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Είναι με πρόσθετη συγκίνηση που προλογίζω την Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού για το 2018. Και τούτο διότι, η παρούσα έκδοση 

σηματοδοτεί, ουσιαστικά, το κλείσιμο, του πρώτου κύκλου ζωής του Θεσμού. Ενός 

κύκλου, ο οποίος άνοιξε, με την εγκαθίδρυση του Θεσμού το 2007 και τον διορισμό 

μου ως η πρώτη Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο. 

Με πλήρη επίγνωση ότι, επρόκειτο για τιμή και προνόμιο το οποίο συνεπαγόταν και 

βαριά ευθύνη, έθεσα ως όραμά μου να γίνει πραγματικότητα για κάθε παιδί που ζει 

στην Κύπρο, η ουσιαστική απόλαυση των δικαιωμάτων του. 

Νιώθω ιδιαίτερα περήφανη γιατί στη διάρκεια του πρώτου αυτού κύκλου λειτουργίας 

του, ο Θεσμός, είχε ηγετικό ρόλο στον επαναπροσδιορισμό του όρου «παιδοκεντρικό» 

στην Κύπρο σε θεσμικό και νομοθετικό όσο και κοινωνικό επίπεδο. 

Αφετηρία της προσπάθειάς μας, ήταν η άμεση διασύνδεση του όρου «παιδοκεντρικό» 

με την έννοια των δικαιωμάτων του παιδιού. Με τρόπο συνεπή και συστηματικό, 

επιμέναμε και επιμένουμε να προωθούμε τη θέση ότι, καμιά νομοθεσία, καμιά 

πολιτική, καμιά διαδικασία και καμιά συμπεριφορά, δεν μπορεί να εννοηθεί ως 

παιδοκεντρική εάν δε θεμελιώνεται, υπακούει και υπηρετεί τα δικαιώματα του 

παιδιού. Βασικό εμπόδιο στην προσπάθειά μας αυτή ήταν και παραμένει η παγιωμένη 

αντίληψη ότι, η αγάπη και το ενδιαφέρον, που έχουμε γενικότερα, ως ενήλικες για 

τα παιδιά, είναι επαρκής συνθήκη, ώστε να λειτουργούμε παιδοκεντρικά. Θεωρούμε 

ότι, η αγάπη και ενδιαφέρον μας για τα παιδιά μάς επιτρέπει να λαμβάνουμε και 

να εφαρμόζουμε αποφάσεις οι οποίες – όπως οι ίδιοι θεωρούμε - υπηρετούν και 

προάγουν το συμφέρον του παιδιού. 

Από της ανάληψης των καθηκόντων μου, ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού, έθεσα στόχο τα δικαιώματα του παιδιού να εισαχθούν στο δημόσιο 

διάλογο, συνιστώντας σημείο αναφοράς κάθε πολιτικής που σχετίζεται άμεσα 

ή έμμεσα με τα παιδιά. Σταθερή μου επιδίωξη ήταν η προώθηση της θεώρησης 

του παιδιού ως υποκειμένου δικαιωμάτων. Ως ενεργού μέλους της κοινωνίας και, 

ταυτόχρονα, ως μοναδικής ανθρώπινης ύπαρξης διακριτής από τους γονείς του. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, σημειώσαμε, ως Πολιτεία και ως κοινωνία σημαντικά 

βήματα προς την κατεύθυνση του στόχου αυτού. Μπορούμε σήμερα να πούμε ότι, 

στις πλείστες των περιπτώσεων, η συζήτηση που αφορά παιδιά διεξάγεται στη βάση 

των δικαιωμάτων του παιδιού. Η δε διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού, από 

μια θεωρητική έννοια, άρχισε, δειλά στην αρχή και πιο συστηματικά στη συνέχεια, 

να εφαρμόζεται σε πρακτικό επίπεδο. 

Η καταξίωση του ίδιου του Θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού, είναι ενδεικτική της προόδου που έχει επιτευχθεί. Ο ετήσια αυξανόμενος 

αριθμός ενηλίκων και παιδιών που επικοινωνούν με το Θεσμό για να υποβάλουν 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ



κάποιο παράπονο ή να ζητήσουν τη συνεργασία της Επιτρόπου, αντικατοπτρίζει 

την απήχηση του Θεσμού στην κοινωνία και τη συνεχώς αυξανόμενη εκτίμηση 

και σεβασμό που οι πολίτες επιδεικνύουν προς το Θεσμό. Ανάλογου σεβασμού 

και εκτίμησης απολαμβάνει ο Θεσμός, τόσο από την Εκτελεστική Εξουσία όσο 

τη Νομοθετική Εξουσία, διατηρώντας μια σταθερή επικοινωνία και συνεργασία, 

τόσο με τα Υπουργεία που χειρίζονται θέματα παιδιού όσο και με τις αντίστοιχες 

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Ως αποτέλεσμα, οι πλείστες των πολιτικών 

προτάσεων που αφορούν παιδιά, είτε αυτές λαμβάνουν τη μορφή νομοθετημάτων 

είτε διοικητικών πρακτικών, εμβολιάζονται, άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε 

σε μικρότερο βαθμό, με τις θέσεις της Επιτρόπου, σε μια εμφανή προσπάθεια 

να ενδυναμωθεί η προοπτική των δικαιωμάτων του παιδιού. Αυτό έχει γίνει, 

εντός του 2018 όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου, 

μια προσπάθεια η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και, ελπίζω, να ολοκληρωθεί 

εντός του 2019. Εντός του 2018, η Επίτροπος κατέθεσε, επίσης, προτάσεις και 

εισηγήσεις που αφορούν τόσο τις κοινωνικές πολιτικές που απευθύνονται σε 

παιδιά με αναπηρία, όσο και τη γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική για τα παιδιά 

αυτά. Την ίδια χρονιά, η Επίτροπος δημοσιοποίησε, Εκθέσεις με ολοκληρωμένες 

θέσεις που αφορούν την εθνική πολιτική για τους ασυνόδευτους ανηλίκους 

(Εκτίμηση Ηλικίας, Εκπροσώπηση και Διαδικασίες Μετάβασης στην Ενηλικίωση). 

Η μελέτη (και) της φετινής Ετήσιας Έκθεσης της Επιτρόπου, επιβεβαιώνει την 

ουσιαστική παρουσία του Θεσμού σε μια ευρύτητα θεμάτων που αφορούν το 

παιδί καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ότι αφορά ένα 

ουσιαστικό παιδοκεντρικό επαναπροσανατολισμό της κοινωνίας μας. Ωστόσο δεν 

επαναπαυόμαστε και δεν εφησυχάζουμε. Αντίθετα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε 

για την οικοδόμηση κουλτούρας σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού στην 

Κύπρο. Με ενέχυρο, λοιπόν, το κύρος που έχει αποκτήσει ο Θεσμός και, όπως 

πάντα, στενούς συνεργάτες τα ίδια τα παιδιά, εγκαινιάσαμε εντός του 2018 την 

πρώτη στο είδος της στην Κύπρο, Παγκύπρια Εκστρατεία Ενημέρωσης και Δράσης 

«Συμμετέχουμε Ενεργά στην Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού», η οποία 

τέθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσα από την εκστρατεία, 

επιδιώξαμε και, σε πολύ μεγάλο βαθμό, το καταφέρουμε, να ενημερώσουμε 

και να ευαισθητοποιήσουμε παιδιά και ενήλικες, μπαίνοντας σε κάθε σχολική 

αίθουσα, κυκλοφορώντας στους αστικούς ιστούς και βρίσκοντας μια θέση στο 

πρωινό τραπέζι κάθε σπιτιού. Η ανταπόκριση που συναντήσαμε και η υποστήριξη 

που λάβαμε, τόσο από οικονομικούς παράγοντες της χώρας, τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης και την ευρύτερη κοινωνία, συνιστούν τεράστια επιβράβευση, και, 

ταυτόχρονα, ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουμε. Το σύνολο των δράσεων που 

έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Εκστρατείας για το 2018 καλύπτονται στην 

παρούσα Έκθεση. 
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Κλείνω, σε ένα πιο προσωπικό τόνο. Δεδομένου, λοιπόν, ότι πρόκειται για την 

τελευταία Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που 

έχω την ευκαιρία να προλογίσω, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς την Πολιτεία 

που μου έδωσε τη δυνατότητα να υπηρετήσω τη χώρα μου από ένα τόσο σημαντικό 

και ξεχωριστό πεδίο δράσης, τα δικαιώματα των παιδιών μας. Για μένα, η έπαλξη 

της Επιτρόπου ήταν μια διαρκής πρόκληση στην οποία, κατέβαλα το άπαν των 

δυνάμεων μου προκειμένου να ανταποκριθώ με τρόπο θετικό και αποτελεσματικό 

και πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού. Σημαντική 

βοήθεια, συνεργάτες και συμπαραστάτες, όλα τα χρόνια που υπηρετώ, υπήρξαν τα 

ίδια τα παιδιά, τα οποία και ευχαριστώ. Η επικοινωνία μου μαζί τους ήταν σταθερή 

πηγή διαρκούς ανατροφοδότησης, αλλά και ερέθισμα για ακόμη μεγαλύτερη 

ενέργεια και περισσότερη δράση. Ιδιαίτερη αναφορά και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ, 

απευθύνω στα παιδιά που με τίμησαν όλα αυτά τα χρόνια, συμμετέχοντας στην 

Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου καθώς και στα παιδιά που μετείχαν 

διαχρονικά στα Συμβούλια της ΠΣΕΜ και της Παιδοβουλής, με τα οποία είχα πάντοτε 

στενή συνεργασία. 

Παρόλο που ο Θεσμός της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

είναι μονοπρόσωπο όργανο, νιώθω την ανάγκη να επισημάνω, για ακόμα μια 

φορά, ότι, το έργο που έχει επιτευχθεί, είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας. 

Οι συνεργάτες μου στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού όλα αυτά τα χρόνια, μοιράστηκαν το όραμά μου, εργάστηκαν με ζήλο, 

ευσυνειδησία και επιστημονική επάρκεια, επιδεικνύοντας αξιέπαινη αφοσίωση στο 

Θεσμό και σεβασμό στα παιδιά της Κύπρου. Τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. 

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά, και των δικαιωμάτων του 

παιδιού ειδικότερα, δεν μπορεί παρά να παραμένει μια ανοιχτή διαδικασία. Έχουμε 

επιτύχει αρκετά, ως πολιτεία και ως κοινωνία, όμως, έχουμε να διανύσουμε μακρύ 

δρόμο, μέχρι όλα τα παιδιά που ζουν στην Κύπρο να απολαμβάνουν τα δικαιώματά 

τους, χωρίς καμιά διάκριση. 

Εξακολουθούμε, σε μεγάλο βαθμό, να λαμβάνουμε αποφάσεις, είτε ως άτομα 

είτε ως πολιτεία, χωρίς να ακούμε τα ίδια τα παιδιά. Θεωρούμε τα παιδιά πολίτες 

του αύριο, που θα συμμετέχουν αύριο, θα διοικούν αύριο, θα ψηφίζουν αύριο. 

Και τα καθορίζουμε με βάση τις δικές μας προσδοκίες και θέλω του σήμερα. 

Η πρόκληση είναι, να καταφέρουμε να διευκολύνουμε τη συμμετοχή κάθε παιδιού, 

ενδυναμώνοντάς το και δίνοντάς του τα εφόδια.



Τα παιδιά δεν είναι πολίτες του αύριο. Τα παιδιά είναι πολίτες του σήμερα και 

ενεργοί συμμέτοχοι σε όλα τα δρώμενα της κοινωνίας μας. Ναι, οι απόψεις τους 

μπορεί να διαφέρουν από αυτές των ενηλίκων, αλλά αυτό είναι και ο πλούτος μιας 

κοινωνίας. Άλλωστε, τα παιδιά και μόνο, είναι οι ειδικοί για ότι τα αφορά, σε αυτά 

που τα ίδια βιώνουν. 

Λευκωσία, Απρίλιος 2019

Λήδα Κουρσουμπά 

Επίτροπος Προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

ΜΕΡΟΣ A΄

Η Επίτροπος, με όραμα να «πρωτοστατήσει στη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών στην 

Κύπρο και στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας όπου 

κάθε παιδί θα απολαμβάνει υψηλής ποιότητας ζωή 

και θα συμμετέχει ως ισότιμος πολίτης σε ό,τι το 

αφορά», αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα και 

δράσεις με αντικειμενικό στόχο την οικοδόμηση 

και εμπέδωση τόσο στο επίπεδο της κοινωνίας, με 

ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, όσο και σε θεσμικό 

επίπεδο, κουλτούρας σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων εν γένει και των δικαιωμάτων του 

παιδιού ειδικότερα. 

Χωρίς να υποβαθμίζει στο ελάχιστο το ενιαίο και 

αλληλένδετο των δράσεων και των προγραμμάτων 

της, καθώς αυτά αναπτύσσονται γύρω από τον 

κεντρικό στρατηγικό της στόχο, η Επίτροπος 

οργανώνει τη δραστηριότητα του Γραφείου της 

Επιτρόπου (ΓΕΠ) γύρω από τέσσερις πυλώνες, οι 

οποίοι καλύπτουν το σύνολο των αρμοδιοτήτων 

της Επιτρόπου, όπως αυτές απορρέουν από τους 

περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού Νόμους του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 

και Ν.44(Ι)/2014]. Πιο συγκριμένα, οι δράσεις 

της Επιτρόπου διαρθρώνονται γύρω από τους 

ακόλουθους τέσσερις πυλώνες: 

Α. «Έλεγχος-Παρακολούθηση, νομοθεσιών, 

διαδικασιών και πρακτικών», όπου συγκλίνουν 

οι αρμοδιότητες εκείνες οι οποίες απορρέουν 

από τη λειτουργία του Θεσμού ως ανεξάρτητου 

εθνικού οργανισμού ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, με ειδική αναφορά το παιδί. 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου πυλώνα, 

υποβάλλονται εισηγήσεις για εναρμόνιση 

νομοθεσιών, πολιτικών, διαδικασιών και 

πρακτικών με τα διεθνή πρότυπα των 

δικαιωμάτων του παιδιού.

1
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Β. «Διαφώτιση και Ευαισθητοποίηση των παιδιών και της κοινωνίας ευρύτερα σχετικά 

με τα δικαιώματα του παιδιού», όπου συγκλίνουν οι αρμοδιότητες που σκοπό έχουν 

την προώθηση και την εμπέδωση των δικαιωμάτων των παιδιών, στα πλαίσια μιας 

κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Γ. «Ενδυνάμωση και Συμμετοχή των παιδιών», όπου συγκλίνουν οι αρμοδιότητες με 

κεντρικό άξονα την ενημέρωση, την ενδυνάμωση και στήριξη των παιδιών, με την 

εισαγωγή πρακτικών και διαδικασιών, σε όλα τα επίπεδα, υποβοηθητικών για την 

εξάσκηση των δικαιωμάτων τους στη συμμετοχή.

Δ. «Αντιπροσώπευση των παιδιών και των συμφερόντων τους σε διαδικασίες που τα 

επηρεάζουν», όπου συγκλίνουν οι αρμοδιότητες οι οποίες στοχεύουν στην παροχή 

δυνατότητας στα παιδιά να εκπροσωπούνται και να προωθείται το συμφέρον τους, 

με νομικό αντιπρόσωπο σε διαδικασίες που τα αφορούν και τα επηρεάζουν.

1.1. Έλεγχος – Παρακολούθηση νομοθεσιών, διαδικασιών και 
πρακτικών. 

Ο πρώτος πυλώνας της δράσης της Επιτρόπου, αφορά ιδιαίτερα τον ελεγκτικό της ρόλο 

και συγκεντρώνει τις δράσεις της που κατ’ εξοχήν σχετίζονται με τη λειτουργία της ως 

εθνικός οργανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Στα πλαίσια αυτού της του ρόλου, η Επίτροπος, εξετάζει και διατυπώνει άποψη για το 

βαθμό εναρμόνισης και συμβατότητας των εθνικών νομοθεσιών, αποφάσεων πολιτικής, 

διαδικασιών και πρακτικών με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού (εφεξής «Σύμβαση») και άλλες Διεθνείς Πράξεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

και, παρεμβαίνει όπου κρίνει ότι υπάρχει απόκλιση. Η Επίτροπος αναπτύσσει επίσης 

στενή επικοινωνία και συνεργασία τόσο με την Εκτελεστική, όσο και με τη Νομοθετική 

Εξουσία, στα πλαίσια διαβούλευσης για την ετοιμασία Νομοσχεδίων και την εναρμόνισή 

τους με τη Σύμβαση. 

Συμμετέχει – μετά από πρόσκληση – σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και εκθέτει και 

καταθέτει γραπτώς θέσεις και εισηγήσεις της, για διάφορα θέματα που βρίσκονται στην 

ημερήσια διάταξη και αφορούν τα παιδιά, τόσο στα πλαίσια του νομοθετικού έργου 

όσο και του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η Επίτροπος, έχει εκφράσει, κατά καιρούς, τον 

έντονό της προβληματισμό για το λόγο ότι, για πολύ σοβαρά θέματα καλείται να 

παρουσιαστεί σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και να δώσει τις θέσεις και εισηγήσεις 

της, μέσα σε ένα στενό χρονικό ορίζοντα. Στις πλείστες των περιπτώσεων, για τη μελέτη 



ενός θέματος και τη σύνταξη σχετικού γραπτού Υπομνήματος προς την Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή, έχει στη διάθεσή της, ένα περιθώριο που δεν υπερβαίνει τις δύο – τρεις 

μέρες. Ακόμη πιο έντονος είναι ο προβληματισμός της Επιτρόπου όσον αφορά τη μελέτη 

και αξιοποίηση των Υπομνημάτων από τα μέλη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και 

γενικότερα το κοινοβουλευτικό σώμα. 

Παράλληλα, η Επίτροπος παρεμβαίνει προς την Εκτελεστική Εξουσία για να επισημάνει 

στρεβλώσεις των νομοθεσιών, πολιτικών, διοικητικών πρακτικών και διαδικασιών, είτε 

αυτεπάγγελτα, είτε στα πλαίσια του μηχανισμού εξέτασης παραπόνων που υποβάλλονται 

στο ΓΕΠ. 

Ο μηχανισμός εξέτασης παραπόνων, αποτελεί μία ανοικτή γραμμή επικοινωνίας, μεταξύ 

της Επιτρόπου και των πολιτών (ενηλίκων και παιδιών), και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

(ΜΚΟ). Αφού προηγηθεί διερεύνηση των παραπόνων, η Επίτροπος παρεμβαίνει προς 

τους αρμόδιους Υπουργούς, για αποκατάσταση της διασφάλισης των δικαιωμάτων των 

παιδιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αδυναμίες στο Σύστημα Διοίκησης οι οποίες 

απαιτούν ριζικότερες μεταρρυθμίσεις, η Επίτροπος ετοιμάζει και δημοσιοποιεί σχετική 

Θέση, Έκθεση ή Πόρισμα, ανάλογα με την περίπτωση. 

Κάθε Θέση της Επιτρόπου καλύπτει ένα ευρύτερο θέμα που άπτεται των δικαιωμάτων 

του παιδιού κατά τρόπο αναλυτικό και ολοκληρωμένο, αντλώντας τόσο μέσα από τη 

σχετική βιβλιογραφία όσο και από τη διερεύνηση σχετικών παραπόνων. Από την άλλη, 

μέσα από τις Εκθέσεις, η Επίτροπος επικεντρώνει σε περιορισμένο αριθμό πτυχών 

ενός ευρύτερου θέματος, αντλώντας, κυρίως από τα αποτελέσματα διερεύνησης 

σχετικών παραπόνων. Τέλος, τα Πορίσματα της Επιτρόπου καλύπτουν τη διερεύνηση 

συγκεκριμένων, μεμονωμένων παραπόνων ή παραπόνων που αφορούν συγκεκριμένη 

πτυχή ενός ευρύτερου θέματος. Κατά καιρούς η Επίτροπος δημοσιοποιεί Τοποθετήσεις, 

οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες πτυχές των δικαιωμάτων του παιδιού οι οποίες 

απασχολούν κατά το μάλλον ή ήττον την τρέχουσα επικαιρότητα χωρίς κατ’ ανάγκη 

να έχει προηγηθεί διερεύνηση σχετικού παραπόνου. Η Επίτροπος προωθεί, επίσης, 

την κύρωση Συμβάσεων που αφορούν παιδιά, από τη Δημοκρατία. Στα πλαίσια του 

ελεγκτικού της ρόλου, και σύμφωνα και με τις πρόνοιες της Σύμβασης και τους Κανόνες 

Διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών, η Επίτροπος, υποβάλλει Συμπληρωματικές Εκθέσεις, 

προς την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, για τα Δικαιώματα του Παιδιού θέτοντας 

τις απόψεις της ως προς το βαθμό συμμόρφωσης ή μη, του Κράτους με τις Συστάσεις 

της εν λόγω Επιτροπής αναφορικά με την εφαρμογή της Σύμβασης από την Κυπριακή 

Δημοκρατία.
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1.2. Διαφώτιση και ευαισθητοποίηση των παιδιών και της κοινωνίας. 

Ο δεύτερος πυλώνας δράσης, αναφέρεται στο ρόλο της Επιτρόπου ο οποίος 

συγκεντρώνει το σύνολο των δράσεων που συμβάλλουν στη λειτουργία του Θεσμού, 

ως φορέα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών και της κοινωνίας γενικά για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού και, την εδραίωση κουλτούρας σεβασμού των δικαιωμάτων 

αυτών στην κοινωνία. Η ανάπτυξη κουλτούρας σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

θα επιτρέψει την πραγμάτωση της απόλαυσης των δικαιωμάτων του παιδιού και 

την ομαλή εφαρμογή των όποιων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων γίνονται, προς την 

κατεύθυνση αυτή. 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου πυλώνα, η Επίτροπος, οργανώνει εκστρατείες, 

παρεμβαίνει ή ανοίγει δημόσιο διάλογο και διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), διοργανώνει εκδηλώσεις και συμμετέχει σε εκδηλώσεις 

όπου προσκαλείται, με ομιλίες, εισηγήσεις και παρουσιάσεις, πραγματοποιεί σεμινάρια 

προς επαγγελματικές ομάδες που εμπλέκονται στην ευημερία, την εκπαίδευση 

και γενικότερα στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και προς τους 

κατεξοχήν υπευθύνους για την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση του παιδιού, δηλαδή, τους 

γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες του. Περαιτέρω, εκδίδει και διανέμει σχετικό υλικό, 

επισκέπτεται σχολεία και άλλους χώρους, καθώς και ιδρύματα τα οποία φιλοξενούν 

παιδιά. Συνεργάζεται, επίσης, με κρατικές Υπηρεσίες και ΜΚΟ. 

Η επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας Δικαιωμάτων του Παιδιού προσφέρει, κάθε χρόνο, 

στην Επίτροπο, μοναδική ευκαιρία ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από τα 

δικαιώματα του παιδιού. Η επέτειος του 2018, στην οποία απηύθυνε ομιλία ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, πραγματοποιήθηκε κάτω από τον τίτλο «Γιατί 

Δικαιώματα του Παιδιού». Στην ομιλία της η Επίτροπος υπογράμμισε τη σημασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά και ειδικά των δικαιωμάτων του παιδιού, ως εργαλείων για 

την ενίσχυση του ανθρωποκεντρικού προσανατολισμού της κοινωνίας, για τη θωράκιση 

των κοινωνικά και πολιτικά αδυνάτων, την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την 

αποτροπή της αυθαιρεσίας της εξουσίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επανέλαβε τη 

δέσμευση της Πολιτείας στο σεβασμό και την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού 

στην Κύπρο. Αφού σημείωσε τη σημαντική συμβολή του Θεσμού του Επιτρόπου, στην 

πρόοδο των δικαιωμάτων του παιδιού στην Κύπρο, χαιρέτισε το επίπεδο συνεργασίας 

που έχει επιτευχθεί μεταξύ του Θεσμού με τα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες, σε θέματα 

που αφορούν το παιδί. 
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1.2.1. Παγκύπρια Εκστρατεία Ενημέρωσης και Δράσης 
με τίτλο «Συμμετέχουμε Ενεργά στην Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού».

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα χρόνων από την έναρξη 

λειτουργίας του Θεσμού το Σεπτέμβριο του 2018, η Επίτροπος, 

εγκαινίασε την Παγκύπρια Εκστρατεία Ενημέρωσης και Δράσης με 

τίτλο «Συμμετέχουμε Ενεργά στην Προστασία των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού». Στόχος της εκστρατείας είναι, για περίοδο δέκα μηνών, κάθε 

σπίτι και κάθε άτομο μέσα στην κυπριακή κοινωνία, να ενημερωθεί 

και να ευαισθητοποιηθεί για τα δικαιώματα του παιδιού. Στο πλαίσιο 

της επικοινωνιακής προβολής της εκστρατείας επιλέγηκε το hashtag 

#ThinkRight, παραπέμποντας στο συλλογισμό ότι σκεφτόμαστε 

σωστά, όταν σκεφτόμαστε στη βάση των δικαιωμάτων, γενικά και, των 

δικαιωμάτων του παιδιού ειδικότερα. 

Κεντρικοί πρωταγωνιστές της εκστρατείας, οι «Δικαιωματοήρωες». 

Οι χαρακτήρες εννέα παιδιών τους οποίους ανέπτυξε η Επίτροπος 

σε συνεργασία με την εικονογράφο Λήδα Βαρβαρούση. Ο Χάρης, 

η Ειρήνη, ο Μάο, η Ζωή, ο Ορέστης, ο Σέργιος, η Ντενίζ, η Σοφία και 

ο Άλεξ είμαι μια ποικιλόμορφη ομάδα χαρούμενων παιδιών, καθένα 

με μια ιδιαίτερα ξεχωριστή προσωπικότητα τα οποία ενώνει ο ίδιος 

ενθουσιασμός για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. 

Οι «Δικαιωματοήρωες», άλλοτε μέσα από τις εκδόσεις της Επιτρόπου, 

άλλοτε μέσω της συσκευασίας του γάλακτος ή της κυκλοφορίας τους 

πάνω στα οχήματα των αστικών λεωφορείων και άλλοτε «δια ζώσης», 

επιχειρούν να φθάσουν σε κάθε παιδί και σε κάθε σπίτι στην Κύπρο, 

ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας για τα δικαιώματα του παιδιού. 

Για τη μεγιστοποίηση των στόχων της εκστρατείας, η Επίτροπος 

απευθύνθηκε στην ευρύτερη κοινωνία, δημιουργώντας το Δίκτυο 

Συμμάχων για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο οποίο συμμετέχουν 

άτομα από το χώρο του θεάματος, του αθλητισμού και των τεχνών. Στην 

εκστρατεία συμμετέχουν και ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

στην Κύπρο. Μια πιο αναλυτική παρουσίαση των δράσεων και των 

πρωτοβουλιών που ανέλαβε η Επίτροπος, στο πλαίσιο της εκστρατείας, 

δίνεται στο Κεφάλαιο 2.1. της παρούσας Έκθεσης. 
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1.2.2. Εκδόσεις Επιτρόπου. 

