

Σν Γεκνηηθό ρνιείν Παιηνκεηόρνπ 

ζηε Γηθαησκαηνρώξα—6/2/2015 

Tα παηδηά κηινύλ γηα ηε βία: Ο Υξύζαλζνο Υξπζάλζνπ θαη ε Νεθέιε ηεθάλνπ ζην SigmaLive Hangouts.  

H Νεθέιε ηεθάλνπ θαη ν Ραθαήι Φξίμνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπνκπή «Μαδί ζην ΡΙΚ».  

Η  Φιώξα σηεξίνπ θαη  Ο Πνι Αιέμαλδξνο Μνιδνβάλ  ζηελ εθπνκπή Αλνηρηή Γξακκή.  

Ο Γηάλλεο Μηραήι θαη ε Διέλε Υ’’ Δπζπκίνπ ζηελ εθπνκπή Πξσηνζέιηδν.  

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/C5D86AD78FBE59ABC2257E2D0038C5B3?Opendocument
https://www.facebook.com/groups/869726359735146/?notif_t=group_added_to_group
https://www.facebook.com/groups/869726359735146/?notif_t=group_added_to_group
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/CDD9835D8F3153C5C2257DEF002561D3?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/2460199B32E5A710C2257DEF0025B4BC?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/C5D86AD78FBE59ABC2257E2D0038C5B3?Opendocument
https://www.youtube.com/watch?t=385&v=eLM7VJWf5_8
http://www.cybc-media.com/vod2/index.php/component/jmsmusic/?view=song&song_id=3310--
http://www.sigmatv.com/shows/anixtigrammi/episodes/5597--%20C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\My%20Documents\AHDR
http://www.sigmatv.com/shows/prwtoselido/episodes/5502--%20C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\My%20Documents\AHDR