Κατά το 2018 κυκλοφόρησαν οι ακόλουθες εκδόσεις από την Επίτροπο Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

Α. Φιλική προς τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά εικονογραφημένη ηλεκτρονική έκδοση 

της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Δημιουργήθηκαν 46 εικονογραφήσεις με τους «Δικαιωματοήρωες», οι οποίες 

συνοδεύονται με απλές προτάσεις και περιγράφουν τα δικαιώματα του παιδιού με τρόπο 

φιλικό και κατανοητό προς το παιδί. Οι εικονογραφήσεις βρίσκονται αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα του ΓΕΠ. 

Β. Αφίσα με τα δικαιώματα του παιδιού. 

Η αφίσα, η οποία συνοψίζει τα δικαιώματα του 

παιδιού σε δέκα ομαδοποιημένες κατηγορίες, 

διανεμήθηκε παγκύπρια σε όλα τα σχολεία 

προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης, μία 

για κάθε τμήμα του σχολείου, προς αξιοποίηση 

κατά τη διδασκαλία από τους εκπαιδευτικούς. 

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2019, 

προγραμματίζεται όπως ικανός αριθμός αφισών 

αποσταλεί στον Διευθυντή του Τμήματος 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για ανάρτηση σε όλα 

τα Ταχυδρομικά Γραφεία της Κύπρου. 

Γ. Τρίπτυχο για τα δικαιώματα του παιδιού. 

Το τρίπτυχο συνοψίζει τα δικαιώματα του παιδιού με φιλικό προς τα παιδιά δημοτικής 

εκπαίδευσης τρόπο, με απλά λόγια και με παιδοκεντρικές εικονογραφήσεις. Το τρίπτυχο 

διανέμεται στα παιδιά που συμμετέχουν στα προγράμματα και τις δράσεις της Επιτρόπου. 
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Δ. Έντυπο για την Προστασία των Παιδιών από Σεξουαλική Παρενόχληση/Κακοποίηση.

Το βιβλιαράκι, 26 σελίδων, απευθύνεται σε 

παιδιά δημοτικής ηλικίας και περιέχει σημαντικές 

πληροφορίες που αφορούν την προστασία των παιδιών 

από σεξουαλική κακοποίηση. Αναφέρεται σε αγγίγματα 

που ενοχλούν, μυστικά που δεν πρέπει να παραμένουν 

μυστικά, αλλά και σε ενέργειες στις οποίες πρέπει να 

προβαίνουν τα παιδιά για να προστατεύουν το σώμα 

τους και τον εαυτό τους. Το βιβλιαράκι διανεμήθηκε σε 

όλα τα δημοτικά σχολεία της Κύπρου, ένα για κάθε παιδί 

της Γ’ τάξης.

Ε. Έντυπο για τη Νομική Εκπροσώπηση Παιδιών (Έντυπο για Ενήλικες και Έντυπο για 

Παιδιά).

Εντός του 2018 η Επίτροπος εξέδωσε δύο έντυπα προκειμένου να ενημερώσει το 

ευρύτερο κοινό αλλά και τα ίδια τα παιδιά αναφορικά με την εφαρμογή της αρμοδιότητας 

της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για νομική εκπροσώπηση 

παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες. 

Το πρώτο έντυπο απευθύνεται σε επαγγελματίες οι οποίοι, λόγω αρμοδιότητας, 

συμβάλλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν / επηρεάζουν παιδιά. 

Το συγκεκριμένο έντυπο στάλθηκε στον Πρόεδρο και Δικαστές του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου, τους Προέδρους και Δικαστές Οικογενειακού Δικαστηρίου όλων των 

Επαρχιών, Προέδρους και Δικαστές Επαρχιακού Δικαστηρίου όλων των Επαρχιών, 

Προέδρους και Δικαστές Κακουργιοδικείου όλων των Επαρχιών, Πρόεδρο και Δικαστές 

Διοικητικού Δικαστηρίου, στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και όλους τους 

Νομικούς Λειτουργούς, στη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΛΚΥ), στους 

Επαρχιακούς Λειτουργούς Ευημερίας και Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών όλων των 

Επαρχιών, στη Διευθύντρια Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΔΥΚΕ), ως επίσης, και όλους τους 

Παιδοψυχιάτρους και Κλινικούς Ψυχολόγους των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών 

και Εφήβων όλων των Επαρχιών, αλλά και στους επαγγελματίες που εργάζονται για 

το Σπίτι του Παιδιού και στους εγγεγραμμένους στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο 

δικηγόρους.
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Το δεύτερο έντυπο με τίτλο «Μαζί Μπροστά στη Δικαιοσύνη» αποτελεί μια φιλική για τα 

παιδιά έκδοση, η οποία επεξηγεί στα παιδιά τι είναι η νομική εκπροσώπηση, και παρέχει 

βασικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει το παιδί, όσον αφορά στον τρόπο με τον 

οποίο η Επίτροπος μπορεί να το εκπροσωπήσει στις δικαστικές διαδικασίες. Το έντυπο για 

τα παιδιά δίνεται σε κάθε παιδί που εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη νομική εκπροσώπηση 

του σε δικαστική διαδικασία από την Επίτροπο, και σε κάθε παιδί για το οποίο το 

Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση διορισμού της Επιτρόπου ως νομική εκπροσώπου του σε 

δικαστική διαδικασία. Πρόκειται να μεταφραστεί εντός του 2019 σε διάφορες γλώσσες 

προκειμένου να δοθεί πρόσβαση στο περιεχόμενό του και σε παιδιά με μεταναστευτικό/

προσφυγικό βιογραφικό που δυνατόν να μη μιλούν Ελληνικά. 

Στ. Ενημερωτικό Τρίπτυχο για την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου.

Το ενημερωτικό τρίπτυχο για την Ομάδα Εφήβων 

Συμβούλων (ΟΕΣ) της Επιτρόπου περιλαμβάνει λίγα 

λόγια για την ομάδα, τη θητεία και τις συναντήσεις 

των μελών, τον τρόπο αξιοποίησης των απόψεων των 

παιδιών, αλλά και τη σημασία της συμμετοχής, καθώς 

και τρόπους με τους οποίους ένα παιδί μπορεί να 

συμμετέχει. 

Ζ. Ταινία μικρού μήκους για την Προστασία των Παιδιών από Σεξουαλική Κακοποίηση /

Παρενόχληση στο Χώρο του Αθλητισμού.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) “Start to Talk”, 

η οποία αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την ανάγκη 

προστασίας των παιδιών από σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών στο χώρο του 

αθλητισμού και ιδιαίτερα στην ευθύνη των ενηλίκων να βοηθήσουν τα παιδιά να σπάσουν 

τη σιωπή και να μιλήσουν αν έχουν καταστεί θύματα σεξουαλικής βίας, δημιουργήθηκε 

ταινία μικρού μήκους σχετικά με το θέμα. Η ταινία μεταγλωττίστηκε στην ελληνική από 

την Επίτροπο, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και προωθήθηκε στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στις 18 Νοεμβρίου, Ευρωπαϊκή Μέρα για την Προστασία 

των Παιδιών από Σεξουαλική Παρενόχληση. 
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Η ταινία, προσαρμοσμένη και σε τηλεοπτική μορφή, προωθήθηκε σε συνεργασία με την 

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς για προβολή. 

Η ταινία προβλήθηκε και σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες για μία εβδομάδα πριν 

από την προβολή των εμπορικών ταινιών. 

Η. Ταινίες μικρού μήκους για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Το 2018 η Επίτροπος σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) 

και την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ξεκίνησαν την παραγωγή ταινιών μικρού 

μήκους, οι οποίες προβάλλουν τα δικαιώματα του παιδιού, με πρωταγωνιστές τους 

«Δικαιοματοήρωες». Έχει γίνει προγραμματισμός για την παραγωγή δέκα ταινιών μικρού 

μήκους, καθεμιά από τις οποίες θα προβάλλει και ένα διαφορετικό δικαίωμα του παιδιού. 

Το 2018 αναπτύχθηκε και προβλήθηκε η ταινία μικρού μήκους για το δικαίωμα του 

παιδιού στη μη διάκριση και η ταινία μικρού μήκους γνωριμίας με όλα τα δικαιώματα και 

τους «Δικαιωματοήρωες». 

Θ. Ανανέωση της Ιστοσελίδας της Επιτρόπου.

Η ιστοσελίδα του ΓΕΠ [www.childcom.org.cy] άλλαξε μορφή και έγινε πιο φιλική προς 

όσες και όσους την επισκέπτονται. Στη νέα της μορφή, η Ιστοσελίδα, διαχωρίζει το υλικό 

που απευθύνεται σε ενήλικες από το υλικό που απευθύνεται σε παιδιά. Η ιστοσελίδα 

περιλαμβάνει όλο το υλικό που αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτρόπου και συγκεκριμένα 

όσον αφορά στον ελεγκτικό της ρόλο, στην ενδυνάμωση των παιδιών, στην ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αλλά και στην εκπροσώπηση παιδιών σε δικαστικές 

διαδικασίες. Υλικό που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα και ιδιαίτερα αυτό που αφορά 

παιδιά, προγραμματίζεται να μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες εντός του 2019. 

1.3. Ενδυνάμωση και συμμετοχή των παιδιών. 

 Ο τρίτος πυλώνας δράσης της Επιτρόπου αφορά την ενδυνάμωση και τη συμμετοχή των 

παιδιών ώστε να οικοδομήσουν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τη δυνατότητα να διεκδικούν 

και να ασκούν τα δικαιώματά τους. Βασική προϋπόθεση για ενδυνάμωση και συμμετοχή 

των παιδιών είναι η επαρκής και κατάλληλη πληροφόρηση και η καλλιέργεια δεξιοτήτων 

και στάσεων για ενεργό συμμετοχή.

Η Επίτροπος στοχεύει στην ενδυνάμωση των παιδιών και στην προώθηση του 

δικαιώματός τους στη συμμετοχή, μέσα από δράσεις που υλοποιεί το ίδιο το ΓΕΠ ή/και 

σε συνεργασία με άλλους φορείς. Επιδίωξη της Επιτρόπου είναι η παροχή πολλαπλών 

και διαφοροποιημένων ευκαιριών για ενδυνάμωση και ιδιαίτερα, για ενεργό συμμετοχή 
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των παιδιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων καταγράφοντας και προωθώντας τις 

απόψεις τους για θέματα που τα αφορούν. Οι απόψεις και οι εισηγήσεις των παιδιών, 

αποτελούν για την Επίτροπο σημαντικό κριτήριο καθορισμού των προτεραιοτήτων 

και των δράσεων του Θεσμού που υπηρετεί, και έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς προς τη 

συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Από τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν το 2018, συνολικά ωφελήθηκαν περί τις 48 

σχολικές μονάδες, ενώ υπολογίζεται ότι ενδυναμώθηκαν περίπου γύρω στα 1200 παιδιά 

και ευαισθητοποιήθηκαν γύρω στους 100 εκπαιδευτικούς. Αναμένεται ότι τα παιδιά 

και οι εκπαιδευτικοί που επωφελήθηκαν από την εφαρμογή των προγραμμάτων, θα 

λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. 

1.3.1. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα». 

Η Επίτροπος, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα από σχολικές μονάδες για συμμετοχή στο 

πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα», προχώρησε στην υλοποίηση του προγράμματος 

για ένατη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα των αρμοδιοτήτων της που 

επικεντρώνει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών και της ευρύτερης 

κοινωνίας γύρω από τα δικαιώματα του παιδιού. Πέραν του ενδιαφέροντος που 

επιδεικνύεται από τα σχολεία, η συνέχιση του προγράμματος κρίθηκε αναγκαία ως 

αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής ανάγκης για υποστήριξη της διδασκαλίας θεμάτων που 

σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία περιλαμβάνονται στα αναλυτικά 

προγράμματα, δεδομένου μάλιστα ότι, μέχρι στιγμής, παρέχεται μόνο μικρός αριθμός 

παρόμοιων προγραμμάτων, στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εισαγωγική ενημέρωση των παιδιών στις πρόνοιες και τις 

Βασικές Αρχές της Σύμβασης και, παράλληλα, στη γνωριμία και διαβούλευση των παιδιών 

με την Επίτροπο σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή και διδασκαλία των προνοιών της 

Σύμβασης στα σχολεία. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών ωρών, και συμπεριλαμβάνει 

ποικίλες δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα μέσα από τις οποίες παρέχονται 

βασικές γνώσεις για τα δικαιώματα του παιδιού και, ταυτόχρονα, καλλιεργούνται θετικές 

στάσεις και αξίες που προάγουν τον αλληλοσεβασμό και την αποδοχή. Οι συμμετοχές των 

σχολείων και οι καλές πρακτικές που αυτά υλοποιούν στο επίπεδο της σχολικής μονάδας 

μετά από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της 

Επιτρόπου1, με στόχο την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ευρύτερης εκπαιδευτικής 

κοινότητας.

1 Για περισσότερα βλέπε στην ιστοσελίδα www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο «Καλές Πρακτικές Εκπαίδευσης στα Δικαιώματα 
του Παιδιού».
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Κατά τη διάρκεια του 2018, συμμετείχαν στο πρόγραμμα 31 δημοτικά σχολεία και δύο 

νηπιαγωγεία. Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα την 

ίδια χρονιά, ανέρχεται γύρω στα 825 παιδιά. Το πρόγραμμα διαφαίνεται να ικανοποιεί σε 

μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. Η εφαρμογή φιλικής προς τα παιδιά 

μεθοδολογίας και η ευκαιρία που παρέχεται στα παιδιά για συζήτηση με την Επίτροπο, 

καθώς και η ανάδειξη της σημασίας των δικαιωμάτων του παιδιού και η κατανόησή 

τους μέσα από τη διασύνδεση με την καθημερινότητά τους, αποτελούν τους δείκτες 

διασφάλισης της επιτυχίας του προγράμματος. 

Η Επίτροπος λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον, την αναγκαιότητα και 

την αποτελεσματικότητα του προγράμματος έκρινε αναγκαία τη συνέχιση του κατά 

τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς και, επιπρόσθετα, την εφαρμογή του σε σχολικές 

μονάδες, οι οποίες λόγω γεωγραφικής απόστασης δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο 

ΓΕΠ, όπως σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, στην 

Πάφο, στη Λεμεσό και στη Λάρνακα.

1.3.2. Ομάδα Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ) της Επιτρόπου. 

Το 2018 αποτέλεσε την όγδοη συνεχόμενη χρονιά λειτουργίας της ΟΕΣ2, η οποία, από το 

2014, έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά με τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού Νόμους του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014]. Ο πολλαπλάσιος 

αριθμός αιτήσεων από παιδιά για συμμετοχή στην ΟΕΣ, σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις 

στην Ομάδα καθώς, επίσης, το αυξανόμενο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν τα μέλη της 

ΟΕΣ κατά τη θητεία τους, καταδεικνύει, αφενός, την ανάγκη παροχής προς τα παιδιά 

περισσότερων ευκαιριών άσκησης του δικαιώματος στη συμμετοχή και, αφετέρου, την 

εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν τα παιδιά προς το Θεσμό της Επιτρόπου. Στη διάρκεια της 

θητείας τους, τα μέλη της ΟΕΣ 2018, είχαν έξι συναντήσεις.

1.3.2.1 Πρώτη συνάντηση των μελών της ΟΕΣ : Ανάγκες και 
Δικαιώματα. 

Η πρώτη συνάντηση των μελών της ΟΕΣ είχε ως στόχο τη γνωριμία των μελών και την 

εισαγωγική ενημέρωσή τους όσον αφορά το Θεσμό της Επιτρόπου και τις πρόνοιες της 

Σύμβασης. Τα μέλη της ΟΕΣ έθεσαν προς την Επίτροπο θέματα που τα απασχολούν σε 

σχέση με τη συμμετοχή τους και γενικά για τα δικαιώματα του παιδιού. Οι βιωματικές 

δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν αφορούσαν τους πυλώνες της ευαισθητοποίησης, 

της ενημέρωσης και της άσκησης των δικαιωμάτων στη βάση των αναγκών του παιδιού.

2 Η ΟΕΣ συστάθηκε για πρώτη φορά το 2011 και λειτουργούσε ως άτυπη ομάδα, μέχρι και το 2014.
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1.3.2.2. Δεύτερη συνάντηση των μελών της ΟΕΣ: Ενδυνάμωση. 

Η δεύτερη συνάντηση της ΟΕΣ είχε τη μορφή εκπαιδευτικού διημέρου, κατά το 

οποίο υλοποιήθηκαν βιωματικές δραστηριότητες που αφορούσαν τον πυλώνα της 

ενδυνάμωσης, ενώ παράλληλα, τα μέλη της ΟΕΣ εξασκήθηκαν, σε πρακτικό επίπεδο, 

στη διαδικασία εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού μέσα από μελέτη περιπτώσεων 

(case studies). Τα μέλη της ΟΕΣ εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τον τρόπο με τον 

οποίο διεξήχθησαν οι δραστηριότητες. Εισηγήθηκαν δε, ότι ο συγκεκριμένος τρόπος θα 

έπρεπε να αξιοποιεί και το εκπαιδευτικό σύστημα, αφού με αυτό η μάθηση γίνεται με 

ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο και επιτρέπει τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 

1.3.2.3. Τρίτη συνάντηση των μελών της ΟΕΣ: Ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

Η τρίτη συνάντηση της ομάδας της ΟΕΣ είχε ως θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

Η συνάντηση αποσκοπούσε στην παροχή γνώσεων και πληροφοριών προς τα μέλη της 

ΟΕΣ σχετικά με το θέμα της συνάντησης, τη συλλογή των απόψεων των παιδιών γύρω 

από το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και τις θέσεις τους όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων 

προστασίας των παιδιών κατά τη χρήση του διαδικτύου. Τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν 

ότι θεωρούν πολύ σημαντικό τα παιδιά να ενημερώνονται για την ασφαλή χρήση του 

διαδικτύου, αφού είναι θέμα το οποίο έχει αντίκτυπο στη ζωή τους. Οι Έφηβοι Σύμβουλοι 

υποστήριξαν ότι, αντιλαμβάνονται ποιες αντιλήψεις και συνήθειες θα πρέπει να 

υιοθετούν σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου ωστόσο, εντοπίζουν προβλήματα όταν 

καλούνται να τις θέσουν σε εφαρμογή. Ανέφεραν ότι, λαμβάνουν εκτενή ενημέρωση 

από το σχολείο, αλλά και ότι, η καθημερινή χρήση του διαδικτύου τα υποχρεώνει να 

γίνουν καλοί γνώστες και να αποφεύγουν κινδύνους. Παρόλα αυτά, σημείωσαν ότι 

χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση για το θέμα, αφού η χρήση προσωπικών δεδομένων 

για διαφημιστικούς σκοπούς, η κλοπή της ταυτότητας του παιδιού και η χρήση της από 

τρίτο άτομο, αλλά και η δημόσια έκθεση χωρίς τη συγκατάθεση του παιδιού, αποτελούν 

κινδύνους που ελλοχεύουν και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα παιδιά. 

1.3.2.4. Τέταρτη συνάντηση των μελών της ΟΕΣ: Το δικαίωμα του 
παιδιού στον ελεύθερο χρόνο. 

Η δομή και το περιεχόμενό της τέταρτης συνάντησης της ΟΕΣ βασιζόταν στο δικαίωμα των 

παιδιών στον ελεύθερο χρόνο. Οι Έφηβοι Σύμβουλοι χαρτογραφώντας τις ανάγκες τους, 

τις οποίες ικανοποιούν μέσα από τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, αναφέρθηκαν 

κυρίως σε ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, επεσήμαναν την 
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ανάγκη έκφρασης και κοινωνικοποίησης, ένταξης και αποδοχής, την ανάγκη αλλαγής 

παραστάσεων, ανταλλαγής απόψεων σε προσωπικά και σχολικά θέματα και την ανάγκη 

προσωπικής ανάπτυξης και πνευματικής καλλιέργειας. Επεσήμαναν επίσης, την ανάγκη 

για ψυχολογική υγεία, την ανάγκη για ενημέρωση και ψυχαγωγία, καθώς, επίσης, την 

ανάγκη για πληρότητα και αυτοεκτίμηση. 

Κατά τη διαβούλευση με την Επίτροπο που ακολούθησε, οι Έφηβοι Σύμβουλοι επεσήμαναν 

αρχικά το μειωμένο ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν εστιάζοντας, κυρίως, στις σχολικές 

τους υποχρεώσεις και τις προσδοκίες της κοινωνίας και της οικογένειάς τους αναφορικά 

με την επιτυχημένη πορεία τους στο σχολείο και γενικότερα στη ζωή. Σχολίασαν ότι, 

η επιτυχία συνδέεται, κυρίως, με τη σχολική επίδοση και την επαγγελματική πορεία. 

Τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν ότι κατά την επιλογή δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της έλλειψης επιλογών και, ταυτόχρονα, του κόστους 

των υφιστάμενων επιλογών, αναφέροντας για παράδειγμα την ενασχόληση με 

αθλήματα που προσφέρονται μόνο σε συγκεκριμένη πόλη και όχι σε άλλες. Η έλλειψη 

ενημέρωσης και ασφάλειας, επίσης δυσκολεύει τα παιδιά κατά τη διαδικασία επιλογής 

δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, αφού, σε αρκετές περιπτώσεις, αφενός, τα παιδιά 

δεν γνωρίζουν τις επιλογές τους και, αφετέρου, εντοπίζεται ένα αίσθημα ανασφάλειας, 

σε σχέση με συγκεκριμένες επιλογές ανάμεσα στα παιδιά και, ιδιαίτερα, ανάμεσα 

στους γονείς. Το αίσθημα ανασφάλειας, το κόστος και η ανάγκη για μεταφορά, όπως 

ανέφεραν οι Έφηβοι Σύμβουλοι, δημιουργούν εξάρτηση των παιδιών από τους γονείς, 

οι οποίοι αποτρέπουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με συγκεκριμένες δραστηριότητες 

ελεύθερου χρόνου. Επιπλέον, οι Έφηβοι Σύμβουλοι επεσήμαναν ότι το σχολείο και η 

οικογένεια θα πρέπει επανεξετάσουν τον τρόπο που τοποθετούνται απέναντι στην 

έννοια του ελεύθερου χρόνου και την αξία που του αποδίδουν, υποδεικνύοντάς την 

ανάγκη αλλαγής της κοινωνικής αντίληψης που ταυτίζει τον ελεύθερο χρόνο με το 

«χαμένο χρόνο». 

1.3.2.5. Πέμπτη συνάντηση μελών της ΟΕΣ: Σχολεία για όλα τα παιδιά. 

Στην πέμπτη τους συνάντηση τα μέλη της ΟΕΣ ασχολήθηκαν με το θέμα «Σχολεία για 

όλα τα παιδιά». Το θέμα προσεγγίστηκε στη βάση των δικαιωμάτων του παιδιού στην 

εκπαίδευση και τη συμμετοχή. 

Τα μέλη της ομάδας διατύπωσαν τις έντονες τους ενστάσεις όσον αφορά την εγκυρότητα 

της άποψης, την οποία απέδωσαν και σε πολλούς εκπαιδευτικούς, ότι το δικαίωμα του 

παιδιού στην εκπαίδευση στην Κύπρο διασφαλίζεται για όλα τα παιδιά, δεδομένου ότι 
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κάθε παιδί στην Κύπρο έχει πρόσβαση σε αυτή. Τα παιδιά μέσα από τις παρεμβάσεις τους 

ανέδειξαν τη σημασία του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης ως σημαντικής 

συνιστώσας του δικαιώματός τους στην εκπαίδευση. 

Σημείωσαν ότι, θα πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες, τόσο σε επιλογή κλάδων, όσο και 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ώστε το κάθε παιδί να αναπτύσσει τις ικανότητές 

του, ενώ ανέφεραν ότι και οι σχολικοί όμιλοι, όπως λειτουργούν σήμερα, θα πρέπει 

να ενδυναμωθούν ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των ταλέντων και 

των ενδιαφερόντων των παιδιών. Τόνισαν ότι, το σχολείο δε βοηθά στην ανάπτυξη των 

ταλέντων και ικανοτήτων των παιδιών όπως, για παράδειγμα, στον αθλητισμό, οπόταν τα 

παιδιά αναγκάζονται να εξασκούν τα ταλέντα τους κατά τη διάρκεια του απογεύματος. 

Αυτό όμως, συμβαίνει μόνο στις περιπτώσεις παιδιών που μπορούν οικονομικά να 

παρακολουθήσουν δραστηριότητες το απόγευμα. Περαιτέρω, όπως ανέφεραν μέλη 

της ΟΕΣ, μαθήματα που προάγουν τη διαφορετική σκέψη δεν παίρνουν βαρύτητα, ενώ 

μαθήματα όπως η οικιακή οικονομία δεν διδάσκεται πλέον, γεγονός το οποίο συνέβαλε 

στο να χαθεί η ανθρωπιστική εκπαίδευση. 

Όταν τα παιδιά ερωτήθηκαν γιατί κάποια παιδιά εντός του σχολικού χώρου επιτυγχάνουν, 

ενώ άλλα αποτυγχάνουν, τα μέλη της ΟΕΣ αναφέρθηκαν σε τρία διαφορετικά συστήματα 

που έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξη ενός παιδιού: στην οικογένεια, στα φιλικά πρόσωπα 

και στο θεσμό της εκπαίδευσης. Συζητήθηκε, παράλληλα, η ισότητα ευκαιριών, με τα 

μέλη της ΟΕΣ να καταδεικνύουν την πρακτική εφαρμογή του όρου. Όπως ανέφεραν, 

ισότητα ευκαιριών σημαίνει το παιδί να προετοιμάζεται με διάφορα μέσα για διάφορες 

καταστάσεις. Τα μέλη της ΟΕΣ τοποθετήθηκαν και για πρακτικές που εφαρμόζονται 

σήμερα στα σχολεία, τις οποίες θεωρούν επιτυχημένες και θα ήθελαν να τις κρατήσουν, 

αφού το σχολικό περιβάλλον επηρεάζει σημαντικά την ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενός 

παιδιού. Αναφέρθηκαν στις τάξεις μικτής ικανότητας, αλλά και στις εκδηλώσεις που 

διεξάγονται στο σχολικό χώρο, αλλά και στις ομαδικές εργασίες. Όσον αφορά τις τάξεις 

μικτής ικανότητας, τόνισαν ότι αυτές είναι αποτελεσματικές, αφού η ψυχολογία των 

παιδιών επηρεάζεται θετικά όταν αυτές λειτουργούν με τρόπο που να βοηθά όλα τα 

παιδιά να αναπτυχθούν. Όσον αφορά την αξιολόγηση των παιδιών, οι Έφηβοι Σύμβουλοι 

κατέδειξαν ότι η στρεβλωμένη πρόσληψη όλων των παιδιών «ως όμοια και ίδια» 

επηρεάζει την επιτυχία τους στο σχολικό χώρο. Παρόλο που υπάρχει ενημέρωση για τον 

τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα παιδιά, αυτά δεν αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές 

προσωπικότητες με ιδιαίτερες ανάγκες, αλλά ως «μάζα», όπως χαρακτηριστικά είπαν. 

Όταν συζητήθηκε κατά πόσο είναι εφικτό να εφαρμοστεί ένα σχολικό σύστημα στο 

οποίο όλα τα παιδιά, με οποιαδήποτε δυσκολία ή οποιουδήποτε επιπέδου να βρίσκονται 
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στην ίδια τάξη και να μαθαίνουν το ένα δίπλα από το άλλο, τα μέλη της ΟΕΣ ήταν θετικά 

και δήλωσαν καταφατικά ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί, όταν το σχολικό σύστημα είναι 

από την αρχή δομημένο με τρόπο που να περιλαμβάνει και να αποδέχεται όλα τα παιδιά. 

Επανέλαβαν την πεποίθησή τους ότι, οι ομαδικές εργασίες και δραστηριότητες βοηθούν 

στην επίλυση προβλημάτων, αλλά και στην επίδοση των παιδιών.

1.3.2.6. Έκτη συνάντηση των μελών της ΟΕΣ: (α) Το δικαίωμα στη 
συμμετοχή (β) Αξιολόγηση. 

Η έκτη και τελευταία συνάντηση της ΟΕΣ είχε διπλό στόχο: (α) την ενημέρωση και 

ενδυνάμωση των Εφήβων Συμβούλων σε θέματα συμμετοχής, και (β) την αξιολόγηση της 

συμμετοχής τους στην ΟΕΣ και συγκεκριμένα, την κατάθεση απόψεων και εισηγήσεων 

για περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της. 

Το τελευταίο θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η ΟΕΣ για το 2018, ήταν το δικαίωμα στη 

συμμετοχή, ένα θέμα το οποίο, όπως διαφάνηκε από την έως τώρα λειτουργία της 

Ομάδας, απασχολεί έντονα τα μέλη σε κάθε θητεία της ΟΕΣ αλλά και γενικότερα τα 

παιδιά. Τα μέλη της ΟΕΣ εξέφρασαν την άποψη ότι οι δεξιότητες και οι προϋποθέσεις 

για ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών θα πρέπει να επιδιώκονται τόσο από το σχολείο, 

όσο και από τα ίδια τα παιδιά. Τα παιδιά δήλωσαν δυσαρεστημένα για την έλλειψη 

ευκαιριών συμμετοχής τους στα διάφορα δρώμενα του σχολείου, είτε αυτά αφορούν 

τους εσωτερικούς κανονισμούς του σχολείου τους, είτε τη συμμετοχή τους σε διάφορα 

προγράμματα, είτε οποιαδήποτε άλλη σχολική απόφαση. Ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι 

κάθε άποψη πρέπει να γίνεται σεβαστή σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον, όπως πρέπει 

να είναι το σχολείο.

1.3.3. Πρόγραμμα επισκέψεων της Επιτρόπου σε σχολεία με τίτλο 
«Δώσε φωνή στην άποψή σου».

Το πρόγραμμα επισκέψεων στα σχολεία δίνει την ευκαιρία στην Επίτροπο να καταγράψει 

τους προβληματισμούς και τις εισηγήσεις των παιδιών και να κατανοήσει βαθύτερα την 

οπτική μέσα από την οποία τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 

τους στο σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα στην Επίτροπο 

να λάβει ανατροφοδότηση σχετικά με μέτρα που έχουν ληφθεί όσον αφορά στην 

πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού στο σχολικό ή/και ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον. 

Κατά τη διάρκεια του 2018, η Επίτροπος επισκέφθηκε τρία σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, 

τα οποία συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μακριά από την πατρίδα και το 
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Φόβο», το οποίο υλοποιήθηκε από το ΥΠΠ, την Επίτροπο και την Αντιπροσωπεία της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο και τέθηκε σε εφαρμογή 

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017-2018 από εννέα σχολικές μονάδες Μέσης 

Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στόχοι του προγράμματος 

ήταν η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας, η καλλιέργεια κουλτούρας αποδοχής 

και η ένταξη παιδιών με προσφυγική ή μεταναστευτική βιογραφία στη σχολική 

κοινότητα. Οι στόχοι επιτεύχθηκαν μέσα από δράσεις τις οποίες ανέπτυξαν οι ίδιες οι 

σχολικές μονάδες, με τη στήριξη των διοργανωτών. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, Λειτουργός του ΓΕΠ πραγματοποίησε δίωρο βιωματικό 

εργαστήρι με θέμα «Παιδιά που Μετακινούνται» με ομάδα παιδιών του σχολείου, ενώ στη 

συνέχεια, η Επίτροπος συναντήθηκε και άκουσε τις απόψεις της διευθυντικής ομάδας 

και των εκπαιδευτικών του σχολείου, των παιδιών που έλαβαν μέρος στο Εργαστήρι, 

των μελών της ομάδας «Νοιάζομαι και Δρω» που ήταν υπεύθυνη για την υλοποίηση του 

προγράμματος «Μακριά από την Πατρίδα και το Φόβο», καθώς και όλων των παιδιών του 

σχολείου στο πλαίσιο συγκέντρωσης των μαθητών του σχολείου. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τους εκπαιδευτικούς των τριών σχολείων, 

η Επίτροπος άκουσε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους που αφορούν την 

εκπαίδευση παιδιών με μεταναστευτικό και προσφυγικό βιογραφικό. Ένα από τα θέματα 

που έθιξαν οι εκπαιδευτικοί, ήταν η λειτουργία τάξεων υποδοχής σε συγκεκριμένα 

σχολεία κάθε επαρχίας και η μη παροχή στήριξης ή επιπρόσθετων ωρών διδασκαλίας 

προς τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες, στις οποίες τα παιδιά επιλέγουν να φοιτήσουν 

λόγω γεωγραφικής απόστασης. Γενικά, οι διαπιστώσεις των εκπαιδευτικών ήταν 

αποθαρρυντικές καθότι, εντόπισαν ελλείψεις αναφορικά με την αποτελεσματική 

εκπαίδευση των παιδιών και τη στήριξη των εκπαιδευτικών σε σχέση με την προσέγγιση 

και τη διδασκαλία με τρόπο που να διασφαλίζεται το δικαίωμα των παιδιών στην 

εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, σημείωσαν τα ακόλουθα: (α) τη μη στήριξη των εκπαιδευτικών με 

εκπαιδευτικά σεμινάρια/συνέδρια, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά 

στις αυξημένες ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας, (β) την ανυπαρξία εκπαιδευτικού 

υλικού προσαρμοσμένο στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας για τα μαθήματα 

κοινού κορμού, (γ) τη μη μείωση του αριθμού των παιδιών ανά τάξη σε σχολεία που 

έχουν στον πληθυσμό τους σημαντικό ποσοστό παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, 

(δ) το έντονο αίσθημα της αποτυχίας που βιώνουν συνεχώς τα παιδιά της συγκεκριμένης 

ομάδας εντός του σχολικού χώρου, (ε) την επικέντρωση στην παροχή στήριξης για 
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εκμάθηση της ελληνικής και τη μη παροχή στήριξης για μαθησιακές δυσκολίες που 

πιθανόν τα συγκεκριμένα παιδιά να αντιμετωπίζουν, (στ) την ένταξη των παιδιών στο 

υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα, όπου παρακολουθούν μαθήματα (πχ βιολογίας) στο 

επίπεδο της τάξης, χωρίς να έχουν επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας, (η) την 

αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκριθεί στις ψυχολογικές ανάγκες 

της συγκεκριμένης ομάδας, λόγω της μη ύπαρξης μηχανισμού στήριξης των σχολικών 

μονάδων από ειδικούς, όπως κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, (θ) τη μη 

στήριξη της σχολικής μονάδας από μεταφραστές, και (ι) τον τερματισμό της φοίτησης 

των παιδιών που ενηλικιώνονται, παρόλο που τα ίδια επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη 

φοίτησή τους.  

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, η Επίτροπος άκουσε τις απόψεις και των ιδίων των 

παιδιών με μεταναστευτικό ή προσφυγικό βιογραφικό, αλλά και όλων των παιδιών 

της σχολικής μονάδας. Σε συνάντηση με παιδιά με προσφυγικό βιογραφικό, αυτά 

κατέδειξαν ως θετικά στοιχεία του τρόπου εκπαίδευσής τους, το αυξημένο ενδιαφέρον 

των εκπαιδευτικών, τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων με άλλα παιδιά, αλλά και 

τη χρησιμότητα της γνώσης που αποκομίζουν για την καθημερινή ζωή, αλλά και τις 

μελλοντικές επιλογές τους. Τα παιδιά κατέδειξαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στους 

υπόλοιπους τομείς της ζωής τους ως εμπόδια της μάθησης. Σημείωσαν τον τερματισμό 

της φοίτησής τους στα 18 ως σημαντικό λόγο που τα παρεμποδίζει να βιώσουν θετικά 

την εκπαιδευτική διαδικασία. Από τη συζήτηση, διαφάνηκε μια διαφοροποίηση μεταξύ 

και αγοριών και κοριτσιών, με τα αγόρια να έχουν περισσότερες ευκαιρίες για δημιουργία 

φίλων στο σχολικό χώρο μέσω των αθλημάτων.

Τα παιδιά που συμμετείχαν στα βιωματικά εργαστήρια κατέδειξαν τα αρνητικά 

συναισθήματα που βιώνουν τα παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό βιογραφικό 

στην αρχή της ένταξής τους, λόγω της αδυναμίας επικοινωνίας. Ανέφεραν ότι θεωρούν 

ορθότερο τα μη ελληνόφωνα παιδιά να εντάσσονται κατευθείαν στις γενικές τάξεις 

διδασκαλίας, γιατί η γλώσσα, όπως ανέφεραν, μαθαίνεται σε μια κοινωνία και όχι σε 

μια τάξη. Όπως σημείωσαν, η κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά είναι αυτή που 

βοηθά στην κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας. Τόνισαν ότι τα αρνητικά συναισθήματα 

που βιώνουν τα συγκεκριμένα παιδιά συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια όλης της 

σχολικής χρονιάς, αφού υποβάλλονται στα ίδια διαγωνίσματα, στα οποία αποτυγχάνουν, 

με αποτέλεσμα να βιώνουν συνεχώς το αίσθημα της αποτυχίας, σημειώνοντας ότι θα 

πρέπει να διαφοροποιείται ο τρόπος εξέτασης των παιδιών αυτών. Όσον αφορά στον 

τομέα της κοινωνικοποίησης, τα παιδιά ανέφεραν ότι γενικά δεν παρουσιάζονται 

προβλήματα. Παρόλα αυτά, παιδιά που δίνουν υπερβολική έμφαση στη σχολική τους 
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επίδοση δεν δίνουν έμφαση στην επαφή με τη συγκεκριμένη ομάδα παιδιών. Σημείωσαν 

ότι, δραστηριότητες που βοηθούν στην επικοινωνία και γνωριμία μεταξύ των παιδιών 

είναι σημαντικές και συμβάλλουν και στη βελτίωση της μάθησης. Τέλος, τα παιδιά 

ανέφεραν και το παράδειγμα της απαλλαγής των αλλόγλωσσων παιδιών από το μάθημα 

των αρχαίων στο γυμνάσιο, αλλά την υποχρεωτική παρακολούθησή του στο λύκειο, ως 

παράδειγμα το οποίο δυσκολεύει τη μάθηση και δεν βοηθά τη συγκεκριμένη ομάδα 

παιδιών να ανταποκριθεί στο αντικείμενο στο οποίο καλείται να παρακολουθήσει. 

Επιδίωξη της Επιτρόπου είναι η συνέχιση της διαβούλευσης με τα παιδιά, αλλά και 

τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα και 

η προώθηση και αξιοποίηση των απόψεών και εισηγήσεών τους. Το δικαίωμα των παιδιών 

στην εκπαίδευση δε διασφαλίζεται με την πρόσβαση των παιδιών με μεταναστευτική 

ή προσφυγική βιογραφία σε αυτή, αλλά με τον αποτελεσματικό χειρισμό όλων των 

πτυχών, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε παιδιού. 

1.3.4. Συμμετοχή Επιτρόπου σε σχολικά συνέδρια. 

Με αφορμή προσκλήσεις που στάλθηκαν από εκπαιδευτικά ιδρύματα, η Επίτροπος 

συνέβαλε στην περαιτέρω ενδυνάμωση και συμμετοχή των παιδιών μέσα από 

τη συμμετοχή σε σχολικά συνέδρια που διοργάνωσε η μαθητική κοινότητα. Κατά τη 

διάρκεια του 2018, η Επίτροπος συμμετείχε σε πέντε συνέδρια που διοργανώθηκαν από 

σχολεία, εκ των οποίων τα τρία αφορούσαν επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ενώ τα άλλα 

δύο εκπαίδευση παιδιών. Δύο από τα συνέδρια που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς 

επικεντρώθηκαν στα δικαιώματα του παιδιού σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ενώ το τρίτο 

αφορούσε το δικαίωμα των παιδιών με μεταναστευτικό ή προσφυγικό βιογραφικό στην 

εκπαίδευση. Όσον αφορά τα δύο σχολικά συνέδρια στα οποία διοργανώθηκε εκπαίδευση 

παιδιών, το ένα αφορούσε, την εκπαίδευση των παιδιών με μεταναστευτικό ή προσφυγικό 

βιογραφικό, ενώ το δεύτερο το δικαίωμα των παιδιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. 

Τα συγκεκριμένα προγράμματα δημιουργήθηκαν με βάση τις εξιδεικευμένες ανάγκες 

των σχολείων. 

1.4. Αντιπροσώπευση των παιδιών και των συμφερόντων τους σε 
διαδικασίες που τα επηρεάζουν. 

Ο τέταρτος πυλώνας της δράσης της Επιτρόπου, στόχο έχει να δώσει τη δυνατότητα 

στα παιδιά να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε διαδικασίες που τα αφορούν, 

ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, μέσω της εκπροσώπησης του 

συμφέροντός τους από την Επίτροπο. 
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Η Επίτροπος, με δικηγόρους που τυγχάνουν κατάλληλης καθοδήγησης και εποπτείας 

από το ΓΕΠ, εκπροσωπεί τα παιδιά σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες στις οποίες 

εμπλέκονται και/ή επηρεάζονται, όπως, κυρίως, υποθέσεις γονικής μέριμνας στις οποίες 

υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του συμφέροντος των γονέων και του παιδιού ή όταν λόγω 

της μεταξύ των γονέων αντιπαλότητας, οι τελευταίοι, αδυνατούν να διασφαλίσουν 

το συμφέρον του παιδιού τους. Μέσω της εκπροσώπησης αυτής, μεριμνά ώστε, τα 

παιδιά, να ενημερώνονται για το δικαίωμα τους να εκφέρουν τη δική τους άποψη και 

συνυπολογιστεί στην τελική εκτίμηση του συμφέροντός τους αλλά και αξιώνει όπως αυτή 

ληφθεί υπόψη από τις αρμόδιες Αρχές και όπως, τα δικαιώματά τους, διασφαλίζονται 

καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Το θεσμικό πλαίσιο για τη νομική εκπροσώπηση παιδιών από την Επίτροπο πηγάζει από τα 

Άρθρα 3, 9 και 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 

η οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο του 2005 [Ν. 23 (ΙΙΙ)/ 2005], 

από το άρθρο 4(1) (ε), (ζ) και (η) των περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού Νόμων του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν. 44(Ι)/2014], τον περί Επιτρόπου 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Διορισμός του Επιτρόπου από το Δικαστήριο 

ως Αντιπρόσωπος Παιδιού) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2014, και από άλλους ειδικούς 

Νόμους που παρέχουν στην Επίτροπο την αρμοδιότητα εκπροσώπησης ανηλίκων σε 

δικαστικές ή άλλες διαδικασίες (διοικητικές, προδικαστικές κ.α). Οι ειδικοί Νόμοι είναι 

ο περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και 

της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2014 [Ν. 60(Ι)/2014] και συγκεκριμένα τα άρθρα 

38 (1) και 41, ο περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της 

Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 

[Ν.91(Ι)/2014], άρθρα 33 (1) και 42(1), και οι περί Προσφύγων Νόμοι του 2000 μέχρι το 

2016 [Ν. 6(I)/2000 όπως τροποποιήθηκε], άρθρο 10 (1Β).

Βασικό νομικό εργαλείο της Επιτρόπου για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων 

του παιδιού είναι η Σύμβαση, η οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με 

τον περί της Συμβάσεως περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος του 

1990[Ν.243/1990], και πιο συγκεκριμένα τα Άρθρα 3, 9, 12, 18 και 19 της Σύμβασης. 

Σύμφωνα με τη νομολογία δυνάμει της Σύμβασης, το Άρθρο 3 εισάγει τη Γενική Αρχή 

Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται ως αυτόνομο 
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δικαίωμα αλλά και ως γενική αρχή της Σύμβασης, καθοδηγώντας την εφαρμογή όλων 

των άλλων δικαιωμάτων του παιδιού που κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση.

Εντός του 2018, η Επίτροπος εξέδωσε δύο ενημερωτικά έντυπα γύρω από την 

εφαρμογή της αρμοδιότητας της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

για νομική εκπροσώπηση παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες. Το ένα φέρει τον τίτλο 

«Οι αρμοδιότητες της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με 

τη νομική εκπροσώπηση παιδιών σε δικαστικές ή άλλες διαδικασίες», και απευθύνεται σε 

όλους τους επαγγελματίες, οι οποίοι, λόγω αρμοδιότητας, συμβάλλουν στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων που αφορούν / επηρεάζουν παιδιά. Το δεύτερο έντυπο έχει τον τίτλο 

«Μαζί Μπροστά στη Δικαιοσύνη» και απευθύνεται σε παιδιά. Αποτελεί μια φιλική για τα 

παιδιά έκδοση, η οποία επεξηγεί τι είναι η νομική εκπροσώπηση, και παρέχει βασικές 

πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει το παιδί, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο 

η Επίτροπος μπορεί να το εκπροσωπήσει σε δικαστικές διαδικασίες (για περισσότερα 

βλέπε Μέρος Α ,́ Κεφ. 1.2.2).

Εντός του 2018 η Επίτροπος συνέχισε και ολοκλήρωσε την εκπροσώπηση ενός παιδιού 

σε δικαστική διαδικασία αναφορικά με υπόθεση γονικής μέριμνας. Εντός του ιδίου 

έτους, η Επίτροπος, κατέθεσε τρεις διαφορετικές αιτήσεις, ενώπιον του Οικογενειακού 

Δικαστηρίου προκειμένου να της ανατεθεί η εκπροσώπηση παιδιών σε υποθέσεις που 

αφορούν γονική μέριμνα. Από τις τρεις αιτήσεις διορισμού, η μια απορρίφθηκε λόγω 

απόσυρσης της υπόθεσης από τους διαδίκους, ενώ οι άλλες δύο εξακολουθούν να 

εκκρεμούν ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου. 

Περαιτέρω, σε ότι αφορά σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου, εντός του 2018, τέθηκε 

ενώπιον της Επιτρόπου μια νέα υπόθεση ασυνόδευτου παιδιού από τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), οι οποίες, βάσει του περί Προσφύγων Νόμου του 2000 

[Ν. 6(Ι)/2000, όπως τροποποιήθηκε], ενεργούν ως οι κηδεμόνες του, για σκοπούς 

νομικής εκπροσώπησής του, στο πλαίσιο προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο 

εναντίον απορριπτικής απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου (ΥΑ), σε αίτημα που υπέβαλε 

για παραχώρηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Η Επίτροπος ανέθεσε την εν 

λόγω προσφυγή σε δικηγόρο για να ενεργήσει εκ μέρους της, και υπό τις οδηγίες της. 

Παράλληλα, συνέχισε να παρέχει νομική εκπροσώπηση σε τέσσερα άλλα ασυνόδευτα 

παιδιά στο πλαίσιο της προσφυγής τους στο Διοικητικό Δικαστήριο, τις οποίες οι ΥΚΕ της 

παρέπεμψαν εντός του 2017. 

Η ενηλικίωση των πλείστων από τα παιδιά αυτά, δεν οδήγησε στη διακοπή παροχής νομικής 

εκπροσώπησης τους από την Επίτροπο. Άποψη της Επιτρόπου είναι ότι, η συνέχιση της 

εκπροσώπησης ασυνόδευτων ανηλίκων ενώπιον του Δικαστηρίου, ακόμη και μετά την 

ενηλικίωσή τους, ενόσω εκκρεμούν οι διαδικασίες, είναι αναγκαία και απαραίτητη για 

σκοπούς συμμόρφωσης με τις Αρχές που απορρέουν από τη Σύμβαση και ιδιαίτερα την 

Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού. Η θέση της Επιτρόπου γύρω από 

την εκπροσώπηση ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου ενώπιον του Δικαστηρίου 

και μετά την ενηλικίωσή τους, αναλύεται σε σημείωμα που υπέβαλε προς το Διοικητικό 

Δικαστήριο, ημερομηνίας 16/11/2018, με τίτλο: «Θέση της Επιτρόπου Προστασίας 

Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με τη συνέχιση της εκπροσώπησης ασυνόδευτων 

ανηλίκων αιτητών ασύλου ενώπιον του δικαστηρίου και μετά την ενηλικίωσή τους»3. 

3 Βλέπε «Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αναφορικά με τη συνέχιση της εκπροσώπησης 
ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ενώπιον δικαστηρίου και μετά την ενηλικίωση τους, Νοέμβριος 2018», η οποία βρίσκεται 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού www.childcom.org.cy στο σύνδεσμο 
Για Ενήλικες\Η Άποψη της Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/Πορίσματα της Επιτρόπου.



2.1. To Δίκτυο Ευρωπαίων Επιτρόπων για 
τα Παιδιά – European Network of om-
budspersons for children (ΕNOC). 

Από το 2008 ο Θεσμός της Επιτρόπου είναι πλήρες 

μέλος του Δικτύου Ευρωπαίων Επιτρόπων για 

τα Παιδιά. Το ENOC είναι ένα μη-κερδοσκοπικό 

δίκτυο ανεξάρτητων εθνικών οργανισμών για τα 

δικαιώματα των παιδιών (independent children’s 

rights institutions-ICRIs). Ιδρύθηκε το 1997 στη 

Νορβηγία, με απώτερο στόχο την προώθηση 

και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, 

όπως αυτά κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση. 

Συγκεκριμένα, λειτουργεί ως δίκτυο για ανταλλαγή 

πληροφοριών και επαγγελματική υποστήριξη 

μεταξύ των μελών του, προωθεί το σχεδιασμό 

στρατηγικών για την καλύτερη εφαρμογή της 

Σύμβασης, προωθεί την ίδρυση νέων ανεξάρτητων 

εθνικών οργανισμών, προσφέροντας στήριξη 

σε τέτοιες πρωτοβουλίες και τέλος ενθαρρύνει 

την επαφή και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των 

διαφόρων ICRIs και δικτύων από όλο τον κόσμο. 

Σήμερα αριθμεί 42 μέλη-ανεξάρτητους εθνικούς 

οργανισμούς για τα δικαιώματα των παιδιών, από 

34 χώρες μέλη του ΣτΕ. 

2.1.1. 22o Ετήσιο Συνέδριο και Γενική 
Συνέλευση του ENOC.

Η Επίτροπος συμμετείχε στις εργασίες του 

22ου Ετήσιου Συνεδρίου του ENOC, που 

πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 

2018, καθώς και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου 

που διεξήχθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, στο Παρίσι. 

Το θέμα αυτού του Συνεδρίου ήταν «Η ψυχική 

υγεία των παιδιών: Ευημερία και Δικαιώματα των 

Παιδιών» (“Children’s Mental Health: Well-being 

and children’s rights”). 

ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ1
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Στη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου η Επίτροπος παρουσίασε στους ομολόγους 

της το πλάνο της εκστρατείας που οργανώνει, για τα δέκα χρόνια λειτουργίας του 

Θεσμού της Επιτρόπου στην Κύπρο, με τίτλο «Συμμετέχω ενεργά στην προστασία των 

δικαιωμάτων του παιδιού».( βλέπε επίσης Μέρος Β, Κεφάλαιο 2). Στα πλαίσια της Γενικής 

Συνέλευσης του Δικτύου στις 21/9/2018, υιοθετήθηκε Επίσημη Δήλωση για το θέμα 

της Ψυχικής Υγείας των Παιδιών στην Ευρώπη, με ξεκάθαρο μήνυμα προς τα Κράτη 

μέλη για την υποχρέωσή τους να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση 

του δικαιώματος των παιδιών να απολαμβάνουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο ψυχικής 

υγείας. Oι Ευρωπαίοι Επίτροποι υιοθέτησαν, παράλληλα, δυο άλλες Επίσημες Δηλώσεις 

σχετικά με τις Διακρατικές Υιοθεσίες, καθώς και για την Εκπαίδευση των Παιδιών που 

Μετακινούνται, αντίστοιχα.

2.1.2. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ομάδων Εφήβων Συμβούλων των Επιτρόπων 
– European Network of Youth Advisors (ΕΝΥΑ). 

Η συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου του ENOC παιδιών μελών των Ομάδων Εφήβων 

Συμβούλων Επιτρόπων για το Παιδί είναι ένα παράδειγμα καλής πρακτικής εφαρμογής 

του δικαιώματος των παιδιών στη συμμετοχή που εφαρμόζεται από το ENOC τα τελευταία 

χρόνια. Ανάμεσα στα οκτώ παιδιά που συμμετείχαν στο φετινό συνέδριο ήταν και 

η Νικολέττα Οράτιου μέλος της ΟΕΣ της Κύπριας Επιτρόπου. 

Τα παιδιά κατέθεσαν τις απόψεις, διαπιστώσεις και εισηγήσεις τους, ενώ στο τέλος των 

εργασιών του Συνεδρίου, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από τη συμμετοχή τους σε 

αυτό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά, «(το συνέδριο) ήταν πραγματικά αποτέλεσμα 

ομαδικής προσπάθειας. Δεν είμασταν παιδιά και δεν ήταν ενήλικες». 

Τα παιδιά είχαν προετοιμαστεί για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο και κατέγραψαν 

τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια του ΕΝΥΑ Forum που προηγήθηκε, το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στις 28-29 Ιουνίου 2018 στη Βαρκελώνη – μεταξύ αυτών ήταν και 

δύο εκπρόσωποι της ΟΕΣ της Κύπριας Επιτρόπου, η Νικολέττα Ορατίου και η Μαρία 

Θεοχάρους. Οι έφηβοι τόνισαν ιδιαίτερα την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

της κοινωνίας για τα θέματα της ψυχικής υγείας των παιδιών, ούτως ώστε να μη θεωρείται 

ταμπού η επίσκεψη ενός παιδιού σε ειδικό. Στις περιπτώσεις που ένα παιδί χρειάζεται να 

νοσηλευτεί, θα πρέπει οι δομές που παρέχονται από το Κράτος να είναι φιλικές προς 

τα παιδιά, ενσωματωμένες μέσα στην κοινότητα και στελεχωμένες με έμπειρο και 

καταρτισμένο προσωπικό. Τα σχολεία, υποστηρίζουν τα παιδιά, έχουν υποχρέωση να 

δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου το κάθε παιδί θα μπορεί να αναπτύξει στο μέγιστο 



36

την προσωπικότητά του, τα ταλέντα και τις ικανότητες του, αλλά και ταυτόχρονα 

οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στις δυσκολίες της ψυχικής 

υγείας των παιδιών. Το τελικό αποτέλεσμα διοργάνωσης ΕΝΥΑ για το 2018, ήταν η 

δημιουργία μικρής διάρκειας ταινίας από κάθε χώρα, η οποία αποτύπωνε την οπτική και 

τις απόψεις των παιδιών σε πτυχές που αφορούν την ψυχική υγεία των παιδιών. 

Του ΕΝΥΑ Forum στη Βαρκελώνη, προηγήθηκαν δυο συναντήσεις της ομάδας των μελών 

του ΕΝΥΑ της Κύπρου στις 13/4/2018 και 13/6/2018, στις οποίες οι συμμετέχοντες, μέσα 

από βιωματικές δραστηριότητες, αλλά και συζήτηση με επαγγελματίες του χώρου της 

ψυχικής υγείας, άγγιξαν διάφορες πτυχές του θέματος, προέβησαν σε διαπιστώσεις, 

αλλά και εισηγήσεις. Παράλληλα, στις 4/05/2018 η Επίτροπος διοργάνωσε δράση, 

η οποία εστίαζε στα θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία των παιδιών, σε συνεργασία 

με την Alpha Square Productions. Πιο συγκεκριμένα, μέλη της ΟΕΣ, με εκπαιδευτικούς, 

λειτουργούς ψυχικής υγείας και γονείς παρακολούθησαν την παράσταση 

«O Καραγκιόζης» και, στη συνέχεια, ενεπλάκησαν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 

σε θέματα που πραγματευόταν η παράσταση και αφορούσαν στην ψυχική υγεία των 

παιδιών. Στόχος της δράσης ήταν η άντληση απόψεων για το θέμα από τα ίδια τα παιδιά, 

αλλά και από επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του θέματος που έτυχε επεξεργασίας κατά τη διάρκεια του 

ΕΝΥΑ 2017, η «Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και οι Σχέσεις των Νέων», μέλη 

της ΟΕΣ διοργάνωσαν και υλοποίησαν δράση στις 20/4/2018 στο χώρο της Βουλής 

των Αντιπροσώπων. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενημερωθούν ο Πρόεδρος και τα 

Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων για το περιεχόμενο της περιεκτικής σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης, για τον τρόπο με τον οποίο τα στερεότυπα που υπάρχουν στην 

κοινωνία παρεμποδίζουν την εφαρμογή του συγκεκριμένου δικαιώματος, αλλά και για 

τη σημαντικότητα της εφαρμογής της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στη βάση των 

αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας. 

2.2. Συμμετοχή Επιτρόπου στην Ad Hoc Επιτροπή του ΣτΕ για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού – CAHENF.

Η Κύπρια Επίτροπος, συμμετέχει ως εμπειρογνώμονας και είναι μέλος του Προεδρείου 

(Bureau) της Ad Hoc Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CAHENF), η οποία έχει ως 

όρους εντολής την καθοδήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής από τα Κράτη-Μέλη 

της Στρατηγικής του ΣτΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2016-2021. H 5η Συνάντηση, στην 

οποία συμμετείχε η Επίτροπος, πραγματοποιήθηκε στις 16-18 Οκτωβρίου 2018 στο 
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Στρασβούργο. Η πρώτη αξιολόγηση των Κρατών-Μελών προγραμματίζεται για τα μέσα 

του 2019 (Mid-term evaluation).

Στην 5η συνάντηση της Αd Hoc Επιτροπής συμμετείχαν, πέραν των εκπροσώπων των 

Κρατών-Μελών του ΣτΕ, εκπρόσωποι οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, του ΣτΕ, της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς και της κοινωνίας 

των πολιτών. Στη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα προστασίας των 

παιδιών που μετακινούνται, καθώς και διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού στο 

διαδικτυακό περιβάλλον, θέματα τα οποία, σύμφωνα με το κείμενο της Στρατηγικής, 

συνιστούν μεγάλες προκλήσεις στη ζωή των παιδιών σήμερα. Τονίστηκε, επίσης, 

η τεράστια σημασία του δικαιώματος της συμμετοχής των παιδιών σε όλα τα θέματα 

που τα αφορούν, δικαίωμα το οποίο η Επιτροπή προωθεί δυναμικά, τόσο στις σχετικές 

διαδικασίες του ΣτΕ, όσο και στα Κράτη Μέλη.

Η Επιτροπή εξέφρασε ικανοποίηση ότι, οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την προστασία 

των δικαιωμάτων του παιδιού στο διαδικτυακό περιβάλλον («Recommendation CM/

Rec(2018)7 of the Committee of Ministers to member States on Guidelines to respect, 

protect and fulfil the rights of the child in the digital environment»), που είχε συντάξει, 

εγκρίθηκε στις 4/7/2018 από την Επιτροπή Υπουργών, ως Σύσταση προς τα Κράτη Μέλη, 

κατά τη διάρκεια της 1321ης συνάντησής της.

Περαιτέρω, η Επιτροπή συζήτησε διεξοδικά το κείμενο των Κατευθυντήριων Γραμμών 

για την αποτελεσματική κηδεμονία ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών που έχουν 

χωριστεί από τις οικογένειες τους στα πλαίσια της μετανάστευσης («Recommendation 

CM/REC(2018)x of the Committee of Ministers to Member States on guiding principles 

and guidelines for an effective guardianship for unaccompanied and separated children 

in migration»). Η Κύπρια Επίτροπος κατέθεσε πληθώρα εποικοδομητικών εισηγήσεων, 

οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τα μέλη της Επιτροπής. Το προσχέδιο των εν λόγω 

Κατευθυντήριων Γραμμών αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου 

και να υποβληθεί στην Επιτροπή Υπουργών για έγκριση αρχές του 2019. Επιπρόσθετα, 

η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της στο κείμενο των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις 

διαδικασίες αξιολόγησης της ηλικίας παιδιών στο μεταναστευτικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται ότι, η Επίτροπος ήταν Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που είχε 

αναλάβει την Κατάρτιση της Στρατηγικής του ΣτΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2016-

20214 και είχε διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή.

4 Το πλήρες κείμενο της Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2016–2021, βρίσκεται 
αναρτημένο στην Αρχική Σελίδα της ιστοσελίδας της Επιτρόπου, www.childcom.org.cy



ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η λειτουργία του Θεσμού τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του περί Επιτρόπου Προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμου του 2007 [Ν.74/(Ι)/2007], κρίνεται επιτυχημένη 

σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αυτή η επιτυχία επιβεβαιώνεται από την 

αυξανόμενη προστασία των παιδιών και το σεβασμό των δικαιωμάτων τους - μέσω του 

ελεγκτικού ρόλου της Επιτρόπου - την αυξημένη ευαισθητοποίηση γενικότερα, τόσο των 

αρμοδίων Αρχών όσο και των πολιτών σε ότι αφορά στην προστασία των παιδιών και των 

δικαιωμάτων τους, αλλά και από τη σημαντική παρουσία της Επιτρόπου σε ευρωπαϊκούς 

και διεθνείς Οργανισμούς και Δίκτυα (για περισσότερα βλέπε Μέρος Α ,́ κεφ. 2 παρούσας 

Έκθεσης).

To 2012, η Επίτροπος, στα πλαίσια της εμπειρίας που είχε μέχρι τότε αποκτηθεί με τη 

λειτουργία του Θεσμού και την εφαρμογή του Νόμου, ετοίμασε και προώθησε στην 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για διαβούλευση, τροποποιητικό 

νομοσχέδιο του θεσμικού Νόμου με στόχο να απαλειφθούν ρυθμίσεις ασύμβατες με τα 

διεθνή επίπεδα ως προς την ανεξαρτησία του Θεσμού και παράλληλα, να θεσμοθετηθούν 

πρακτικές για ενδυνάμωση των παιδιών, και την εμπέδωση της ουσιαστικής συμμετοχής 

τους στη λειτουργία του Θεσμού, οι οποίες ήδη τύγχαναν εφαρμογής από την Επίτροπο 

μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο. Το εν λόγω νομοσχέδιο το οποίο προωθήθηκε στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων για συζήτηση και ψήφιση εντός του 2014, οδήγησε στον περί 

Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2014 

[Ν.44(Ι)/2014], ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 11/4/2014.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέφερε ο Ν. 44(Ι)/2014, αφορούν: (α) τη στελέχωση 

του ΓΕΠ (άρθρο 12), και (β) τη θεσμοθέτηση της ΟΕΣ, η οποία λειτουργούσε από το 2011 

με απόφαση της Επιτρόπου (άρθρο 13). 

Το νέο άρθρο 12 (1) του Νόμου, που προβλέπει ότι το προσωπικό του ΓΕΠ μπορεί να 

αποτελείται από Λειτουργούς που θα έχουν τέτοια προσόντα και θα υπηρετούν κάτω 

από τέτοιους όρους, όπως θα καθοριστεί, στοχεύει στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας 

του Θεσμού, όπως επιβάλλεται από τις Αρχές των Παρισίων και το Γενικό Σχόλιο Αρ. 2 της 

Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και συνιστά συμμόρφωση 

με τις Συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού στις 

Τελικές Παρατηρήσεις της αναφορικά με την εξέταση της Συνδυασμένης 3ης και 4ης 

Έκθεσης της Κύπρου για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

(CRC/C/CYP/CO/3-4, 15/6/2012), ιδιαίτερα παράγραφοι 13 και 14. Πρόσθετα, το εδάφιο 

(2) αυτού, προνοεί ότι μέχρις ότου οι δημοσιονομικές συνθήκες επιτρέψουν το διορισμό 

προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), το ΓΕΠ θα στελεχώνεται με 

38
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αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων, δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή/και με παραχώρηση 

σε αυτό των υπηρεσιών εκπαιδευτικών λειτουργών, δυνάμει των διατάξεων του περί 

Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται 

ή αντικαθίσταται. 

Το 2018, με δεδομένες τις επίσημες κυβερνητικές δηλώσεις για ανάκαμψη της 

οικονομίας, και μετά από επανειλημμένες μακροχρόνιες προσπάθειες της Επιτρόπου 

για υλοποίηση του άρθρου 12 του Νόμου, ώστε το ΓΕΠ να στελεχώνεται με μόνιμο 

προσωπικό, το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του ημερομηνίας 13/9/2018, 

ενέκρινε στο Νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού 2019, τη δημιουργία τεσσάρων νέων 

θέσεων στο ΓΕΠ. Στον Προϋπολογισμό του Κράτους για το 2019, που ψηφίστηκε από τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων στις 14 Δεκεμβρίου 2018, εγκρίθηκαν τέσσερις νέες θέσεις 

ως ακολούθως: α) 1 θέση Ανώτερου Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Κλ. Α13(ii), β) 1 θέση Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού A ,́ Κλ. Α11(ii), και γ) 2 θέσεις Λειτουργού 

Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Κλ. Α8, Α10 και Α11. 

Ως εκ τούτου, το ΓΕΠ πλέον δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από αποσπάσεις δημοσίων 

υπαλλήλων και εκπαιδευτικών λειτουργών, γεγονός που υποσκάπτει την ανεξαρτησία 

του Θεσμού, αλλά και θέτει σε κίνδυνο τη διαρκώς αποκτούμενη εμπειρία και συνέχιση 

της λειτουργίας του. 

Με το νέο άρθρο 13, θεσμοθετήθηκε η ΟΕΣ , η οποία λειτουργούσε με απόφαση της 

Επιτρόπου από το 2011. Η ΟΕΣ απαρτίζεται από έφηβους ηλικίας από δεκατριών μέχρι 

δεκαεπτά χρόνων, οι οποίοι εκπροσωπούν, κατά το δυνατό, ισορροπημένα την κυπριακή 

κοινωνία, από απόψεως γεωγραφικής κάλυψης, φύλου, ηλικίας, εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκευτικών πεποιθήσεων, πολιτισμικών καταβολών και κοινωνικών ομάδων, 

περιλαμβανομένων παιδιών με αναπηρίες (για περισσότερα βλέπε Μέρος Α ,́ κεφ. 1.3.2 

παρούσας Έκθεσης).

Επιπρόσθετα, με την προθήκη των άρθρων 13Α, 13Β, 13Γ και 13Δ, έχουν εισαχθεί πρόνοιες 

για διαβούλευση της Επιτρόπου με οργανωμένα σύνολα παιδιών, με εξειδικευμένες 

ομάδες παιδιών που συστήνονται ad hoc ανάλογα με συγκεκριμένο θέμα, καθώς και με 

ΜΚΟ οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα που αφορούν τα παιδιά. 

Το Ανώτατο Δικαστήριο, με απόφασή του ημερομηνίας 19/11/2014, εξέδωσε Διαδικαστικό 

Κανονισμό με τίτλο «Ο περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού (Διορισμός 

Επιτρόπου από το Δικαστήριο ως Αντιπρόσωπος Παιδιού) Διαδικαστικός Κανονισμός του 
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2014» όσον αφορά τη νομική εκπροσώπηση παιδιού, από την Επίτροπο, σε περιπτώσεις 

όπου αυτό είναι διάδικος ή που επηρεάζεται το ίδιο και το συμφέρον του, σε οποιαδήποτε 

δικαστική διαδικασία. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 3 του εν λόγω Διαδικαστικού Κανονισμού, το Δικαστήριο 

δύναται: «αφού προηγουμένως λάβει υπόψη του τυχόν ενστάσεις που υποβληθούν και 

αφού ακούσει και λάβει υπόψη τις απόψεις του επηρεαζόμενου παιδιού, ανάλογα με 

την ηλικία, ωριμότητα και τη δυνατότητα αντίληψής του, τις απόψεις των διαδίκων και 

τις απόψεις του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, και εφόσον κρίνει 

ότι εξυπηρετείται το συμφέρον του παιδιού, να διορίσει με διάταγμα τον Επίτροπο ως 

αντιπρόσωπο του παιδιού με σκοπό την εκπροσώπηση του παιδιού και των συμφερόντων 

του στη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία και την καταχώρηση ή υποβολή από τον 

Επίτροπο εγγράφων προτάσεων, όπου αυτό ενδείκνυται».

Η απόφαση του Δικαστηρίου για διορισμό του Επιτρόπου, ως αντιπρόσωπο του Παιδιού, 

μπορεί να προκύψει είτε αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο, είτε κατόπιν αίτησης από: 

(α) τον Επίτροπο, (β) το παιδί που είναι διάδικος ή επηρεάζεται, αυτοπροσώπως, (γ) τη 

ΔΥΚΕ, και δ) γονέα ή πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα. Για περιπτώσεις νομικής 

εκπροσώπησης παιδιών κατά το 2018 βλέπε στο Μέρος Α ,́ κεφ. 1.4 παρούσας Έκθεσης.





ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα χρόνων 

λειτουργίας του Θεσμού της Επιτρόπου Προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η Επίτροπος 

εγκαινίασε, το Σεπτέμβριο του 2018, δεκάμηνη 

παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης και δράσης 

με τίτλο «Συμμετέχουμε ενεργά στην προστασία 

των δικαιωμάτων του παιδιού». Στο πλαίσιο της 

επικοινωνιακής προβολής της Εκστρατείας, 

επιλέγηκε το hashtag #ThinkRight, απόλυτα 

συνδεδεμένο με το σκεπτικό ότι σκεφτόμαστε 

σωστά, όταν σκεφτόμαστε στη βάση των 

δικαιωμάτων γενικά και των παιδιών ειδικότερα. 

Η διάρκεια της Εκστρατείας είναι δέκα μήνες, όσα 

και τα χρόνια λειτουργίας του Θεσμού. Στόχος της 

Εκστρατείας είναι κάθε σπίτι και κάθε άτομο μέσα 

στην κυπριακή κοινωνία να ενημερωθούν για τα 

δικαιώματα του παιδιού.

1
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Συμμετέχω ενεργά 
στην Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού

1.1. Εικονογράφηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού.

Για τις ανάγκες της εκστρατείας, η Επίτροπος αποφάσισε τη μεταφορά της Σύμβασης σε 

φιλική, για τα παιδιά δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης έκδοση. Για τους σκοπούς 

της έκδοσης τα δικαιώματα ομαδοποιήθηκαν και εικονογραφήθηκαν. Η εικονογράφηση 

έγινε σε συνεργασία με την επαγγελματία εικονογράφο, Λήδα Βαρβαρούση. 

Κεντρικοί πρωταγωνιστές της εικονογράφησης είναι οι εννέα «Δικαιωματοήρωες» (για 

περισσότερα δες Μέρος Α ,́ Κεφ. 1.2.1.) Κάθε εικόνα συνοδεύεται από μικρές και απλές 

προτάσεις, έτσι ώστε να είναι κατανοητές και από τα μικρότερα παιδιά. 

Στη φιλική προς τα παιδιά δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης, έκδοση της 

Σύμβασης την οποία ετοίμασε η Επίτροπος, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις ευθύνες που 

έχει το Κράτος - το οποίο στην εικονογράφηση παρουσιάζεται ως ένα ανθρωπόμορφο 

κτίριο - όσον αφορά την εφαρμογή τους εντός της επικράτειάς του. Οι εικονογραφήσεις 

βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΓΕΠ, και μπορούν να αξιοποιηθούν για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς από τα σχολεία ή για άλλους σκοπούς που συμβάλλουν στην 

προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.  

1.2. Εναρκτήρια εκδήλωση της Εκστρατείας. 

Η έναρξη της Εκστρατείας ανακοινώθηκε επίσημα στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, όπου και 

δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα και οι δράσεις της, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, 

υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό 

Κέντρο Δήμου Στροβόλου. 
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Σύμμαχοί της Εκστρατείας, είναι πρώτα τα ίδια τα παιδιά. Ακούραστοι σύμμαχοι 

του Θεσμού για δέκα χρόνια, βαδίζουν δίπλα του, διεκδικούν, ενημερώνονται και 

ενημερώνουν, ενδυναμώνονται και συμμετέχουν ενεργά. Τα ίδια τα παιδιά έδωσαν 

λοιπόν και το έναυσμα της Εκστρατείας, παρουσιάζοντας με ένα δημιουργικό τρόπο τις 

δέκα ομάδες δικαιωμάτων, αλλά και αντιλήψεις και περιορισμούς που υπάρχουν στην 

κοινωνία και επηρεάζουν την εφαρμογή τους.  

1.3. Πρώτος άξονας εκστρατείας: Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού.

Πρώτος στόχος της εκστρατείας είναι να ενημερωθεί κάθε μέλος της κυπριακής 

κοινωνίας ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού. Μια τέτοια ενημέρωση είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση προκειμένου να μπορεί να ακολουθήσει οποιοσδήποτε δημόσιος διάλογος 

σε ότι αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού στην Κύπρο, μέσα από τη 

διαμόρφωση και προώθηση παιδοκεντρικών νομοθεσιών, διαδικασιών και πρακτικών. 

Συγκεκριμένες δράσεις της Επιτρόπου, στο πλαίσιο της Εκστρατείας, υπηρετούν 

το σκοπό ώστε το ευρύτερο δυνατό φάσμα της κοινωνίας να γνωρίσει τα δικαιώματα του 

παιδιού. 

1.3.1. Τα δικαιώματα του παιδιού στο γάλα.

Το γάλα είναι ένα από τα καθημερινά ροφήματα για όλα σχεδόν τα παιδιά και τους 

ενήλικες στην Κύπρο. Για τούτο ακριβώς το λόγο, στα περισσότερα σπίτια, βρίσκεται 

και μια συσκευασία γάλακτος. Στη βάση αυτού του γεγονότος, η Επίτροπος επεδίωξε 

να συνεργαστεί με το μεγαλύτερο, ίσως, διανομέα γάλακτος στην Κύπρο, την 
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εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η συγκεκριμένη εταιρεία, ανταποκρινόμενη θετικά 

στο κάλεσμα της Επιτρόπου, ήρθε αρωγός και συνεργάτης στην προσπάθειά της 

να προωθήσει την ενημέρωση σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού στο πλαίσιο 

της Παγκύπριας Εκστρατείας Ενημέρωσης και Δράσης «Συμμετέχουμε Ενεργά στην 

Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού». Έτσι, έντεκα συσκευασίες των έξι τύπων 

φρέσκου γάλακτος Χαραλαμπίδης Κρίστης, φέρουν στην ετικέτα τους, τα βασικά 

μηνύματα -μέσω εικονογραφήσεων- των δικαιωμάτων του παιδιού. Ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Χαραλαμπίδης Κρίστης, κ. Αλέξης Χαραλαμπίδης ανέφερε 

σχετικά: «Το κάθε δικαίωμά των παιδιών, είναι υποχρέωσή μας, είναι ευθύνη μας, 

ατομική και συλλογική. Σήμερα, μετά από 75 χρόνια, για πρώτη φορά συμμετέχουμε 

ενεργά και με τις ίδιες τις συσκευασίες μας! Προσφέρουμε ένα ισχυρό όχημα του καλού, 

του καλύτερου για τα παιδιά μας. Ένα παγκύπριο όχημα ενημέρωσης, εκπαίδευσης 

και δράσης για να κάνουμε την Κύπρο μας πιο ανθρώπινη, πιο ουσιαστική, καλύτερη». 

Οι εικονογραφήσεις στις συσκευασίες αλλάζουν κάθε μήνα, τοποθετώντας με αυτό τον 

τρόπο τα δικαιώματα σε κάθε πρόγευμα, και κάνοντας τα γνωστά σε μεγάλο αριθμό 

ατόμων εντός της κυπριακής κοινωνίας. 

1.3.2. Τα δικαιώματα του παιδιού στα λεωφορεία.

Όχημα γνωριμίας με τα δικαιώματα αποτελούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς και 

συγκεκριμένα τα λεωφορεία. Με τη στήριξη της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών 

και Έργων, δέκα διαφορετικά δικαιώματα τοποθετήθηκαν στα λεωφορεία των τακτικών 

γραμμών, σε όλες τις επαρχίες, κάνοντας τις διακινήσεις στους δρόμους ενδιαφέρουσες 

και επιμορφωτικές, εξοικειώνοντας την κοινωνία με τα συγκεκριμένα δικαιώματα, και, 

παράλληλα, καλώντας τον καθένα από εμάς να συμβάλει ενεργά, στην προστασία των 

δικαιωμάτων του παιδιού. 
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1.3.3. Τα δικαιώματα του παιδιού σε ταινίες μικρού μήκους.

Στο πλαίσιο της Εκστρατείας, και σε συνεργασία της Επιτρόπου με το ΥΠΠ και την 

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου προγραμματίστηκε η δημιουργία δέκα ταινιών μικρού 

μήκους, κάθε μια από τις οποίες θα προβάλλει και διαφορετικό δικαίωμα του παιδιού. 

Οι ταινίες θα προωθηθούν προς όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Μέσα από τις ταινίες 

παρουσιάζονται οι εννέα «Δικαιωματοήρωες», οι οποίοι γνωρίζουν στο τηλεοπτικό κοινό 

το δικαίωμα και βασικές πτυχές εφαρμογής του. Εντός του 2018 παράχθηκε η ταινία που 

αφορά στο δικαίωμα της μη διάκρισης και η ταινία γνωριμίας με όλα τα δικαιώματα και 

τους «Δικαιωματοήρωες».

1.3.4. Τα δικαιώματα του παιδιού στον «Πιο Αδύναμο Κρίκο».

Συμβάλλοντας στην προσπάθεια γνωριμίας του κοινού με την Εκστρατεία, αλλά και τα 

δικαιώματα του παιδιού, τέσσερις Σύμμαχοι των Δικαιωμάτων του Παιδιού και τέσσερα 

πρώην μέλη της Ομάδας Εφήβων της Επιτρόπου έλαβαν μέρος στο τηλεπαιχνίδι «Ο πιο 

Αδύναμος Κρίκος». Φορώντας το μπλουζάκι της Εκστρατείας, οι οχτώ συμμετέχοντες 

έδωσαν βασική πληροφόρηση στο κοινό για την Εκστρατεία και το σκοπό της και 

συνέβαλαν κατ’ αυτό τον τρόπο στην ευρεία παρουσίαση της Εκστρατείας. 
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1.4. Δεύτερος άξονας εκστρατείας: Ενδυνάμωση των παιδιών.

Δεύτερος στόχος της Εκστρατείας είναι η ενδυνάμωση των ιδίων των παιδιών μέσα από 

τη γνωριμία με τα δικαιώματά τους, αλλά και την εφαρμογή τους. Για το σκοπό αυτό, 

η Επίτροπος προέβη στην υλοποίηση των πιο κάτω δράσεων. 

1.4.1. Τα δικαιώματα του παιδιού στα σχολεία.

Μέρος του υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο της εικονογράφησης της Σύμβασης, 

φιλοξενείται στην αφίσα που στάλθηκε σε όλα τα σχολεία δημοτικής και προδημοτικής 

εκπαίδευσης, μία για κάθε τμήμα του σχολείου, αλλά και στο ενημερωτικό τρίπτυχο 

«Γνώρισε τα δικαιώματά σου», το οποίο δίνεται σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα της Επιτρόπου. Οι αφίσες παρουσιάζουν τα δικαιώματα και, 

συνεπώς, αποτελούν τόσο πηγή εκμάθησης των δικαιωμάτων, όσο και έναυσμα για τη 

διεξαγωγή βιωματικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία των δικαιωμάτων τόσο στο 

πλαίσιο της τυπικής όσο και στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης.  

1.4.2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα».

Στο πλαίσιο της Εκστρατείας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα» 

αναμένεται να ταξιδέψει σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, διευκολύνοντας κατ’ αυτό τον 

τρόπο τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από 

την επαρχία Λευκωσίας. Το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

Εκστρατείας σε 50 σχολικές μονάδες ανά το παγκύπριο, ενδυναμώνοντας ένα σύνολο 

περίπου 1250 παιδιών. Είναι η πρώτη φορά που το πρόγραμμα ‘ταξιδεύει’ ταυτόχρονα σε 

όλες τις επαρχίες της Κύπρου, ώστε σε αυτό να συμμετέχουν παιδιά από όλες τις πόλεις 

και την ύπαιθρο. 



1.4.3. Εργαστήρια και Εκδήλωση Γνωριμίας με τους 
«Δικαιωματοήρωες».  

Στις 10 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο της Εκστρατείας, η Επίτροπος, σε συνεργασία με 

την Τράπεζα Κύπρου πραγματοποίησε εργαστήρια και εκδήλωση γνωριμίας με τους 

«Δικαιωματοήρωες», στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου,. Στην 

εκδήλωση συμμετείχαν συνολικά 99 παιδιά από τρία Δημοτικά Σχολεία, τα οποία μέσα 

από τρίωρα βιωματικά εργαστήρια είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα δικαιώματά 

τους. Το ρόλο συντονιστών των εργαστηρίων ανέλαβαν μέλη της ΟΕΣ, τα οποία μέσα 

από διαδραστικές δραστηριότητες, ενημέρωσαν τα παιδιά για τα δικαιώματά τους. Την 

εκδήλωση χαιρέτησαν η Επίτροπος και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού. 

1.4.4. Τα δικαιώματα του παιδιού σε Έκθεση στο Μουσείο Παραμυθιού.

Η Επίτροπος, τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018, εγκαινίασε την Έκθεση «Τα Δικαιώματα 

του Παιδιού μια φιλική προς τα παιδιά παρουσίαση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού», στο Μουσείο Παραμυθιού. Στην Έκθεση παρουσιάστηκαν δέκα από τις 

46 φιλικές προς το παιδί εικονογραφήσεις των δικαιωμάτων του παιδιού. Στο πλαίσιο 

των εγκαινίων της Έκθεσης, η Επίτροπος οργάνωσε διαδραστικά εργαστήρια με 



49

37 παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης, τα οποία είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα δικαιώματά 

τους. Το ρόλο συντονιστών των εργαστηρίων ανέλαβαν δύο από τους Συμμάχους 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ο ηθοποιός Χρήστος Γρηγοριάδης και ο τραγουδιστής 

Hoviq. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς η Επίτροπος, ο Υπουργός Παιδείας και 

Πολιτισμού και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χαραλαμπίδης Κρίστης, 

κ. Αλέξης Χαραλαμπίδης.

Με τα εγκαίνια της Έκθεσης, σηματοδοτήθηκε και η έναρξη της Εβδομάδας Δράσεων του 

Μουσείου Παραμυθιού με τίτλο «Παιδική Λογοτεχνία των Νόμων και των Δικαιωμάτων / 

Δικαιώματα και Νόμοι της Παιδικής Λογοτεχνίας», που διήρκησε από τις 19 μέχρι και τις 

24 Νοεμβρίου 2018, την οποία η Επίτροπος έθεσε υπό την αιγίδα της.

1.5. Τρίτος άξονας εκστρατείας: Ενδυνάμωση της κοινωνίας. 

Βασικός στόχος της εκστρατείας είναι και η αλλαγή των στερεοτύπων της κοινωνίας 

που σχετίζονται με τα δικαιώματα του παιδιού και επηρεάζουν την εφαρμογή τους έτσι 

ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία και εμπέδωση κουλτούρας 

σεβασμού των δικαιωμάτων. Για την προώθηση του στόχου αυτού η Επίτροπος σχεδίασε 

συγκεκριμένες δράσεις. 

1.5.1. Δίκτυο Συμμάχων για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ξεχωριστό ρόλο στο πλαίσιο της Εκστρατείας έχει το Δίκτυο Συμμάχων για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού, το οποίο συναποτελούν σαράντα ευρέως αναγνωρίσιμα άτομα, από το 

χώρο των ΜΜΕ, της τέχνης, του αθλητισμού, του πολιτισμού και τον ακαδημαϊκό χώρο. 

Σαράντα πρόσωπα, τα οποία, για δέκα μήνες, αναμένεται με τη δική τους φωνή και δράση 

να συμβάλουν στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και της Πολιτείας. 
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Ρόλος του Δικτύου είναι η διάχυση της ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν 

τα δικαιώματα του παιδιού με δράσεις και παρεμβάσεις των μελών του. Η επιλογή των 

μελών του δικτύου έγινε έχοντας κατά νου ότι αυτά έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε 

συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού ή / και λειτουργούν ως διαμορφωτές της κοινής 

γνώμης. Παράλληλα, ως ευρύτερα αναγνωρίσιμα άτομα, μπορούν να έχουν μεγαλύτερη 

επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα σε πολιτικό επίπεδο, ώστε αυτές 

να έχουν ένα παιδοκεντρικό πρόσημο. 

Σε πρώτο στάδιο, οι Σύμμαχοι ανάρτησαν φωτογραφία τους στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης με το μπλουζάκι της Εκστρατείας, ώστε να ενημερωθεί το κοινό για τη 

συμμετοχή τους σε αυτή. Σε ένα δεύτερο στάδιο, ομάδα Συμμάχων συμμετείχε σε 

εκπαιδευτικό εργαστήρι. Σειρά δράσεων με τους Συμμάχους προγραμματίζεται καθ’ όλη 

τη διάρκεια της Εκστρατείας. 

1.5.2. Εκπαίδευση Επαγγελματιών.

Η εκπαίδευση και ενδυνάμωση των επαγγελματικών ομάδων που ασχολούνται με 

παιδιά, αποτελεί μέτρο προώθησης και διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού και 

συμβάλλει στην εμπέδωση κουλτούρας σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού στην 

Κύπρο. Προς το σκοπό αυτό, η Επίτροπος προγραμμάτισε την υλοποίηση των ακόλουθων 

εκπαιδεύσεων προς επαγγελματίες:

- Εκπαίδευση ιδρυματικών Λειτουργών όλων των επαρχιών στις 22, 23 και 
26 Οκτωβρίου 2018 (για περισσότερες πληροφορίες βλ. Μέρος Β΄ Κεφ. 6.4.)

- Εκπαίδευση προς ενήλικες: «Τα στερεότυπα μέσα στα κλασσικά παραμύθια», 
22 Νοεμβρίου 2018

- Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

- Εκπαίδευση δικηγόρων

- Εκπαίδευση αστυνομικών



51ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017

1.5.3. Ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό.

Στη βάση των πεποιθήσεων που υπάρχουν στην κυπριακή κοινωνία, οι οποίες 

επηρεάζουν την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού, η Επίτροπος σκοπεύει στο 

πλαίσιο της Εκστρατείας να εφαρμόσει ανοιχτές συζητήσεις με μέλη κοινοτήτων, 

ώστε να συζητηθούν πτυχές που απασχολούν τους ενήλικες όσον αφορά στα 

δικαιώματα του παιδιού. Παράλληλα, η Επίτροπος με τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικές 

εκπομπές απαντά σε ερωτήσεις που απευθύνει το κοινό ή που απασχολούν την 

κοινότητα των δημοσιογράφων και σκιαγραφούν τις ανησυχίες της κοινής γνώμης.  



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Σύμφωνα με το Άρθρο 28 της Σύμβασης, τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη είναι υποχρεωμένα να 

αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην 

εκπαίδευση και να μεριμνούν ώστε αυτή να 

επιτευχθεί προοδευτικά στη βάση της ισότητας 

των ευκαιριών. Το δικαίωμα του παιδιού στην 

εκπαίδευση δεν είναι απλά θέμα πρόσβασης 

αλλά και περιεχομένου (Άρθρο 29). Στο πλαίσιο 

της δικαιωματικής θεώρησης, η εκπαίδευση είναι, 

εξ’ ορισμού, παιδοκεντρική. Ως τέτοια, έχει ως 

στόχο την ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

κάθε παιδιού ξεχωριστά, των ταλέντων και των 

ικανοτήτων του, αναγνωρίζοντας ότι κάθε παιδί 

έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, 

ικανότητες και μαθησιακές ανάγκες. Ως εκ τούτου, 

η προοπτική των δικαιωμάτων του παιδιού προκρίνει 

μια ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση, η οποία 

να διασφαλίζει ότι οι διαθέσιμες εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες θα αντανακλούν την κατάλληλη 

ισορροπία ανάμεσα στην προώθηση των φυσικών, 

νοητικών, πνευματικών και συναισθηματικών 

πλευρών της εκπαίδευσης, καθώς και ανάμεσα 

στη διανοητική, την κοινωνική και πρακτική της 

διάσταση.

Κατά τη χρονιά 2017 - 2018, η Επίτροπος, 

παρακολουθώντας στενά τα τεκταινόμενα στο χώρο 

της εκπαίδευσης, συνέβαλε, είτε μέσω της παροχής 

συστάσεων και εισηγήσεων, στα πλαίσια του 

ελεγκτικού της ρόλου, είτε μέσω γνωμοδότησης, 

κατόπιν προσκλήσεως από την αρμόδια Αρχή, στις 

προσπάθειες για διασφάλιση του δικαιώματος 

όλων των παιδιών στην εκπαίδευση.

Στα πλαίσια του ελεγκτικού της ρόλου, η Επίτροπος 

ετοίμασε Έκθεση αναφορικά με τις συνθήκες 
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διακίνησης μαθητών με σχολικά λεωφορεία στην επαρχία Λάρνακας και το πλαίσιο που 

διέπει την ανάθεση δρομολογίων 5, επισημαίνοντας σημαντικά κενά και αδυναμίες που 

ισχύουν σε σχέση με τις υφιστάμενες πρακτικές ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας 

για το εν λόγω θέμα. Παράλληλα, με Πόρισμα της αναφορικά με το θέμα της στασιμότητας 

παιδιών με συναισθηματικές δυσκολίες6, η Επίτροπος υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, την 

αναγκαιότητα για θεσμοθέτηση διαδικασιών με τις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη το 

συμφέρον του παιδιού από το σώμα που λαμβάνει την απόφαση για τη στασιμότητα. 

Κατόπιν διερεύνησης παραπόνων, η Επίτροπος αξιολόγησε τις διαδικασίες και πρακτικές 

που εφαρμόζονται από το ΥΠΠ και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης 

σε περιπτώσεις παραπόνων γονέων κατά εκπαιδευτικών.7 Αξιολόγησης έτυχε, επίσης, 

από την Επίτροπο, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσθηκε από τους εκπαιδευτικούς 

ενός συγκεκριμένου δημοτικού σχολείου,8 παιδί με μεταναστευτική βιογραφία το 

οποίο, μετακινήθηκε, εκ περιτροπής, εντός μιας και μόνο σχολικής χρονιάς, και στα 

τρία τμήματα της Στ΄ τάξης του σχολείου. Σε σχέση με τις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, 

η Επίτροπος διαβίβασε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού τις επισημάνσεις της, 

καθώς επίσης σχετικές συστάσεις και υποδείξεις.

H δράση της Επιτρόπου στο θέμα της παιδείας επεκτείνεται και προς την κατεύθυνση της 

αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου της εκπαίδευσης. Στα πλαίσια 

της εξαγγελίας του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής 

για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με αναπηρία ή άλλες εκπαιδευτικές 

ανάγκες η Επίτροπος συμμετείχε σε συναντήσεις διαβούλευσης με τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Υπουργείου και κατέθεσε τις απόψεις της επί του θέματος, ενώπιον της 

ομάδας εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση 

που επισκέφτηκαν την Κύπρο. Περαιτέρω, η Επίτροπος συμμετέχει, κατόπιν πρόσκλησης 

του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, στην ad hoc επιτροπή για τη Δημιουργία Κώδικα 

Δεοντολογίας των Εκπαιδευτικών και παράλληλα, λαμβάνει μέρος στο Δίκτυο Πρόληψης 

και Καταπολέμησης του Ομοφοβικού και Τρανφοβικού Εκφοβισμού στην Εκπαίδευση. 

 

5 Βλέπε «Έκθεση της Επιτρόπου αναφορικά με τις συνθήκες διακίνησης μαθητών με σχολικά λεωφορεία στην επαρχία Λάρνακας και το 
πλαίσιο που διέπει την ανάθεση σχολικών δρομολογίων, Μάρτιος 2018», η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.childcom.
org.cy, στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\ Η Άποψη της Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/Πορίσματα της Επιτρόπου.

6 Βλέπε «Πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με το θέμα της 
στασιμότητας παιδιών με συναισθηματικές δυσκολίες, Νοέμβριος 2018» η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.childcom.
org.cy, στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\ Η Άποψη της Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/Πορίσματα της Επιτρόπου.

7 Αρ. Φακ.: ΓΕΠ 11.17.07.02.188 & ΓΕΠ 11.17.07.02.190

8 Αρ. Φακ.: ΓΕΠ 11.17.07.02.197



54

Η Επίτροπος, σε συνεργασία με την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, αφουγκραζόμενες ανησυχίες παιδιών, γονέων αλλά και εκπαιδευτικών, 

εξέδωσαν κοινή Θέση,9 εκθέτοντας βασικές αρχές και προϋποθέσεις που θα πρέπει να 

τηρούνται από τις διευθύνσεις των σχολείων για τη διαχείριση του θέματος της ευπρεπούς 

εμφάνισης των τελειόφοιτων μαθητών και μαθητριών κατά την τελετή αποφοίτησης του 

σχολείου τους.

Περαιτέρω, σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία στο χώρο του σχολείου, η Επίτροπος, 

με Υπόμνημά της προς στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού10, 

υπογράμμισε τη σπουδαιότητα υιοθέτησης μιας ολιστικής προσέγγισης σε σχέση με την 

ασφάλεια και υγεία στο χώρο του σχολείου, η οποία να καλύπτει το πλήρες φάσμα της 

λειτουργίας κάθε σχολικής κοινότητας και να θεμελιώνεται στα δικαιώματα του παιδιού. 

2.1. Έκθεση της Επιτρόπου αναφορικά με τις συνθήκες διακίνησης 
μαθητών με σχολικά λεωφορεία στην επαρχία Λάρνακας και το πλαίσιο 
που διέπει την ανάθεση σχολικών δρομολογίων, Μάρτιος 2018.11

Σκοπός της εν λόγω Έκθεσης ήταν να εντοπίσει, μέσα από τη διερεύνηση και παρουσίαση 

των περιπτώσεων, για τις οποίες η Επίτροπος είχε δεχτεί παράπονα από μαθητές και 

γονείς, κενά και παραλείψεις σε επίπεδο διαδικασιών και διοικητικών πρακτικών, 

και να υποβάλει εισηγήσεις, βασισμένες στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού, ώστε να διασφαλίζεται το συμφέρον του παιδιού και όλα 

τα άλλα δικαιώματα σε κάθε απόφαση που σχετίζεται με τη διακίνηση των μαθητών, με 

λεωφορεία, από/προς τα σχολεία. Οι περιπτώσεις αφορούσαν παράπονα μαθητών και 

γονέων, σε σχέση με τις συνθήκες διεκπεραίωσης σχολικών δρομολογίων, ανησυχίες ως 

προς την καταλληλότητα των λεωφορείων και, συνεπακόλουθα, ως προς την ασφάλεια 

στη διακίνηση των μαθητών με σχολικά λεωφορεία. 

9 Βλέπε «Θέση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σχετικά με την εμφάνιση μαθητών/ τριών κατά τις τελετές αποφοίτηση των σχολείων τους, 14/06/2018» η οποία βρίσκεται 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.childcom.org.cy στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\ Η Άποψη της Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/
Πορίσματα της Επιτρόπου.

10 Βλέπε «Υπόμνημα της Επιτρόπου, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, στη συζήτηση του θέματος: Η ασφάλεια, 
υγεία και προστασία των μαθητών στις σχολικές μονάδες και η ανάγκη επαναξιολόγησης της πολιτικής ασφάλειας στα σχολεία, 
10/10/2018» το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.childcom.org.cy στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\ Η Άποψη της 
Επιτρόπου\ Υπομνήματα Επιτρόπου στη Βουλή.

11 Βλέπε «Έκθεση της Επιτρόπου αναφορικά με τις συνθήκες διακίνησης μαθητών με σχολικά λεωφορεία στην
επαρχία Λάρνακας και το πλαίσιο που διέπει την ανάθεση σχολικών δρομολογίων, Μάρτιος 2018» η οποία
βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\ Η Άποψη της
Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/Πορίσματα της Επιτρόπου.
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Η Επίτροπος προέβη σε παρεμβάσεις προς το ΥΠΠ και το Υπουργείο Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ). Από το αποτέλεσμα της διερεύνησης, η Επίτροπος 

κατέληξε σε διαπιστώσεις σε πέντε διαφορετικούς τομείς παραβιάσεων δικαιωμάτων 

των παιδιών, οι οποίοι αφορούν: α) την καταλληλόλητα των σχολικών λεωφορείων που 

εκτελούν δρομολόγια από/προς τον τόπο διαμονής των μαθητών, β) στην υποχρεωτική 

χρήση ζώνης ασφάλειας σε σχολικά λεωφορεία, γ) στην ανάθεση συνοδού για επίβλεψη 

μαθητών πολύ μικρής ηλικίας σε σχολικά λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια από/

προς τον τόπο διαμονής τους, δ) στην υποχρέωση των Ανάδοχων Εταιρειών να τηρούν 

συγκεκριμένο ωράριο στην εκτέλεση σχολικών δρομολογίων, και ε) σε αποφάσεις που 

λαμβάνονται από σχολικές μονάδες για διαφοροποίηση του ωραρίου λειτουργίας.

Με βάση τις διαπιστώσεις της, η Επίτροπος εισηγήθηκε τα εξής:

i. Θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη συνεργασία των δύο συναρμόδιων Υπουργείων 

(ΥΜΕΕ και ΥΠΠ) με στόχο την κατοχύρωση της ασφάλειας των μαθητών. Στο πλαίσιο 

αυτής της συνεργασίας πρέπει: α) Να καταρτιστούν σαφείς όροι προσφορών 

οι οποίοι να διασφαλίζουν πλήρως τα δικαιώματα των παιδιών σε ό,τι αφορά στην 

ασφάλειά τους στο πλαίσιο της μεταφοράς τους β) Να καταρτιστούν συμβάσεις 

σύμφωνα με τους όρους των προσφορών και γ) Να καταρτιστεί μηχανισμός 

παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής των συμβάσεων. 

ii. Οι όροι των προσφορών και των συμβάσεων με τις Ανάδοχες Εταιρείες Λεωφορείων 

θα πρέπει να καταρτιστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες 

κάθε ηλικίας μαθητών που διακινούνται με σχολικά λεωφορεία. 

iii. Το ΥΠΠ έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την ύπαρξη συνοδών σε σχέση με όλα 

τα παιδιά μικρής ηλικίας σε κάθε περίπτωση. 

iv. Οι Ανάδοχες Εταιρείες Λεωφορείων να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκή αριθμό 

κατάλληλων λεωφορείων για να καλύπτουν τους όρους της προσφοράς. Σε καμία 

περίπτωση να μη γίνονται εκπτώσεις εις βάρος της ασφάλειας των μαθητών. 

v. Όπου κριθεί ότι είναι αναγκαία η αλλαγή της νομοθεσίας και/ή η έκδοση 

διατάγματος, να προωθηθεί άμεσα τέτοια αλλαγή. Όμως, η απαίτηση αυστηρότερων 

προϋποθέσεων στο πλαίσιο ειδικά των συμβάσεων που συνάπτονται με Ανάδοχες 

Εταιρείες για ανάθεση διαδρομών σε σχέση με παιδιά, είναι δυνατόν να επιβληθεί 

με απόφαση πολιτικής. 
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Επιπλέον, η Επίτροπος τόνισε τη σημασία της συμμετοχής των μαθητών στη διατύπωση 

απόψεων ως προς τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών 

που τους παρέχονται, όπως, στην προκειμένη περίπτωση, στο θέμα της διακίνησης από/

προς τα σχολεία τους με λεωφορεία. Το δικαίωμα των παιδιών για συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, όχι μόνο δεν πρέπει να αμφισβητείται, αλλά, αντίθετα, επιβάλλεται να 

ενθαρρύνεται.

2.2. Πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του παιδιού, 
Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με το θέμα της στασιμότητας παιδιών 
με συναισθηματικές δυσκολίες, Νοέμβριος 201812.

Στη βάση της αξιολόγησης των χειρισμών του ΥΠΠ και των εμπλεκομένων σχολικών 

μονάδων, η Επίτροπος ετοίμασε Πόρισμα, αναφορικά με τρεις περιπτώσεις στασιμότητας 

παιδιών με συναισθηματικές δυσκολίες, λόγω απουσιών ή μη ικανοποιητικής επίδοσης, 

το οποίο και διαβίβασε προς τον ΥΠΠ με επιστολή ημερομηνίας 6/11/2108. 

Η Επίτροπος διαπίστωσε ότι, οι Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης 

Εκπαίδευσης παρουσιάζουν πρόβλημα, σε σχέση με τον τρόπο που λαμβάνονται 

οι αποφάσεις που αφορούν τη στασιμότητα παιδιών με συναισθηματικά προβλήματα. 

Το πρόβλημα προκύπτει ως αποτέλεσμα της απόδοσης της απόλυτης εξουσίας, σε σχέση 

με το θέμα της λήψης απόφασης για τη στασιμότητα, στους Καθηγητικούς Συλλόγους του 

κάθε σχολείου, κάτι που τους επιτρέπει να παραγνωρίσουν τις οποιεσδήποτε εισηγήσεις, 

από όπου και αν αυτές προέρχονται, είτε από ειδικούς είτε και το ΥΠΠ. 

Οι αποφάσεις των Συλλόγων, επισήμανε η Επίτροπος, είναι οριστικές και αμετάκλητες και 

δε δίνεται σε καμία περίπτωση η δυνατότητα προσφυγής σε ένα άλλο, δευτεροβάθμιο, 

σώμα για την επανεξέτασή της. Περαιτέρω, η Επίτροπος επισήμανε ότι το πρόβλημα 

έγκειται στην απουσία ξεκάθαρων διαδικασιών δια των οποίων να διασφαλίζεται ότι, 

κατά τη λήψη απόφασης έχει όντως ληφθεί υπόψη το συμφέρον του παιδιού, στη βάση 

συγκεκριμένων προϋποθέσεων για τον προσδιορισμό του. 

Η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως το ΥΠΠ θεσμοθετήσει διαδικασίες οι οποίες να 

διασφαλίζουν ότι το σώμα που θα λάβει την απόφαση για στασιμότητα έχει 

προηγουμένως αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις της απόφασης σε παιδί/παιδιά που 

αυτή αφορά. Συνέστησε δε, όπως το ΥΠΠ εξετάσει πώς και με ποιο τρόπο η απόφαση 

 
12 Βλέπε «Πόρισμα Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με το θέμα της στασιμότητας 
παιδιών με συναισθηματικές δυσκολίες» (Αποτέλεσμα διερεύνησης παραπόνων),Λευκωσία, Νοέμβριος 2018, το οποίο βρίσκεται 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.childcom.org.cy στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\ Η Άποψη της Επιτρόπου\ Υπομνήματα Επιτρόπου στη 
Βουλή.
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 των υποστηρικτικών ειδικοτήτων θα εισακούεται και θα λαμβάνεται υπόψη. Επισήμανε, 

επίσης, την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ώστε οι αποφάσεις των 

Καθηγητικών Συλλόγων να γίνονται στη βάση της αξιολόγησης του συμφέροντος του 

παιδιού. Η Επίτροπος υπογράμμισε, περαιτέρω, τη σπουδαιότητα που έχει η σύσταση 

δευτεροβάθμιου σώματος εξέτασης ενστάσεων, ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου 

υπάρχουν εκθέσεις ειδικών που αντικρούουν τις αποφάσεις των Καθηγητικών Συλλόγων. 

2.3. Διαδικασίες και πρακτικές που εφαρμόζονται από το ΥΠΠ και 
συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης σε περιπτώσεις 
παραπόνων γονέων κατά εκπαιδευτικών.13 

Γονείς παιδιών που φοιτούσαν στο δημοτικό σχολείο, με παράπονο προς την 

Επίτροπο, εξέφραζαν την ανησυχία τους αναφορικά με περιπτώσεις εκπαιδευτικών 

που παρουσίαζαν, συστηματικά, ανεπάρκεια στην εργασία τους ή/και ασκούσαν 

συναισθηματική βία προς τα παιδιά. Προς διερεύνηση, ενός εκάστου των παραπόνων, 

η Επίτροπος παρενέβηκε με επιστολές της προς τη Γενική Διευθύντρια ΥΠΠ. 

Υπό το φως των απαντήσεων που της δόθηκαν από το ΥΠΠ, η Επίτροπος, σε Αξιολόγησή 

της ημερομηνίας 5/3/2018 14 που απέστειλε προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, 

διαπίστωσε, ότι οι ενέργειες του ΥΠΠ, πρωτίστως, έγιναν, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε 

κλιμάκωση των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων γονέων και εκπαιδευτικών χωρίς, 

ωστόσο, να τεκμηριώνεται, επαρκώς, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών. 

Επίσης, σε Αξιολόγησή της ημερομηνίας 23/11/201815, η Επίτροπος καυτηρίασε, 

το γεγονός της ελλιπούς πληροφόρησης που της δίνεται από το ΥΠΠ, με αποτέλεσμα να 

μην είναι δυνατόν να αξιολογήσει εάν οι ενέργειες που έχουν γίνει από το ΥΠΠ έχουν 

διασφαλίσει τα δικαιώματα των επηρεαζόμενων παιδιών. 

Η Επίτροπος, τοποθετούμενη αναφορικά με τις διαδικασίες που το ΥΠΠ εφαρμόζει σε 

σχέση με εκπαιδευτικούς που παρουσιάζουν κατ’ εξακολούθηση ανεπάρκεια στην 

εργασία τους, με σοβαρό αντίκτυπο στα παιδιά, υπέδειξε ότι θα πρέπει να εγκαθιδρυθούν 

πιο αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την άμεση και ουσιαστική διαχείριση των 

περιπτώσεων αυτών. Η Επίτροπος, επικρότησε μεν την πρακτική παροχής στήριξης 

και εποπτείας που εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις εκπαιδευτικών, διατύπωσε δε 

προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητά της. Όπως υπέδειξε, το ΥΠΠ θα πρέπει, 

σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, να εξεύρει μηχανισμούς 

 
13 ΓΕΠ 11.17.07.08.25, ΓΕΠ 11.17.07.02.167, ΓΕΠ 11.17.07.02.175, ΓΕΠ 11.17.07.02.188, ΓΕΠ 11.17.07.02.190

14 ΓΕΠ 11.17.07.08.25, ΓΕΠ 11.17.07.02.167, ΓΕΠ 11.17.07.02.175

15 ΓΕΠ 11.17.07.02.188, ΓΕΠ 11.17.07.02.190
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 ώστε, σε περιπτώσεις όπου αυτό επιβάλλεται, να είναι δυνατόν ο επηρεαζόμενος 

εκπαιδευτικός να παρακολουθεί το πρόγραμμα στήριξης χωρίς να ασκεί τα διδακτικά 

του καθήκοντα. Σε μια τέτοια περίπτωση ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να επιστρέψει στα 

εκπαιδευτικά του καθήκοντα με την ολοκλήρωση του προγράμματος, νοουμένου ότι 

αποδεδειγμένα αυτό θα τον έχει βοηθήσει να διορθωθεί. 

Η Επίτροπος σημείωσε εμφαντικά, ότι η απλή μετακίνηση του εκπαιδευτικού στο ΥΠΠ 

για εκτέλεση άλλων καθηκόντων, χωρίς να εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 

στήριξης, δεν συνιστά λύση για το πρόβλημα, εφόσον παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο 

ο εκπαιδευτικός να επανατοποθετηθεί σε σχολείο. Χειρότερα, επισήμανε η Επίτροπος, 

δεν συνιστά λύση στο πρόβλημα η μετάθεση/μετακίνηση του εκπαιδευτικού σε άλλο 

σχολείο. Σε περιπτώσεις δε όπου ο εκπαιδευτικός, κατόπιν ένταξης σε ειδικό πρόγραμμα 

στήριξης, δεν παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο ώστε να μπορεί να επανέλθει στα 

διδακτικά του καθήκοντα, η Επίτροπος συνέστησε όπως το ΥΠΠ επεξεργαστεί τρόπους 

δια των οποίων η απομάκρυνση των ακατάλληλων εκπαιδευτικών και η εφαρμογή των 

σχετικών προνοιών του «Πειθαρχικού Κώδικα» να γίνεται πιο αποτελεσματικά.

2.4. Παράπονο για αλλεπάλληλες αλλαγές τμήματος σε παιδί με 
μεταναστευτική βιογραφία σε Δημοτικό Σχολείο.16 

Η Επίτροπος, κατόπιν διερεύνησης παραπόνου το οποίο της υποβλήθηκε με επιστολή 

ημερομηνίας 24/4/2018, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, προχώρησε, αφότου έλαβε την 

απάντηση από το ΥΠΠ,17 σε αξιολόγηση των ενεργειών της συγκεκριμένης σχολικής 

μονάδας στην οποία φοιτούσε το παιδί καθώς επίσης και του τρόπου με τον οποίο το ΥΠΠ 

ανταποκρίθηκε στο συγκεκριμένο παράπονο. 

Σε σχέση με τις ενέργειες της σχολικής μονάδας, η Επίτροπος διαπίστωσε παραβιάσεις 

σε σχέση με την Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του παιδιού και της Αρχής 

της Μη Διάκρισης. Όπως επισήμανε στην επιστολή της προς τον Υπουργό Παιδείας 

και Πολιτισμού, ημερομηνίας 29/11/2018, το γεγονός ότι το παιδί μετακινήθηκε, εκ 

περιτροπής, εντός μιας και μόνο σχολικής χρονιάς, και στα τρία τμήματα της Στ΄ τάξης, 

καταδεικνύει προχειρότητα και προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών. Το γεγονός ότι οι 

μετακινήσεις του παιδιού έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα καθώς και ότι το παιδί 

γνώριζε άλλα παιδιά σε όλα τα τμήματα όπου μετακινήθηκε, δεν συνιστούν σε καμία 

περίπτωση, δικαιολογία ή παρέχουν οποιοδήποτε άλλοθι για την αναλγησία με την οποία 

η διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου αντιμετώπισε το εν λόγω παιδί. 

16 Αρ. Φακ.: ΓΕΠ 11.17.07.02.197

17 Με επιστολή της Γενικής Διευθύντριας ΥΠΠ, ημερομηνίας 9/7/2018 (Αρ. Φακ. 7.27.03.6).
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Η Επίτροπος υπογράμμισε, ότι, το παιδί αντιμετωπίστηκε όχι ως ένα μοναδικό και 

ανεπανάληπτο πρόσωπο, αλλά ως ένα πρόβλημα που ουδείς ήθελε να επωμισθεί. Παρά 

τις όποιες ιδιαιτερότητες το παιδί αυτό, ενδεχομένως να έχει, επεσήμανε η Επίτροπος, 

η μεταχείριση του αναφορικά με τις μετακινήσεις του από τμήμα σε τμήμα, συνιστά, 

εμφανέστατα, δυσμενή σε βάρος του διάκριση. Το σχολείο, αντί να εγκύψει σε αυτές τις 

ιδιαιτερότητες, προτίμησε τη λύση της μετακίνησης.

Η Επίτροπος διατύπωσε, επίσης, στην υπό αναφορά Αξιολόγησή της, απαρέσκεια για 

τον τρόπο διαχείρισης του θέματος από το ΥΠΠ καθότι, στην απαντητική επιστολή της 

Γενικής Διευθύντριας, γίνεται απλή παράθεση των γεγονότων, χωρίς να αναφέρεται 

εάν και πώς το ΥΠΠ έχει αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο το σχολείο μεταχειρίστηκε 

το παιδί ούτε και εάν προέβη ή προτίθεται να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες επί 

τούτου. Η Επίτροπος ζήτησε, κατά συνέπεια, όπως το ΥΠΠ προβεί στις απαιτούμενες 

συστάσεις και ενέργειες ώστε όχι μόνο η διεύθυνση του εν λόγω Δημοτικού Σχολείου, 

αλλά όλες οι διευθύνσεις Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου, να αποφεύγουν τέτοιου 

είδους χειρισμούς.

2.5. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της εξαγγελίας του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για τη διαμόρφωση 

νέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με αναπηρία ή άλλες 

εκπαιδευτικές ανάγκες, η Επίτροπος συμμετείχε σε συναντήσεις διαβούλευσης με τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης και, με δεδομένο 

τον διακηρυγμένο προσανατολισμό του ΥΠΠ προς τη μεταρρύθμιση της δημόσιας 

εκπαίδευσης με τρόπο που να συνάδει προς τη φιλοσοφία της ενιαίας εκπαίδευσης, 

η Επίτροπος κατέθεσε τις απόψεις της επί του θέματος, ενώπιον της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, οι οποίοι 

πραγματοποίησαν επισκέψεις στην Κύπρο, με πρόσκληση του αρμόδιου Υπουργού. 

Οι εισηγήσεις της Επιτρόπου παρατίθενται εκτενώς στο σχετικό κεφάλαιο της παρούσας 

Έκθεσης, με τίτλο «Παιδί και Αναπηρία».

2.6. Επιτροπή για τη Δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας των 
Εκπαιδευτικών.18 

Ανταποκρινόμενη σε πρόσκληση της Γενικής Διευθύντριας του ΥΠΠ, η Επίτροπος 

συμμετείχε στην Επιτροπή για τη Δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας των Εκπαιδευτικών. 

Η απόφαση του ΥΠΠ για τη δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας ακολούθησε σχετικές 

 

18 Αρ. Φακ.: 15.22.22
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 συστάσεις της Επιτρόπου, στη Θέση της για την αναγκαιότητα ύπαρξης φιλικού προς το 

παιδί μηχανισμού υποβολής παραπόνου στο χώρο της εκπαίδευσης 19.

Στην επιτροπή εκπροσωπούνται, επίσης, οι διευθύνσεις του ΥΠΠ (Δημοτική, Μέση, 

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), η Επίτροπος Διοικήσεως, 

η Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, το Γραφείο Προγραμματισμού καθώς, επίσης, 

οι συνδικαλιστικές εκδηλώσεις των εκπαιδευτικών (ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ).

Σύμφωνα με το Πρακτικό που παρουσιάστηκε από στις σχετικές συσκέψεις της 

επιτροπής, ο Κώδικας Δεοντολογίας των Εκπαιδευτικών καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός 

εφόσον θα δημιουργήσει καλύτερη επαγγελματική συνείδηση στους εκπαιδευτικούς, 

θα εξυψώσει το επάγγελμα, θα ανεβάσει το κύρος των εκπαιδευτικών και θα βελτιώσει 

την ποιότητα των σχέσεων των εκπαιδευτικών. Επιδίωξη είναι όπως η δημιουργία του 

κώδικα συνοδεύεται από επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Έγινε επίσης σαφές ότι 

«ο Κώδικας δεν θα αντικαταστήσει την Αρχή Διοικητικού Δικαίου». 

2.7. Δίκτυο Πρόληψης και Καταπολέμησης του Ομοφοβικού και 
Τρανσφοβικού Εκφοβισμού στην Εκπαίδευση. 

Η Επίτροπος συμμετέχει στο «Δίκτυο Πρόληψης και Καταπολέμησης του Ομοφοβικού 

και Τρανσφοβικού Εκφοβισμού στην Εκπαίδευση», το οποίο συστάθηκε στα πλαίσια του 

ευρωπαϊκού προγράμματος HOMBAT- Combating HOMophoBic And Transphobic bullying 

in schools το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του 

προγράμματος Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) 2014-2020. 

Το Δίκτυο προσβλέπει στη δημιουργία στρατηγικών σχέσεων και «συμμαχιών» μεταξύ 

ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων φορέων, με απώτερο στόχο την κινητοποίηση 

συντονισμένων δράσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ομοφοβικού και 

τρανσφοβικού εκφοβισμού στην εκπαίδευση, στη βάση ενός κοινού οράματος και μιας 

κοινής στρατηγικής

Το Δίκτυο αποτελείται από διάφορες Υπηρεσίες του ΥΠΠ, συγκεκριμένα, 

το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, την Υπηρεσία 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, τον Κλάδο Οικιακής Οικονομίας, καθώς και 

το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, άλλους 

Φορείς, και ειδικότερα τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 

 

19 Βλέπε «Θέση της Επιτρόπου, καθόσον αφορά στην ύπαρξη φιλικού προς το παιδί μηχανισμού υποβολής παραπόνου στο χώρο της 
εκπαίδευσης, Δεκέμβριος 2017», η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.childcom.cy στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\  
Η Άποψη της Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/Πορίσματα της Επιτρόπου.
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το Πανεπιστήμιο Frederick, τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, 

την Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου και το Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία-CARDET.

2.8. Θέση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και 
της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
σχετικά με την εμφάνιση μαθητών/ τριών κατά τις τελετές αποφοίτησης 
των σχολείων τους, 14/6/2018.20 

Σχεδόν κάθε χρόνο, τόσο η Επίτροπος όσο και η Επίτροπος Διοικήσεως, γίνονται 

αποδέχτες παραπόνων από παιδιά και γονείς, που αφορούν τον τρόπο που Διευθύνσεις 

σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης διαχειρίζονται το θέμα της ευπρεπούς εμφάνισης των 

τελειόφοιτων μαθητών και μαθητριών κατά την τελετή αποφοίτησης του σχολείου τους. 

Ως εκ τούτου, οι δύο Επίτροποι ετοίμασαν και διαβίβασαν προς τον ΥΠΠ, με επιστολή 

ημερομηνίας 14/6/2018, κοινή Θέση για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία εδράζεται στις 

ακόλουθες τρεις παραδοχές:

 (α) Κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην τελετή 

αποφοίτησης του σχολείου τους. 

(β) Τα όρια της ελευθερίας του ατόμου σταματούν εκεί που αρχίζει η ελευθερία των 

άλλων ατόμων. 

(γ) Η τήρηση της αρχής της ισότητας είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως των 

συγκεκριμένων προσώπων που εκάστοτε στελεχώνουν τις Διευθύνσεις των 

σχολείων και των προσωπικών εκτιμήσεων και θέσεων τους. 

Υπό το φως των πιο πάνω, οι δύο Επίτροποι διατύπωσαν τη θέση ότι το θέμα της εμφάνισης 

των μαθητών και μαθητριών θα πρέπει να ρυθμίζεται, από την αρχή της σχολικής 

χρονιάς από τους εσωτερικούς κανονισμούς κάθε σχολείου, οι οποίοι, με βάση τους περί 

Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2017 (Κ.Δ.Π. 

60/2017) θεσπίζονται με τη συμμετοχή και των ίδιων των μαθητών. 

Όσον αφορά ειδικότερα στην τελετή αποφοίτησης, οι δύο Επίτροποι επεσήμαναν, ότι, 

οι Διευθύνσεις των σχολείων μπορούν αλλά και θα πρέπει να γνωστοποιούν εγκαίρως 

στους τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε αυτή, 

 

20 Βλέπε «Θέση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σχετικά με την εμφάνιση μαθητών/ τριών κατά τις τελετές αποφοίτησης των σχολείων τους, 14/6/2018», η οποία βρίσκεται 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.childcom.cy στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\ Η Άποψη της Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/Πορίσματα 
της Επιτρόπου.
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όπως ορίζεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς του σχολείου. Στην ίδια γνωστοποίηση 

των προϋποθέσεων συμμετοχής στην τελετή αποφοίτησης, θα πρέπει να παρέχεται 

η πληροφόρηση προς τους μαθητές ότι όσοι από αυτούς δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν 

στην τελετή υπό τις προϋποθέσεις που σ’ αυτήν καθορίζονται, θα μπορούσαν να 

παραλάβουν το απολυτήριό τους σε άλλο, ρητά καθοριζόμενο, χρόνο. Είναι, περαιτέρω, 

αυτονόητο ότι, αναφέρουν οι Επίτροποι, σε κάθε περίπτωση που μαθητής επιλέγει να 

εμφανιστεί στην τελετή, δεν μπορεί να αποκλειστεί από αυτήν, αν οι λόγοι για τους 

οποίους η εμφάνιση του φαίνεται να μην πληροί, κατ’ αρχήν, τις προϋποθέσεις που θα 

έχουν τεθεί, σχετίζονται αποδεδειγμένα με λόγους υγείας ή με το καλώς νοούμενο 

συμφέρον του.

2.9. Υπόμνημα της Επιτρόπου, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παιδείας και Πολιτισμού, στη συζήτηση του θέματος: «Η ασφάλεια, 
υγεία και προστασία των μαθητών στις σχολικές μονάδες και η ανάγκη 
επαναξιολόγησης της πολιτικής ασφάλειας στα σχολεία, 10/10/2018».21 

Σε γραπτό Υπόμνημα που κατέθεσε η Επίτροπος, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία στις 10/10/2018 συζήτησε το θέμα της ασφάλειας, 

υγείας και προστασίας των μαθητών στις σχολικές μονάδες και την ανάγκη 

επαναξιολόγησης της πολιτικής ασφάλειας στα σχολεία, η Επίτροπος υπέδειξε ότι 

η Σύμβαση δεσμεύει τα Συμβαλλόμενα Κράτη να διασφαλίσουν, ότι κάθε χώρος ή 

περιβάλλον στο οποίο φιλοξενούνται παιδιά, για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό 

διάστημα, είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφής βίας ή άλλο κίνδυνο που θα απειλούσε 

τη σωματική, πνευματική και ψυχοσυναισθηματική ασφάλεια και ευεξία του παιδιού.

Στο Υπόμνημά της η Επίτροπος επισημαίνει ότι τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας στο 

χώρο του σχολείου μπορούν και πρέπει να προσεγγίζονται μέσα από μια ευρύτερη 

προοπτική, η οποία καλύπτει το πλήρες φάσμα της λειτουργίας κάθε σχολικής 

κοινότητας και θεμελιώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα ευρύτερα και τα δικαιώματα 

του παιδιού ειδικότερα. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας προοπτικής απαιτεί και προϋποθέτει 

μια ολοκληρωμένη και περιεκτική εθνική πολιτική προστασίας και προαγωγής της 

υγείας των παιδιών στο χώρο του σχολείου. Μια τέτοια πολιτική αναμένεται ότι θα 

περιλαμβάνει γενικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες αφορούν το σύνολο των 

σχολικών μονάδων αλλά, ταυτόχρονα, θα χαρακτηρίζεται από ευελιξία που θα επιτρέπει 

σε κάθε σχολική κοινότητα να προχωρήσει σε προσαρμογές που να απαντούν στις δικές 

της ιδιαιτερότητες, ανάγκες και χαρακτηριστικά.

21 Βλέπε «Υπόμνημα της Επιτρόπου, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, στη συζήτηση του θέματος:  
«Η ασφάλεια, υγεία και προστασία των μαθητών στις σχολικές μονάδες και η ανάγκη επαναξιολόγησης της πολιτικής ασφάλειας στα 
σχολεία, 10/10/2018» το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.childcom.cy στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\ Η Άποψη της 
Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/Πορίσματα της Επιτρόπου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Αριθμός προνοιών της Σύμβασης κατοχυρώνουν 

και υπηρετούν τα δικαιώματα των παιδιών 

με αναπηρίες. Τα δικαιώματα των παιδιών με 

αναπηρίες ενισχύονται περαιτέρω από τη Σύμβαση 

των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων 

με Αναπηρία (ΣΗΕΔΑμεΑ). 

Με την κύρωση της ΣΗΕΔΑμεΑ, η Κύπρος 

στηρίζει τις προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές 

επίπεδο για την προαγωγή της ισότητας και τη 

συμμετοχή των ΑμεΑ σε όλες τις πτυχές της ζωής 

σε πλαίσιο μη-διάκρισης, διασφαλίζοντας ότι, 

τα ΑμεΑ απολαμβάνουν πλήρως και ισότιμα τα 

ίδια ανθρώπινα δικαιώματα με όλους. Σύμφωνα 

με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη πρέπει να θεσπίζουν νόμους 

που προάγουν την ισότητα και καταργούν κάθε 

μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης σε βάρος 

των ΑμεΑ. Για την αποφυγή των διακρίσεων, 

η νομοθεσία πρέπει να διασφαλίζει την ύπαρξη 

«εύλογης μέριμνας» για τις ανάγκες των ΑμεΑ. 

Η ομαλή ένταξη των ΑμεΑ στην ευρύτερη κοινωνία 

είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα. Οι αρμόδιες Αρχές 

είναι μάλιστα δεσμευμένες να λαμβάνουν υπόψη 

τις ανάγκες των ΑμεΑ σε όλες τις πολιτικές, 

τα προγράμματα και τις δράσεις τους. 

Η ένταξη των παιδιών με αναπηρία προωθείται 

μέσα από την κοινωνικοποίησή τους στο πλαίσιο 

του σχολείου, όταν αυτό λειτουργεί στη βάση των 

αρχών της Ενιαίας Εκπαίδευσης και παράλληλα, 

μέσα από την άσκηση παιδοκεντρικών κοινωνικών 

πολιτικών, οι οποίες στηρίζουν την προσπάθεια 

της οικογένειας του παιδιού με αναπηρία να 

ανταποκριθεί στις πολλαπλές και ιδιαίτερες του 

θεραπευτικές, ενισχυτικές, υποστηρικτικές και 
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άλλες ανάγκες. Στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής Πολιτείας που θέλει να λειτουργεί 

ανθρωποκεντρικά και πρωτίστως παιδοκεντρικά, η διασφάλιση πρόσβασης σε ίσες 

ευκαιρίες, σε κάθε τομέα της ζωής, στα παιδιά με αναπηρίες είναι αυτονόητη. Προς την 

κατεύθυνση αυτή εργάζεται η Επίτροπος με συνέπεια, από την έναρξη λειτουργίας του 

θεσμού. Εντός του 2018, η Επίτροπος, ανταποκρινόμενη σε σχετική πρόσκληση του 

Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, συμμετείχε στη Διαβούλευση για τη διαμόρφωση 

νέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με αναπηρία ή άλλες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι απόψεις της Επιτρόπου κατατέθηκαν σε ένα γραπτό κείμενο 

στο οποίο συνοψίστηκαν οι θέσεις, όπως αυτές κατά καιρούς διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο 

της δεκάχρονης λειτουργίας του Θεσμού (βλέπε 3.1.1 πιο κάτω). Περαιτέρω, η Επίτροπος 

διαμόρφωσε και δημοσιοποίησε, μετά από σχετική διερεύνηση, Θέση αναφορικά με τις 

διαδικασίες και τις διοικητικές πρακτικές σε σχέση με την ανάθεση συνοδών σε παιδιά που 

λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (βλέπε 3.1.2 πιο κάτω). Η ευθύνη του Κράτους 

απέναντι στα παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειές τους δεν περιορίζεται, φυσικά, 

στα θέματα εκπαίδευσης. Τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν, λόγω της ιδιαιτερότητας 

της κατάστασής τους, πολλαπλές προκλήσεις ενώ οι ανάγκες τους σε υποστηρικτικές 

αγωγές, είναι ποικίλες, και, τις περισσότερες φορές, δαπανηρές. Η Επίτροπος θεωρεί 

ότι, η υποστήριξη των παιδιών με αναπηρίες με στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές είναι 

εκ των ων ουκ άνευ για κάθε ανθρωποκεντρική συντεταγμένη Πολιτεία. Με συνεχείς 

παρεμβάσεις, τόσο προς την Εκτελεστική όσο και προς τη Νομοθετική Εξουσία, θέσεις 

και τοποθετήσεις, υπό μορφή Εκθέσεων και Πορισμάτων, υπογραμμίζει, τις νομικές 

υποχρεώσεις της Πολιτείας και διεκδικεί την αναβάθμιση των κοινωνικών της πολιτικών. 

Εντός του 2018, η Επίτροπος, δημοσιοποίησε Έκθεση που αφορά την παροχή του 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) σε παιδιά με αναπηρίες (βλέπε 3.2.1 πιο 

κάτω), ενώ έκανε παρεμβάσεις σε σχέση με το δημόσιο βοήθημα και τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες υγείας στα παιδιά με αναπηρία. 

3.1 Παιδιά με αναπηρία και Εκπαίδευση 

3.1.1 Σύνοψη των απόψεων της Επιτρόπου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού στα πλαίσια της Διαβούλευσης για τη 
διαμόρφωση νέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 
παιδιών με αναπηρία ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες.22

22  Βλέπε «Σύνοψη των απόψεων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στα πλαίσια της Διαβούλευσης για τη 
διαμόρφωση νέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με αναπηρία ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες» που βρίσκεται 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού www.childcom.org.cy στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\  
Η Άποψη της Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/Πορίσματα της Επιτρόπου.
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Στο πλαίσιο της εξαγγελίας του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για τη διαμόρφωση 

νέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με αναπηρία ή άλλες 

εκπαιδευτικές ανάγκες, η Επίτροπος διαβίβασε στον Υπουργό σχετική Σύνοψη των 

απόψεών της επί του θέματος. Η Σύνοψη περιλαμβάνει εισηγήσεις με βάση τις Αρχές 

και πρόνοιες της Σύμβασης και της ΣΗΕΔΑμεΑ, σε σχέση με κενά, παραλείψεις και 

δυσλειτουργίες που εντοπίστηκαν, στη διάρκεια των δέκα και πλέον χρόνων λειτουργίας 

του Θεσμού, σε επίπεδο διαδικασιών και διοικητικών πρακτικών της αρμόδιας Αρχής, 

στο θέμα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι εισηγήσεις της Επιτρόπου καλύπτουν 

διάφορες πτυχές της Ειδικής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

i. Σε ότι αφορά τη λειτουργία των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ) και της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(Κεντρική Επιτροπή), η Επίτροπος εισηγήθηκε να μετέχουν εμπειρογνώμονες με 

σχετική κατάρτιση και να αντιμετωπιστεί η μεγάλη καθυστέρηση που υφίσταται 

σε ό,τι αφορά το χρόνο διεκπεραίωσης του έργου των ΕΕΕΑΕ και στη λήψη της 

τελικής απόφασης σε σχέση με το πλαίσιο φοίτησης παιδιών και τις οποιεσδήποτε 

διευκολύνσεις ή/και απαλλαγές που τους παραχωρούνται. Επίσης, οι αποφάσεις 

να συνοδεύονται με επιστημονική τεκμηρίωση ότι διασφαλίζεται το συμφέρον του 

παιδιού. 

ii. Να αυξηθεί ο αριθμός των συνδετικών Λειτουργών και να θεσμοθετηθούν κριτήρια 

για την απόσπασή τους. Επιπλέον, να υπάρξει καλύτερος συντονισμός ανάμεσα 

στις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης.

iii. Να δημιουργηθούν Περιφερειακά Κέντρα Διάγνωσης και Στήριξης Παιδιών με 

Αναπηρία.

iv. Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι ειδικοί παιδαγωγοί να ενισχύουν το έργο των 

εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης. 

v. Σε σχέση με την υλοποίηση της ενιαίας συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, το Κράτος 

οφείλει να μεριμνήσει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, για την παροχή εξειδικευμένης 

βοήθειας, σε κάθε παιδί που την χρειάζεται, εντός της γενικής τάξης. Πρέπει να 

δημιουργούνται οι προδιαγραφές και οι συνθήκες, ώστε τα παιδιά με αναπηρία να 

έχουν πρόσβαση στη γενική εκπαίδευση σε ισότιμη βάση με οποιοδήποτε άλλο 

παιδί, ώστε να διασφαλίζεται η Αρχή της Μη Διάκρισης. Παράλληλα, μέσω των 

ειδικών διευκολύνσεων που παραχωρούνται, να εξασφαλίζεται μια ισότιμη και 

δίκαιη προοπτική πρόσβασης στη διαδικασία αξιολόγησης. 
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vi. Για το θέμα της πιστοποίησης σπουδών, πρέπει να απονέμεται τέτοιο πιστοποιητικό 

στα παιδιά με αναπηρίες, το οποίο να έχει ξεκάθαρη εξαργυρώσιμη αξία στην 

ενήλική τους ζωή και να αποτυπώνει τις δεξιότητες που απόκτησαν μέσα από 

το εκπαιδευτικό σύστημα. 

vii. Με βάση την Αρχή της Συμμετοχής, να λαμβάνεται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

η άποψη του παιδιού, ως προς το βαθμό στον οποίο εξυπηρετούνται οι ανάγκες του. 

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η ενημέρωση και ενδυνάμωση των γονέων, ώστε να 

διεκδικούν αυτό το οποίο είναι προς το συμφέρον του παιδιού τους. 

viii. Είναι αναγκαία η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε ό,τι 

αφορά τις ιδιαίτερες ανάγκες και τη νομοθεσία που διέπει τα παιδιά με αναπηρία. 

Να γίνεται έγκαιρη παραπομπή παιδιών, όπου κρίνεται αναγκαίο. 

ix. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου, είναι η αξιολόγηση 

του υφιστάμενου συστήματος και ο εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Η Επίτροπος 

επεσήμανε ότι, οι συναφείς Νόμοι πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική 

εφαρμογή των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας, όπως αυτές απορρέουν από 

Διεθνείς Συμβάσεις. Να περιλαμβάνονται ρυθμιστικές διατάξεις σε σχέση με 

συναφή θέματα, τα οποία υπόκεινται σε ξεχωριστούς Νόμους. Αναγκαία η σύσταση 

ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων, η οποία να προβεί σε αξιολόγηση του 

υφιστάμενου συστήματος παροχής εκπαίδευσης σε παιδιά με αναπηρία. 

Η Επίτροπος εξέφρασε την ευαρέσκειά της για το γεγονός ότι, το ΥΠΠ, υιοθετώντας την 

πιο πάνω υπόδειξη, υπέβαλε σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission Structural Reform 

Support Service). Μέσω αυτής της διαδικασίας, ανατέθηκε σε εμπειρογνώμονες 

του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση (European Agency for 

Special Needs and Inclusive Education) η αξιολόγηση του υφιστάμενου εκπαιδευτικού 

συστήματος της Κύπρου και η υποβολή συστάσεων με στόχο τη μεταρρύθμιση στον εν 

λόγω τομέα. 

Οι εμπειρογνώμονες πραγματοποίησαν επισκέψεις στην Κύπρο, για να ακούσουν τις 

απόψεις όλων των εμπλεκομένων. Η Επίτροπος συμμετείχε σε συναντήσεις διαβούλευσης 

με εκπροσώπους του εν λόγω Φορέα και υπέβαλε τις εισηγήσεις της. Επιπλέον, η ΟΕΣ 

της Επιτρόπου, στη συνάντησή της, ημερομηνίας 2/11/2018, διαπραγματεύτηκε το 

θέμα «Σχολεία για όλα τα παιδιά», το οποίο προσεγγίστηκε μέσα από το δικαίωμα του 

παιδιού στην εκπαίδευση και στη συμμετοχή. Οι απόψεις των παιδιών διαβιβάστηκαν 

στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού με σχετική επιστολή και, επιπλέον, λήφθηκαν 
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υπόψιν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων της Επιτρόπου προς την ομάδα 

εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Φορέα. (Για περισσότερες πληροφορίες, δες Μέρος 

Α΄ Κεφ. 1.3.2.5). Εντός του 2019, αναμένεται η πλήρης τοποθέτησης της Επιτρόπου σε 

σχέση με το όλο θέμα της μεταρρύθμισης της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και αφού 

προηγουμένως θα έχουν τεθεί ενώπιον της συγκεκριμένα νομοσχέδια ή/και προτάσεις 

πολιτικής από το αρμόδιο Υπουργείο. 

3.1.2 Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 
αναφορικά με τις διαδικασίες και τις διοικητικές πρακτικές σε σχέση 
με την ανάθεση συνοδών σε παιδιά που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση.23 

Μέσα από τη διερεύνηση και παρουσίαση των περιπτώσεων που υποβλήθηκαν ως 

παράπονα στο Γραφείο της, η Επίτροπος εντόπισε κενά, παραλείψεις, αντιφάσεις ή/

και δυσλειτουργίες σε επίπεδο διαδικασιών και διοικητικών πρακτικών, αναφορικά 

με το σύστημα ανάθεσης σχολικών βοηθών σε παιδιά που εγκρίνονται για παροχή 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης τις οποίες συμπεριέλαβε, μαζί με παρατηρήσεις και 

εισηγήσεις της, στη «Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με τις διαδικασίες και τις διοικητικές πρακτικές σε σχέση 

με την ανάθεση συνοδών σε παιδιά που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση». 

Η Επίτροπος επεσήμανε ότι, η πλήρης απουσία νομοθετικής ρύθμισης του ειδικού 

αυτού θέματος, παράλληλα με τη διαρχία που παρατηρείται, ως προς την αρμόδια Αρχή 

σε σχέση με την ανάθεση συνοδών σε παιδιά με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, δεν υποβοηθούν την αποτελεσματική παροχή στήριξης στα παιδιά αυτά, ούτως 

ώστε, να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κάθε απόφαση για 

ανάθεση συνοδού λαμβάνεται από την ΕΕΕΑΕ, χωρίς να γίνεται αναφορά στα προσόντα 

που θα πρέπει να έχει ο συνοδός για την εξυπηρέτηση των αναγκών του συγκεκριμένου 

παιδιού, ενώ στη συνέχεια η υλοποίηση της απόφασης αναλαμβάνεται από τη Σχολική 

Εφορεία, στη βάση γενικών και ασαφών διαδικασιών και καθηκόντων.

Ως εκ τούτου, η Επίτροπος εισηγήθηκε τα εξής:

i. Το όλο θέμα της πρόσληψης συνοδών να ρυθμιστεί νομοθετικά με σαφήνεια, 

διαφάνεια και με όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις σε ό,τι αφορά την 

αποτελεσματικότητά του. 

23 Βλέπε «Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με τις διαδικασίες και τις 
διοικητικές πρακτικές σε σχέση με την ανάθεση συνοδών σε παιδιά που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» που βρίσκεται 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού www.childcom.org.cy στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\  
Η Άποψη της Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/Πορίσματα της Επιτρόπου.
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ii. Κρίνεται αναγκαίο να δημιουργηθούν σχέδια υπηρεσίας συνοδών, με σαφώς 

καθορισμένα απαιτούμενα προσόντα, καθώς, επίσης, να καθοριστούν με πιο 

αντικειμενικούς όρους τα καθήκοντα εργοδότησής τους, ανάλογα με το είδος των 

αναγκών του παιδιού που καλούνται να εξυπηρετήσουν. 

iii. Να αποσαφηνιστούν οι όροι εντολής των Επιτροπών Πρόσληψης και τα κριτήρια στη 

βάση των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις τους.

iv. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Πρόσληψης συνοδών πρέπει να τεκμηριώνονται στη 

βάση του συμφέροντος του παιδιού και, όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Επιτροπές 

να προβαίνουν σε ανάλογη επανεξέταση και αναθεώρηση των αποφάσεων. 

Να λαμβάνεται υπόψη και να αποτυπώνεται η άποψη του παιδιού στην επιλογή 

συνοδού. 

v. Είναι αναγκαίο να υπάρχει ξεκάθαρος προγραμματισμός για συστηματική και 

υποχρεωτική επιμόρφωση τους, ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες στις 

οποίες καλούνται να ανταποκριθούν.

vi. Πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του συστήματος εποπτείας ή/και λογοδότησης 

των Σχολικών Εφορειών, σε επίπεδο κανονιστικών ρυθμίσεων ή/και νομοθετικών 

διατάξεων, αφού στο υφιστάμενο πλαίσιο, από νομικής άποψης, αφενός μεν 

οι Σχολικές Εφορείες δεν υπάγονται στο ΥΠΠ σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις 

προσωπικού, ενώ, κατά τα άλλα, προσλαμβάνουν σχολικούς βοηθούς/συνοδούς 

στη βάση των αποφάσεων του ΥΠΠ. Ενδεχομένως, να κρίνεται, πλέον, αναγκαίος 

ο καθορισμός ενός κεντρικού φορέα, ο οποίος να λειτουργεί ως η ανώτατη 

διοικητική αρχή των Σχολικών Εφορειών.

vii. Με δεδομένο τον διακηρυγμένο προσανατολισμό του ΥΠΠ προς τη μεταρρύθμιση 

της δημόσιας εκπαίδευσης με τρόπο που να συνάδει με τη φιλοσοφία της 

ενιαίας εκπαίδευσης, κρίνεται απαραίτητο να εξευρεθούν εναλλακτικοί τρόποι 

οργάνωσης της διδασκαλίας και της ύλης, ακόμη και σε επίπεδο συνδιδασκαλίας 

που να παρέχεται από δεύτερο προσοντούχο εκπαιδευτικό, ώστε να διευκολύνεται 

η διαφοροποίηση και η εμπέδωση της ύλης, με ανάλογες προσαρμογές στη 

μεθοδολογία, στα μέσα και στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον. 

Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αναμένεται από 

την αρμόδια Αρχή να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την αποτελεσματική ρύθμιση 

των ζητημάτων που επεσήμανε η Επίτροπος. 
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3.2. Παιδιά με αναπηρία και Κοινωνική Πολιτική.

Η αναπηρία και η παιδική φτώχεια συνδέονται άμεσα. Η φτώχεια είναι σημαντικός 

παράγοντας που συμβάλλει στην αναπηρία, ενώ η αναπηρία παγιδεύει τα άτομα 

στη φτώχεια. Οι αυξημένες δαπάνες, το περιορισμένο ωράριο εργασίας των γονέων, 

το αυξημένο κόστος για εξεύρεση κατάλληλης και οικονομικά προσιτής παιδικής 

φροντίδας, αλλά και ο εξοπλισμός και τα τεχνικά μέσα που απαιτούνται για την ενεργό 

συμμετοχή των παιδιών, απαιτούν μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού 

και συμβάλλουν στην οικονομική εξαθλίωση των οικογενειών. Την ίδια στιγμή, 

οι πρόωρες γεννήσεις, οι συνθήκες διαβίωσης που οδηγούν σε κατάθλιψη ή σε 

διαταραχές προσωπικότητας, η μειωμένη παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 

η κακή διατροφή συμβάλλουν περαιτέρω στη δημιουργία αναπηρίας. Για τη διασφάλιση 

των συνθηκών ευημερίας και ανάπτυξης των παιδιών και ευρύτερα των δικαιωμάτων 

τους, ιδιαίτερα αυτών που χρήζουν επιπρόσθετης στήριξης, όπως είναι τα παιδιά με 

αναπηρία, είναι απαραίτητες στοχευμένες δράσεις και πολιτικές. Προς την κατεύθυνση 

αυτή εργάζεται η Επίτροπος. 

3.2.1. Έκθεση αναφορικά με τη μη παροχή του ΕΕΕ σε παιδιά με 
αναπηρία, λόγω της πιστοποίησης της αναπηρίας τους ως ήπιας ή 
μέτριας.24  

Σε Έκθεση που διαβιβάστηκε στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και δημοσιοποιήθηκε, σε σχέση με το πιο πάνω θέμα, αναλύθηκαν 

διεξοδικά οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία που εντοπίστηκαν 

στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Η Επίτροπος επεσήμανε ότι η νομοθεσία για την 

παροχή του ΕΕΕ, με τις πρόνοιες που περιλαμβάνει, παραβιάζει σωρεία δικαιωμάτων του 

παιδιού ενώ εν τη απουσία εναλλακτικών κρατικών δομών, αφήνει παιδιά με αναπηρία 

χωρίς τις απαραίτητες θεραπείες για την ευημερία και ανάπτυξή τους. 

Μέσα από τη διερεύνηση αριθμού παραπόνων, η Επίτροπος διαπίστωσε ότι η αρμόδιες 

Αρχές που χειρίζονται θέματα σε σχέση με την αναπηρία υιοθετούν διαφορετικές 

ερμηνείες της αναπηρίας ενώ, παράλληλα, δε διαθέτουν αναλυτικά στατιστικά δεδομένα 

για τα παιδιά με αναπηρία. Αυτό οδηγεί σε αποσπασματικό χειρισμό των παιδιών 

με αναπηρία, αλλά και διαφορετικέ προσεγγίσεις όσον αφορά στις προϋποθέσεις 

συμπερίληψης ενός παιδιού στην κατηγορία των παιδιών με αναπηρία. Επιπρόσθετα, 

24 Βλέπε «Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με τη μη παροχή του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) σε παιδιά με αναπηρία, λόγω της πιστοποίησης της αναπηρίας τους ως ήπιας ή μέτριας», Απρίλιος 2018, 
η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού www.childcom.org.cy, στο 
σύνδεσμο Για Ενήλικες\ Η Άποψη της Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/Πορίσματα της Επιτρόπου.
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η απουσία διϋπηρεσιακής συνεργασίας έχει ως αποτέλεσμα το παιδί να υποβάλλεται 

σε σωρεία αξιολογήσεων, μία για κάθε υπηρεσία που του παρέχεται. Στη βάση των 

παρατηρήσεων αυτών, η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως διαμορφωθεί κεντρική βάση 

αναλυτικών δεδομένων, η οποία θα τεκμηριώνει τη φύση και την έκταση των αναγκών 

κάθε παιδιού και η οποία θα αξιοποιείται από όλες τις αρμόδιες Αρχές. 

Η Επίτροπος επεσήμανε, για ακόμη μια φορά, την απουσία οποιουδήποτε υπολογισμού 

που να αφορά τον προϋπολογισμό που κάθε χρόνο το Κράτος διαθέτει για τα παιδιά 

γενικότερα, και ειδικότερα για τα παιδιά με αναπηρία. Παράλληλα, εντόπισε την απουσία 

μηχανισμού έγκαιρης παρέμβασης για τα παιδιά με αναπηρία. Η Επίτροπος υπέδειξε 

την ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που να επιτρέπει την έγκαιρη και πρώιμη 

παρέμβαση, προσεκτικά σχεδιασμένης, ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες 

ανάγκες κάθε παιδιού και θα παρέχεται ως προς τα συναφή περιβάλλοντα στα οποία το 

παιδί διαβιεί, που να στηρίζεται στην πρώιμη διάγνωση ή/και πιστοποίηση της αναπηρίας. 

Η Επίτροπος ήταν ιδιαίτερα επικριτική όσον αφορά το διαχωρισμό της αναπηρίας σε ήπια, 

μέτρια, σοβαρή και ολική, όπως αυτός εφαρμόζεται από την αρμόδια Αρχή καθώς, στη 

βάση της μελέτης του σχετικού εγχειριδίου το οποίο αξιοποιείται από την αρμόδια Αρχή, 

η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση (ήπια, μέτρια, σοβαρή και ολική) εφαρμόζεται μόνο 

για τις σωματικές δομές και λειτουργίες, και όχι γενικά για την αναπηρία. Η Επίτροπος 

τόνισε ότι η παροχή του ΕΕΕ μόνο σε παιδιά με μέτρια νοητική αναπηρία, όταν παιδιά με 

μέτρια ψυχική, σωματική, αισθητηριακή ή άλλη αναπηρία δεν καθίστανται δικαιούχα, την 

ίδια στιγμή, μάλιστα, που χρειάζονται παρόμοιου τύπου και βαθμού θεραπείες, αποτελεί 

διάκριση εντός της ομάδας των παιδιών με αναπηρία. Η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως 

η αρμόδια Αρχή προβεί σε αναθεώρηση του συστήματος διαχωρισμού της αναπηρίας 

στη βάση των στόχων των κοινωνικών παροχών προς παιδιά με αναπηρία.

Στην Έκθεση η Επίτροπος σημείωσε ότι το επίδομα που παρέχεται στα παιδιά με αναπηρία 

αξιοποιείται από τις οικογένειές τους για παροχή θεραπευτικών προγραμμάτων. 

Διαπίστωσε ότι, η πρόοδος που ένα παιδί δυνατόν να επιδείξει λόγω της συμμετοχής του 

σε παρεμβατικά θεραπευτικά προγράμματα δεν μπορεί να αξιολογείται ως μετριασμός 

της αναπηρίας και, ως αποτέλεσμα να οδηγεί στον περιορισμό της πρόσβασής του σε 

συγκεκριμένα κοινωνικά προγράμματα. Η Επίτροπος επιπρόσθετα, λόγω του ότι τα παιδιά 

βρίσκονται σε αναπτυξιακό στάδιο, στο οποίο παρεμβατικά προγράμματα επιφέρουν 

σημαντικές αλλαγές στη λειτουργικότητα και δομή του σώματος, η μη πρόσβαση σε 

θεραπείες λόγω της μη παροχής επιδομάτων αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει στην 

επιδείνωση σε διάφορους τομείς ανάπτυξης του παιδιού. Διαπίστωσε ότι, δεν υφίσταται 
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σύστημα παροχής θεραπειών προς τα παιδιά με ήπια ή μέτρια αναπηρία, το οποίο να μην 

τα στιγματίζει ή να τα εξαναγκάζει να αποχωρούν από την αίθουσα διδασκαλίας ή να τα 

στερεί από οικογενειακούς πόρους, απαραίτητους για τη διαβίωση και ευημερία τους. 

Εισηγήθηκε όπως αναπτυχθεί άμεσα, μέσω διϋπηρεσιακής συνεργασίας, μηχανισμός 

παροχής θεραπειών προς όλα τα παιδιά με αναπηρία, ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

Τέλος, η Επίτροπος αναφέρθηκε και σε διάφορες πτυχές της διαδικασίας αξιολόγησης, 

όπως η μη ενημέρωση των γονέων για τις ειδικότητες των αξιολογητών, η απουσία από 

την ομάδα αξιολόγησης επαγγελματιών από άλλους χώρους, όπως φυσικοθεραπευτές, 

ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, φροντιστές κ.ά., η μικρή διάρκεια της 

αξιολόγησης καθώς και η μονοδιάστατη εφαρμογή της στη βάση του ιατρικού μοντέλου, 

παραθέτοντας εισηγήσεις για καθένα από αυτά. 

3.2.2. Πόρισμα αναφορικά με παράπονο που αφορούσε τη μη 
παροχή Δημοσίου Βοηθήματος σε παιδί με αναπηρία λόγω ελλιπούς 
πληροφόρησης εκ μέρους των Υπηρεσιών Υγείας.25 

Η Επίτροπος στη βάση διερεύνησης παραπόνου που αφορούσε τη μη παροχή Δημόσιου 

Βοηθήματος σε παιδί με αναπηρία λόγω ελλιπούς πληροφόρησης εκ μέρους των 

Υπηρεσιών Υγείας, ετοίμασε σχετικό Πόρισμα, το οποίο διαβίβασε τόσο στην Υπουργό 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και τον Υπουργό Υγείας. 

Στο εν λόγω Πόρισμα, η Επίτροπος διαπίστωσε ότι υπήρξε συγκεχυμένος χειρισμός της 

περίπτωσης παιδιού με αναπηρία από την αρμόδια Αρχή, αφού, ενώ το παιδί κρίθηκε 

από δύο Δημόσιους Φορείς ως παιδί που δεν μπορεί να συμμετέχει ή να εκτελέσει 

δραστηριότητες που θεωρούνται φυσιολογικές για την ποιότητα ζωής ενός εξάχρονου 

παιδιού, εντούτοις, με τρόπο αντιφατικό, το παιδί κρίθηκε από τις ΥΚΕ ότι δεν ήταν 

ανάπηρο στη βάση του Νόμου για παροχή δημόσιου βοηθήματος. Η Επίτροπος σημείωσε 

ότι η απόρριψη της αίτησης του παιδιού στη βάση της μη πλήρωσης του όρου «ανάπηρος», 

οδήγησε σε σωρεία παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού, αφού του στέρησε την 

πρόσβαση σε ποιοτικές παροχές εκπαίδευσης, υγείας, αποκατάστασης και ανάπτυξης 

στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η Επίτροπος σημείωσε ότι, για τέσσερα συναπτά έτη, 

η αρμόδια Αρχή δεν προέβη σε καμία ενέργεια, σε σχέση με φάκελο που αφορούσε παιδιά 

και στον οποίο εκκρεμούσαν διαδικασίες. Ενώ εκκρεμούσε η ένσταση της οικογένειας 

του παιδιού, δεν υπήρξε καμία ενδοϋπηρεσιακή ενεργοποίηση, ώστε η περίπτωση του 

παιδιού να τύχει χειρισμού. Κατά τον τρόπο αυτό, ένα παιδί, για το οποίο υπήρχε σύσταση 

25 Βλέπε «Πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με παράπονο που αφορά 
τη μη παροχή Δημοσίου Βοηθήματος σε παιδί με αναπηρία λόγω ελλιπούς πληροφόρησης εκ μέρους των Υπηρεσιών Υγείας», Αύγουστος 
2018, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού www.childcom.org.cy 
στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\ Η Άποψη της Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/Πορίσματα της Επιτρόπου.
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δημόσιας Αρχής για παροχή σωρείας θεραπειών και οικονομικής ενίσχυσης, αφέθηκε 

χωρίς κανένα χειρισμό από την αρμόδια Αρχή για τέσσερα έτη, ενώ η υπόθεση ήταν σε 

εκκρεμότητα και ο φάκελος υπό διαχείριση. 

Η Επίτροπος επεσήμανε ότι αποτελεί ευθύνη του Κράτους να μεριμνά για την ενημέρωση 

και ενδυνάμωση των γονέων και την καθοδήγησή τους προκειμένου να είναι σε θέση να 

κατανοούν και, την ίδια στιγμή, να διεκδικούν το συμφέρον του παιδιού τους. Σημείωσε 

ότι, πέραν από τη δημιουργία ενός συστήματος κοινωνικής πρόνοιας στο οποίο να έχουν 

πρόσβαση παιδιά με αναπηρία, η ουσιαστική διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού 

προϋποθέτει και την ενεργό εμπλοκή από πλευράς των αρμόδιων Αρχών για ενημέρωση, 

αλλά και καθοδήγηση των γονέων/κηδεμόνων, ώστε να εξασφαλίζεται, στην πράξη, 

η πρόσβαση του παιδιού στο σύστημα. 

Η Επίτροπος τοποθετήθηκε και όσον αφορά στις διαγνώσεις που τυγχάνουν παιδιά, 

σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα αυτών πρέπει να δίνονται γραπτώς προς τους γονείς. 

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι είναι ευθύνη των αρμόδιων Αρχών να παρέχουν επαρκή και 

πλήρη πληροφόρηση στους επαγγελματίες, με οποιοδήποτε μέσο ενδείκνυται και όχι 

να αναμένεται από τους γονείς να προβαίνουν σε αυτήν. Η παροχή περιορισμένης/ 

ελλιπούς πληροφόρησης από μια δημόσια Αρχή προς άλλη, πολύ πιθανόν, συνέτεινε 

στον αποκλεισμό του παιδιού από το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Η Επίτροπος 

εισηγήθηκε όπως επανεξεταστεί η απόφαση που λήφθηκε για απόρριψη της αίτησης 

του παιδιού για παροχή Δημοσίου Βοηθήματος, και, όπως αναληφθούν διορθωτικές 

ενέργειες, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της επανεξέτασης. 

3.2.3. Υπόμνημα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού, στη συζήτηση του θέματος «Ο περί Νοητικά Καθυστερημένων 
Ατόμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».26 

Σε γραπτό Υπόμνημα το οποίο κατέθεσε σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

στις 12 Φεβρουαρίου 2018, στο πλαίσιο συζήτησης του θέματος «Ο περί Νοητικά 

Καθυστερημένων Ατόμων (Τροποιητικός) Νόμος του 2017», η Επίτροπος παρέθεσε τις 

απόψεις της σε ότι αφορά το υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Η Επίτροπος παρατήρησε ότι, 

από μόνος του, ο εκσυγχρονισμός της ορολογίας, χωρίς να συνοδεύεται από αντίστοιχο 

εκσυγχρονισμό του συνόλου των ουσιαστικών διατάξεων του Νόμου 117/1989 δεν 

εξυπηρετεί το σκοπό της εναρμόνισής του με τη Σύμβαση και τη ΣΗΕΔΑμεΑ, της 

26 Βλέπε «Υπόμνημα της Επιτρόπου, στη συζήτηση του θέματος «Ο περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2017», ημερομηνίας 12/2/2018, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού www.childcom.org.cy στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\ Η Άποψη της Επιτρόπου\ Υπομνήματα Επιτρόπου στη Βουλή.
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αποτελεσματικής τους εφαρμογής και το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων του 

παιδιού που διασφαλίζεται σε αυτές, προπάντων σε ό,τι αφορά την προσέγγιση της 

αναπηρίας και την καταπολέμηση επιβλαβών, στερεοτυπικών ή άλλων πολιτικών που 

συντείνουν στον αποκλεισμό και περιθωριοποίηση των παιδιών με αναπηρία. 

Η Επίτροπος επεσήμανε ότι σε αντίθεση με ορισμένες διατάξεις του, σε αρκετά σημεία 

ο Νόμος, δεν συνάδει ή/και παραβιάζει τις δύο Συμβάσεις. Οι πιο πάνω παραβιάσεις 

προκύπτουν τόσο από τη μη διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, 

τα οποία είναι ιδιαίτερα σχετικά με τα παιδιά με νοητική αναπηρία (π.χ. δικαιώματα 

σε ίση μεταχείριση και μη διάκριση λόγω αναπηρίας, ανεξάρτητη διαβίωση και 

αυτονομία, ενιαία εκπαίδευση, αλλά και προσβασιμότητα περιβαλλόντων, πληροφοριών, 

εξοπλισμού και υπηρεσιών), όσο και από αναφορές σε μέτρα, δομές και προγράμματα τα 

οποία είναι σε αντίθεση ή παραβιάζουν το σύγχρονο νομικό πλαίσιο για την αναπηρία. 

Τέτοιες δομές και προγράμματα, κινούμενα αντίθετα από τη δικαιωματική προσέγγιση 

της αναπηρίας, συντηρούν, ανάμεσα σε άλλα, συστήματα/πλαίσια διαχωρισμού και 

διάκρισης σε βάρος των παιδιών με αναπηρία στον τομέα της εκπαίδευσης και της 

απασχόλησης, την ιδρυματοποίηση και την ιατρική. Η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως 

η αναθεώρηση και προσαρμογή του Νόμου προχωρήσει, υπό το φως των δικαιωμάτων των 

παιδιών/ατόμων με αναπηρίες, όπως αυτά κατοχυρώνονται από τις δύο Συμβάσεις και τα 

Γενικά Σχόλια που η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η 

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία έχουν, κατά 

καιρούς, δημοσιεύσει. Μεταξύ άλλων, το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να 

περιλαμβάνει: (α) την υιοθέτηση των βασικών εννοιών της ΣΗΕΔΑμεΑ, (Άρθρα 1, 2, 3 και 

5) που αφορούν την αναπηρία, (β) την οριζόντια και πάγια αρχή της ίσης μεταχείρισης και 

μη διάκρισης λόγω αναπηρίας, και, κατ’ επέκταση της πιο πάνω αρχής, (γ) τη διασφάλιση 

της προσβασιμότητας, σε ίση βάση, με τα άτομα χωρίς αναπηρία. 

3.2.4. Απόψεις της Επιτρόπου αναφορικά με την Έκθεση της Κύπρου 
σε σχέση με την εφαρμογή της ΣΗΕΔΑμεΑ.27 

Λειτουργός του Γραφείου της Επιτρόπου παρευρέθηκε και παρέθεσε προφορικά τις 

απόψεις της Επιτρόπου κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 

 
27 Βλέπε επιστολή που διαβιβάστηκε προς Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τίτλο 
«Απόψεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με την Έκθεση της Κύπρου σε σχέση 
με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, 23/10/2018» και αφορά στη συζήτηση του θέματος με τη 
διαδικασία του αυτεπάγγελτου «Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την 
Έκθεση της Κύπρου προς τον ΟΗΕ σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία», 05/06/2018.  
Η επιστολή βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.childcom.org.cy στο σύνδεσμο Για Ενήλικες/Η Άποψη της Επιτρόπου/Υπομνήματα 
Επιτρόπου στη Βουλή.
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Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που πραγματοποιήθηκε στις 5/6/2018 και 

αφορούσε τη συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του αυτεπάγγελτου «Ενημέρωση 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 

την Έκθεση της Κύπρου προς τον ΟΗΕ σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία».  

Η Επίτροπος υπέβαλε τις πιο κάτω διαπιστώσεις και εισηγήσεις, οι οποίες δεν φαίνεται 

να λαμβάνονται υπόψη στο Δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020:

i. Ο αποσπασματικός χειρισμός της αναπηρίας από τις αρμόδιες Αρχές διαφαίνεται να 

κυριαρχεί και στο Δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, αφού αυτό είναι διαχωρισμένο 

σε δράσεις ξεχωριστά για κάθε Υπουργείο. 

ii. Περιλαμβάνει τη λειτουργία συντονιστικής υπηρεσίας έγκαιρης παιδικής 

παρέμβασης μόνο για παιδιά με νοητική αναπηρία και εν μέρει, για παιδιά με 

αυτισμό. 

iii. Παρόλο που σημειώνεται ως δράση η παροχή σε λήπτες του ΕΕΕ αναπηρικού 

επιδόματος συν μέτρων κοινωνικής συνοχής σε άτομα με αναπηρίες δικαιούχους 

στα πλαίσια της νομοθεσίας για το ΕΕΕ, εντούτοις, αυτές διαφαίνεται να 

διασφαλίζουν την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές με το υφιστάμενο σύστημα, το 

οποίο λειτουργεί στη βάση της διάκρισης. 

iv. Προνοείται η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία 

που χρειάζονται θεραπευτικές παρεμβάσεις φυσικής αποκατάστασης, παρόλα 

αυτά δεν προνοείται παροχή υπηρεσιών με θεραπευτικές παρεμβάσεις που δεν 

εμπίπτουν στα πλαίσια της φυσικής αποκατάστασης, σημείο που αποδεικνύει τη 

συνέχιση της εφαρμογής του ιατρικού μοντέλου. Υπογραμμίστηκε, η συνέχιση της 

μη προσφοράς των απαραίτητων θεραπειών προς τα παιδιά. 

Παράλληλα, η Επίτροπος, επανέλαβε την τοποθέτησή της για την απάλειψη των 

ηλικιακών περιορισμών που συνοδεύουν το Σχέδιο Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας, αλλά 

και άλλα Σχέδια που παρέχονται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες. Τέλος, ήγειρε το θέμα κατά πόσο στο δημόσιο διάλογο συμπεριλήφθηκαν 

οι απόψεις παιδιών με αναπηρία, μέσω της συμμετοχής αντιπροσωπευτικού δείγματος 

παιδιών με αναπηρία και όχι μεμονωμένα μέσω των οργανώσεων των ενηλίκων, οι οποίες 

τα εκπροσωπούν.
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3.2.5. Αξιολόγηση του αποτελέσματος της διερεύνησης παραπόνων 
που αφορούν την παροχή φυσικοθεραπειών σε παιδιά με αναπηρία.

Η Επίτροπος, μετά από υποβολή παραπόνων από ομάδα γονέων αφού διερεύνησε το 

θέμα της παροχής φυσικοθεραπειών από τα δημόσια νοσηλευτήρια, προς τα παιδιά με 

αναπηρίες, προχώρησε σε σχετική παρέμβαση, προς τον Υπουργό Υγείας. Στην παρέμβασή 

της η Επίτροπος σημειώνει ότι το ωράριο λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων και 

ειδικότερα του τμήματος φυσικοθεραπείας, θέτει σημαντικούς περιορισμούς ως προς 

τη δυνατότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά. Το γεγονός ότι η μόνη επιλογή 

που δίνεται σε ένα παιδί είναι να λάβει τη φυσικοθεραπεία που χρειάζεται, σε δημόσιο 

νοσηλευτήριο, σε εκπαιδευτικό χρόνο, τότε, αυτό είναι υποχρεωμένο να επιλέξει είτε να 

λάβει τη φυσικοθεραπεία εντός σχολικού χρόνου, περιορίζοντας το δικαίωμά του στην 

εκπαίδευση είτε να υποχρεωθεί να αναζητήσει την αγορά υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, 

στον ιδιωτικό τομέα εκτός σχολικού ωραρίου, αναλαμβάνοντας, ταυτόχρονα, το σχετικό 

κόστος. Δεδομένου ότι, η αποτελεσματικότητα των φυσικοθεραπειών που χρειάζονται 

τα παιδιά με σοβαρή μορφή αναπηρίας, προϋποθέτει ένα μεγάλο αριθμό συναντήσεων, 

οι οποίες να λαμβάνουν χώρα σε συστηματική βάση, σημαίνει ότι η συγκεκριμένη 

ομάδα παιδιών βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή παραβίαση του δικαιώματος τους στην 

εκπαίδευση, εκτός και αν η οικογένειά τους είναι σε θέση να αναλάβει ένα υπέρογκο 

οικονομικό κόστος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ευημερία όλων των μελών, 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Η Επίτροπος εισηγείται όπως γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε η λειτουργία του 

τμήματος φυσικοθεραπείας να δύναται να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες που 

προκύπτουν. Σε περιπτώσεις αυξημένων αναγκών για παροχή φυσικοθεραπείας στα 

δημόσια νοσηλευτήρια, το Υπουργείο Υγείας θα μπορούσε να καταφύγει στην αγορά 

υπηρεσιών από ιδιώτες φυσικοθεραπευτές, ούτως ώστε να αποφεύγεται αχρείαστη 

ταλαιπωρία για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας 

θα πρέπει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών- ασθενών, με σεβασμό 

στο δικαίωμά τους για παροχή ιατρικών θεραπειών, καθώς, επίσης, στο δικαίωμά τους 

για εκπαίδευση και ισότιμη συμμετοχή στο σχολικό πρόγραμμα.





ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ 
ΑΙΤΗΤΕΣ ΑΣΥΛΟΥ 4

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Τα ασυνόδευτα (unaccompanied) παιδιά και τα 

χωρισμένα (separated) από την οικογένειά τους 

παιδιά είναι υπο-ομάδες της ευρύτερης ομάδας των 

παιδιών που μετακινούνται. Ασυνόδευτα παιδιά 

είναι τα παιδιά, που έχουν αποχωριστεί από τους 

δύο γονείς τους και τους άλλους συγγενείς και τα 

οποία δεν συνοδεύονται από τον κατά νόμο ή το 

έθιμο υπεύθυνο για την επιμέλειά τους ενήλικα. 

Χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά είναι 

τα παιδιά, που έχουν αποχωριστεί από τους δύο 

γονείς τους ή από τον υπεύθυνο κατά το νόμο ή το 

έθιμο για την επιμέλειά τους ενήλικα, αλλά όχι κατ’ 

ανάγκην από άλλους συγγενείς τους. 

Όσον αφορά τη μεταχείριση των ασυνόδευτων 

παιδιών, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού 28 επισημαίνει ότι, σε κάθε 

ένα από τα στάδια του κύκλου της μετακίνησής 

τους και σε κάθε απόφαση που επηρεάζει το παιδί, 

πρέπει να γίνεται, προσδιορισμός του συμφέροντός 

του. Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να 

πραγματοποιείται σε φιλικό περιβάλλον, από 

ειδικευμένους επαγγελματίες εκπαιδευμένους 

σε τεχνικές συνέντευξης, ευαισθητοποιημένες σε 

θέματα ηλικίας και φύλου. Βασικές διαδικαστικές 

εγγυήσεις για τη διασφάλιση του συμφέροντος 

των ασυνόδευτων παιδιών είναι ο διορισμός 

του κηδεμόνα και, επίσης, ο διορισμός νομικού 

εκπροσώπου. Ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων και 

των πολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου, παρατηρείται, τα τελευταία 

χρόνια στην Κύπρο, συνεχής ροή ασυνόδευτων 

παιδιών, τα οποία προέρχονται κυρίως από Συρία και 

 
28 General Comment No. 6 (2005). Treatment of unaccompanied and 
separated children outside their country of origin. CRC/GC/2005/6,  
(par.19-21).
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Σομαλία. Συγκεκριμένα, με βάση στατιστικά δεδομένα της ΥΑ, το 2016 αφίχθηκαν στην 

Κύπρο 216, το 2017, 224 και το 2018 (Ιανουάριο-Οκτώβριο) 192, ασυνόδευτα παιδιά, 

αιτητές ασύλου. Η Επίτροπος, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται τα παιδιά που μετακινούνται χωρίς τη συνοδεία των γονέων τους, 

ασυνόδευτοι και χωρισμένοι από την οικογένειά τους ανήλικοι, καθώς και την αυξητική 

τάση του αριθμού αφίξεων τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, αφιέρωσε σημαντικό χρόνο 

προκειμένου να διερευνήσει, σε πλήρη έκταση, τις συνθήκες υποδοχής και φιλοξενίας 

αυτών των παιδιών στην Κύπρο. Καρπός της πολύμηνης και πολυδιάστατης διερεύνησης 

της Επιτρόπου υπήρξε μια σειρά τριών σχετικών Εκθέσεων, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν 

εντός του 2018, όπου, πραγματεύονται αντίστοιχα, την πτυχή, της εκτίμησης της ηλικίας, 

της εκπροσώπησης και της μετάβασης στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανηλίκων 

αιτητών ασύλου. Οι τρεις συγκεκριμένες πτυχές αποτέλεσαν το αντικείμενο μελέτης 

τριών ξεχωριστών μεν Εκθέσεων αλλά υπό τη μορφή σειράς, λόγω της σύνδεσης, της 

συσχέτισης και αλληλεξάρτησης που παρουσιάζουν μεταξύ τους. 

Η εκτίμηση της ηλικίας έχει βαρύνουσα και καθοριστική σημασία στη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλων, καθότι, το αποτέλεσμα της 

εκτίμησης, καθορίζει τελεσίδικα και αμετάκλητα, το μετέπειτα χειρισμό τους από τις 

αρμόδιες Αρχές, και την πρόσβασή τους ή μη, σε ειδικά δικαιώματα. Σε περίπτωση που 

η διαδικασία εκτίμησης της ηλικίας καταλήξει ότι το άτομο είναι παιδί, αυτό διατηρεί 

όλα τα ειδικά δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται από το Κράτος για τους 

ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές ασύλου εν γένει. Αντίθετα, σε περίπτωση που το υπό 

αναφορά άτομο, εκτιμηθεί ως ενήλικο, τότε τερματίζονται αμέσως τα ειδικά δικαιώματα 

και η προστασία που ελάμβανε. Γίνεται αντιληπτό ότι σε περίπτωση που μια τέτοια 

εκτίμηση είναι λανθασμένη, και ένα παιδί εκτιμηθεί ως ενήλικας, τότε αυτό βρίσκεται 

εκτεθειμένο σε πολλαπλούς κινδύνους όπως η φτώχεια, η Κράτηση, η εκμετάλλευση 

και η κακοποίηση αλλά και την παραβίαση των ειδικών του δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 

εξέτασης του αιτήματός του για άσυλο. Επομένως, η αποτελεσματική εκπροσώπηση των 

ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών από την πρώτη στιγμή που αυτοκαθορίζονται ως ανήλικοι 

και έρχονται αντιμέτωποι με τις Αρχές, είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία 

τους, από νομικής απόψεως, σε σχέση με παραλείψεις, παρατυπίες, παρανομίες που 

ενδεχομένως να προκύψουν όχι μόνο κατά τη διαδικασία εκτίμηση της ηλικίας αλλά 

σε όλα τα στάδια της μεταχείρισή τους, από τις αρμόδιες Αρχές. Επιπρόσθετα, από τη 

στιγμή που οι Αρχές έχουν καταλήξει ότι ενώπιον τους βρίσκεται ένας ασυνόδευτος 

ανήλικος, αιτητής ασύλου, το Κράτος αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για την ομαλή, 

σταδιακή μετάβασή του στην ενηλικίωση και τη στήριξη του στην ανεξαρτητοποίηση, 
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συνεισφέροντας σημαντικά στην προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ενήλικης ζωής 

καθώς και στην ενσωμάτωσή του στην κοινωνία.

Οι τρεις Εκθέσεις, στηρίχθηκαν σε διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε την ίδια χρονική 

περίοδο. Συγκεκριμένα, η Επίτροπος κατά την περίοδο 2015 μέχρι το Σεπτέμβρη 2018, 

διερεύνησε τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι Αρχές της Δημοκρατίας, σε σχέση 

με την εκτίμηση της ηλικίας, την εκπροσώπηση και τη μετάβαση στην ενηλικίωση, 

των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου. Η διερεύνηση ήταν πολυεπίπεδη 

και περιελάβανε γραπτές παρεμβάσεις στο πλαίσιο διερεύνηση παραπόνων 

(εξατομικευμένες και ομαδικές), συναντήσεις Λειτουργών του Γραφείου της με 

εκπροσώπους της ΥΑ με εκπροσώπους των ΥΚΕ και με εκπροσώπους ΜΚΟ, μελέτη 

φακέλων ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών της ΥΑ και των Υ.Κ.Ε., επισκέψεις σε Ιδρύματα 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτητών Ασύλου, καθώς και συνεντεύξεις με 

ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές ασύλου.

4.1. Έκθεση της Επιτρόπου αναφορικά με την εκτίμηση της ηλικίας των 
ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου.29 

Στην Έκθεση παρουσιάζεται αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη διαδικασία 

εκτίμησης της ηλικίας. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι πρόνοιες που προβλέπονται από 

το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ30 και στον περί Προσφύγων 

Νόμο [Ν. 6(I)/2000, όπως τροποποιήθηκε] (στο εξής ο περί Προσφύγων Νόμος). 

Παρουσιάζονται τα ελάχιστα διαδικαστικά μέτρα και εγγυήσεις που προβλέπονται, 

από τη Νομολογία της Σύμβασης, τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Υπάτης Αρμοστείας 

των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (ΥΑΗΕΠ) και από πληθώρα σημαντικών 

διεθνών εκδόσεων/ερευνών/εγγράφων, για τον υπο-λογισμό της ηλικίας. Επιπρόσθετα, 

παρουσιάζεται η θεσμοθετημένη διαδικασία/πρακτική η οποία εφαρμόζεται στην Κύπρο 

από την ΥΑ σχετικά με την εκτίμηση της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών 

ασύλου. 

4.1.1. Διαπιστώσεις /Συμπεράσματα Επιτρόπου.

Γενικότερη διαπίστωση της Επιτρόπου είναι ότι η θεσμική ρύθμιση της εκτίμησης 

της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών, έχει, από το 2014, αναβαθμιστεί 

 
29 Βλέπε «Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με την εκτίμηση της ηλικίας των 
ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου, Δεκέμβριος 2018», η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\ Η Άποψη της Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/
Πορίσματα της Επιτρόπου. 

30 ΟΔΗΓΙΑ 2013/32/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες 
για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.



σημαντικά. Τη χρονιά αυτή ενσωματώθηκαν στο άρθρο 10 του περί Προσφύγων Νόμου 

όλες οι διατάξεις των Οδηγιών της ΕΕ που αφορούν το θέμα. Περαιτέρω, το 2015 μετά 

από ενέργειες της Υ.Α., καθορίστηκε σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες 

θεσμοθετημένη γραπτή διαδικασία για την εκτίμηση της ηλικίας των ασυνόδευτων 

ανηλίκων αιτητών ασύλου, στην οποία περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός από τις 

διαδικαστικές εγγυήσεις που εισηγούνται οι Διεθνείς Οργανισμοί. Η Επίτροπος εκτιμά 

ότι, η εν λόγω διαδικασία, παρά τα όποια προβληματικά σημεία ή/και παραλείψεις τα 

οποία εντοπίζει και αναλύσει στην Έκθεσή της, αποτελεί αξιοσημείωτη εξέλιξη και 

καθοριστικό εργαλείο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων 

αιτητών. 

Η Επίτροπος διαπιστώνει, για την περίοδο που κάλυψε η διερεύνησή της, σημαντικά κενά/

παραλείψεις όσον αφορά τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος, καθώς και παρατυπίες 

στην πρακτική εφαρμογή της θεσμοθετημένης Διαδικασίας. Τα κενά/παραλείψεις 

αφορούν την ολιστική/διεπιστημονική προσέγγιση στη διαδικασία, τη δυνατότητα 

αμφισβήτησης της απόφασης εκτίμησης της ηλικίας, το ρόλο του κηδεμόνα, το ρόλο του 

νομικού εκπροσώπου, και την προϋπόθεση για ανεξαρτησία όλων των επαγγελματιών 

που εμπλέκονται με τη διαδικασία. 

Οι σημαντικότερες ειδικές διαπιστώσεις της Επιτρόπου περιλαμβάνουν:

I. Στη θεσμοθετημένη Διαδικασία της ΥΑ δεν περιλήφθηκε η διαδικαστική εγγύηση 

της διττής εφαρμογής του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού. 

II. Στα πλαίσια της εν λόγω διαδικασίας οι ΥΚΕ, καλούνται να έχουν το ρόλο του 

κηδεμόνα, το ρόλο του εκπροσώπου του ασυνόδευτου ανήλικου αιτητή του οποίου 

η ηλικία αμφισβητείται, καθώς και το ρόλο φορέα ο οποίος, διαβιβάζει στοιχεία για 

την εκτίμηση της ηλικίας του, στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν 

από την ΥΑ στη συνέχεια, για ενεργοποίηση της διαδικασίας για την εκτίμησης της 

ηλικίας του. Ως αποτέλεσμα τούτου, παραβιάζονται η εγγύηση της διαδικασίας που 

προβλέπει την ανεξαρτησία των επαγγελματιών που εμπλέκονται στη Διαδικασία.

III. Στη θεσμοθετημένη Διαδικασία, περιλαμβάνονται τρεις μη ιατρικές και τέσσερις 

ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν σε κάποιο βαθμό την υιοθέτηση 

διεπιστημονικής και ολιστικής προσέγγισης στη διαδικασία εκτίμησης της ηλικίας 

καθότι, η συμπερίληψη πολλαπλών μεθόδων στην διαδικασία, διευρύνει το φάσμα 

των στοιχείων τα οποία συνυπολογίζονται και, επομένως, βελτιώνεται η αξιοπιστία 

της εκτίμησης της ηλικίας. Σημαντική όμως, παράλειψη για το διεπιστημονικό 
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ολιστικό συνδυασμό των εξετάσεων, είναι η απουσία μεθόδων που να εξετάζουν 

κοινωνικούς, ψυχολογικούς, αναπτυξιακούς, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς 

παράγοντες. 

IV. Η Έκθεση που ετοιμάζει ο Λειτουργός της ΥΑ προς τον Προϊστάμενο της ΥΑ με την 

τελική εκτίμησή του για την ηλικία του αιτητή παρουσιάζει προβλήματα όσον 

αφορά το διεπιστημονικό και ολιστικό της χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, από αυτή 

απουσιάζουν εκτιμήσεις ειδικών που να αφορούν τους κοινωνικούς, ψυχολογικούς, 

αναπτυξιακούς, περιβαλλοντικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που επηρεάζουν 

την εκτίμηση της ηλικίας, ενώ δίνεται δυσανάλογη και καθοριστική βαρύτητα στα 

αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων και στην απουσία εγγράφων.

V. Η ΥΑ δεν παραχωρεί οποιαδήποτε δυνατότητα διοικητικής ή άλλης ανεξάρτητης 

αμφισβήτησης της απόφασης για την εκτίμηση της ηλικίας των ασυνόδευτων 

ανηλίκων. Κατά τον τρόπο αυτό παραβιάζεται κατάφωρα η διαδικαστική εγγύηση 

που προβλέπει τη γραπτή ενημέρωση των αιτητών σχετικά με την απόφαση 

για την ηλικία τους, και την παραχώρηση δυνατότητας διοικητικής ή δικαστικής 

αμφισβήτησης.

4.1.2. Συστάσεις της Επιτρόπου.

Η Επίτροπος συστήνει όπως, το σύνολο των διαδικαστικών εγγυήσεων για την εκτίμηση 

της ηλικίας, ενσωματωθεί θεσμικά, τόσο μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις του περί 

Προσφύγων Νόμου όσο και στην θεσμοθετημένη Διαδικασία της ΥΑ. Ειδικότερα, 

συστήνει τη θεσμική ρύθμιση της διαδικαστικής εγγύησης που υποχρεώνει την ολιστική/

διεπιστημονική προσέγγιση της διαδικασίας, της εγγύησης που παρέχει δυνατότητα 

αμφισβήτησης της απόφασης εκτίμησης της ηλικίας καθαυτής και της εγγύησης που 

επιβάλλει την ανεξαρτησία των επαγγελματιών που εμπλέκονται με τη διαδικασία. 

Συστήνει, όπως, στη θεσμοθετημένη Διαδικασία της ΥΑ περιληφθεί διττή εφαρμογή 

εκτίμησης του συμφέροντος του παιδιού. Στο πρώτο επίπεδο της εφαρμογής του, να 

διενεργείται, εξατομικευμένη εκτίμηση του κατά πόσο είναι προς το συμφέρον του 

ασυνόδευτου ανηλίκου αιτητή η υποβολή του σε διαδικασία εκτίμησης της ηλικίας του. 

Κατά δεύτερο, να συμπεριληφθούν στη Διαδικασία όλες οι διαδικαστικές εγγυήσεις της 

εκτίμησης της ηλικίας που έχουν πιο πάνω αναλυθεί.

Όσον αφορά την ανεξαρτησία των επαγγελματιών που εμπλέκονται στη Διαδικασία 

και τους πολλαπλούς ρόλους των ΥΚΕ, του κηδεμόνα, του εκπροσώπου και της Αρχής 

που τοποθετείται σε σχέση με την εκτίμηση της ηλικίας, η Επίτροπος έχει την άποψη ότι 



αυτοί, πρέπει να διαχωριστούν και να ανατεθούν σε άλλες Υπηρεσίες ή σε ανεξάρτητους 

θεσμούς ή σε ΜΚΟ. Εξυπακούεται ότι, οι ΥΚΕ πρέπει να διατηρήσουν την κηδεμονία 

των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών, ενώ η εκπροσώπηση να ανατεθεί σε ανεξάρτητο 

θεσμό ή σε ΜΚΟ ώστε να ασκείται από επαγγελματίες με νομική κατάρτιση. Περαιτέρω, 

η Επίτροπος εισηγείται όπως τερματιστεί η μέχρι σήμερα πρακτική σύμφωνα με την 

οποία ο ίδιος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών που ασκεί το ρόλο του κηδεμόνα και 

εκπροσώπου του αιτητή να τοποθετείται, επίσης, ως προς την εκτίμηση της ηλικίας του. 

Η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση είναι πολύπλοκη, αλλά βασική διαδικαστική 

εγγύηση της Διαδικασίας εκτίμησης της ηλικίας. Η Επίτροπος συστήνει τη συμπερίληψη 

μεθόδων οι οποίες να διενεργούνται από κοινωνικό λειτουργό ή/και ψυχολόγο, 

οι οποίοι να εξετάζουν κοινωνικούς, ψυχολογικούς, αναπτυξιακούς, περιβαλλοντικούς 

και πολιτιστικούς παράγοντες. Περαιτέρω, συστήνει να εμπλουτιστεί ο ολιστικός/

διεπιστημονικός χαρακτήρας της Έκθεσης που ετοιμάζει ο / η Λειτουργός της ΥΑ ώστε 

να συνυπολογίζει με τη δέουσα βαρύτητα και τα στοιχεία των κοινωνικών, ψυχολογικών, 

αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών παραγόντων.

Η διαδικαστική εγγύηση που προβλέπει δυνατότητες αμφισβήτησης, διοικητικά ή 

δικαστικά, της απόφασης για την εκτίμηση της ηλικίας είναι βαρύνουσας σημασίας και, 

ως εκ τούτου, συστήνει, τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος. Η Επίτροπος εισηγείται 

όπως οι αποφάσεις εκτίμησης της ηλικίας, δεδομένων των σοβαρών αρνητικών 

συνεπειών σε ένα παιδί του οποίου η ηλικία εκτιμάται εσφαλμένα, πρέπει να υπόκεινται 

σε διοικητική ή δικαστική προσφυγή. 

4.2. Έκθεση της Επιτρόπου, αναφορικά με την εκπροσώπηση των 
ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου, Δεκέμβριος 2018.31 

Στην Έκθεση παρουσιάζεται αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη εκπροσώπηση 

των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι πρόνοιες που 

προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στα πλαίσια των δύο Οδηγιών 2013/33/ΕΕ32 και 

2013/32/ΕΕ33, οι οποίες επιβάλλουν την εκπροσώπηση ασυνόδευτων ανηλίκων τόσο 

σε σχέση με τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου του, όσο και σε σχέση με 

 
31 Βλέπε «Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με την εκπροσώπηση των 
ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου, Δεκέμβριος 2018», η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\ Η Άποψη της Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/
Πορίσματα της Επιτρόπου. 

32 ΟΔΗΓΙΑ 2013/33/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για 
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία.

33 ΟΔΗΓΙΑ 2013/32/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες 
για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.
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την πρόσβαση και απόλαυση των συνθηκών υποδοχής, καθώς και οι σχετικές πρόνοιες 

του περί Προσφύγων Νόμου. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι Κατευθυντήριες Αρχές 

για την παροχή ποιοτικής νομικής συνδρομής στους ασυνόδευτους ανήλικους, τα 

οποία προέκυψαν από τη συγκριτική μελέτη του European Council on Refugees and 

Exiles-(ECRE) με τίτλο «Right to Justice: Quality Legal Assistance for Unaccompanied 

Children», και η διαδικασία/πρακτική η οποία εφαρμόζεται στην Κύπρο σχετικά με την 

εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών. 

4.2.1. Διαπιστώσεις /Συμπεράσματα Επιτρόπου. 

Η Νομοθεσία καθορίζει ότι ο ΔΥΚΕ λειτουργεί, αφενός, ως κηδεμόνας των ασυνόδευτων 

ανηλίκων αιτητών και, αφετέρου ως εκπρόσωπος και συνδρομητής των ασυνόδευτων 

ανηλίκων αιτητών ασύλου, σε ότι αφορά τις διαδικασίες που προβλέπονται στον περί 

Προσφύγων Νόμο και ειδικότερα σε σχέση με τις διαδικασίες εξέτασης του αιτήματος 

για άσυλο. Δεν γίνεται όμως ειδική αναφορά στην ιδιότητά του ΔΥΚΕ ως εκπροσώπου 

των παιδιών αναφορικά με την πρόσβασή τους στις συνθήκες υποδοχής, όπως απαιτείται 

από την Οδηγία 2013/33/ΕΕ. Περαιτέρω, ο Νόμος καθορίζει ότι, ο ΔΥΚΕ διασφαλίζει την 

εκπροσώπηση του ασυνόδευτου ανήλικου σε δικαστική διαδικασία σύμφωνα με τον περί 

Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Διαδικαστικό Κανονισμό του 2014. 

Δεδομένων των πιο πάνω, η Επίτροπος έχει την άποψη ότι η θεσμική ρύθμιση της 

εκπροσώπησης των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών, όσον αφορά την πρόσβασή τους σε 

συνθήκες υποδοχής - σε επίπεδο διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών - και η θεσμική 

ρύθμιση της εκπροσώπησης σε σχέση με τις διαδικασίες εξέτασης του αιτήματός τους 

για άσυλο, - σε επίπεδο διοικητικών διαδικασιών-, είναι ανεπαρκής και προβληματική 

καθότι, οι προαναφερθείσες πρόνοιες δε διασφαλίζουν το σύνολο των δικαιωμάτων 

των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου όπως αυτά κατοχυρώνονται, τόσο από 

τις Οδηγίες της ΕΕ, όσο και από τη Σύμβαση. Περαιτέρω, το συγκεκριμένο θεσμικό 

πλαίσιο, δεν πληροί τα πλείστα πρότυπα ποιοτικής νομικής συνδρομής όπως αυτά έχουν 

διαμορφωθεί στη σχετική μελέτη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

H νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία ο ρόλος του κηδεμόνα/εκπροσώπου 

ανατέθηκε στον ΔΥΚΕ, είναι ιδιαίτερα προβληματική διότι ενυπάρχει εκ του Νόμου και 

εκ των πραγμάτων σύγκρουση συμφερόντων, με τα συμφέροντα του ασυνόδευτου 

ανηλίκου, κάτι που δεν επιτρέπεται από τις Οδηγίες της ΕΕ, δεδομένου ότι ο ΔΥΚΕ αποτελεί 

κρατική κατά τα άλλα Αρχή, η οποία εφαρμόζει κρατική πολιτική. Συγκεκριμένα, ο ΔΥΚΕ 

αποτελεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου, την κρατική Αρχή με 

αρμοδιότητα να παρέχει πρόσβαση σε όλους τους αιτητές ασύλου, περιλαμβανομένων 



των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών, σε συνθήκες υποδοχής καθώς, επίσης, και να 

απορρίπτει ή διακόπτει την παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής. Από την άλλη έχει, 

ως κηδεμόνας, την υποχρέωση να διασφαλίζει τα δικαιώματα και το συμφέρον των 

ασυνόδευτων ανηλίκων. 

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τη νομική εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων, 

ειδικότερα στις διοικητικές διαδικασίες εξέτασης του αιτήματός τους για άσυλο από 

τον ΔΥΚΕ σύμφωνα και με παλαιότερη θέση της Επιτρόπου, αυτή δεν είναι δυνατό να 

γίνεται από τον ΔΥΚΕ ή Λειτουργό του αφού, αφενός, δεν είναι νομικά καταρτισμένοι 

και εξειδικευμένοι για νομική εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων και, αφετέρου, 

όπως προαναφέρθηκε, η θέση τους ως κρατικοί Λειτουργοί, εμπεριέχει από τη φύση της, 

σύγκρουση συμφερόντων. 

Υπό το πρίσμα των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας όπως απορρέουν από το Ευρωπαϊκό 

Δίκαιο, η Επίτροπος εκτιμά ότι η νομοθετική ρύθμιση για το θέμα, είναι προβληματική 

για επιπρόσθετους λόγους οι οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικά στην Έκθεση. 

Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι εξής:

I. Δεν είναι σαφές το πλαίσιο εκπροσώπησης σε σχέση με την πρόσβαση στις 

συνθήκες υποδοχής καθώς και τα επίπεδά τους όπως απαιτείται από την Οδηγία 

για τις συνθήκες υποδοχής, τόσο σε σχέση με το διοικητικό, όσο σε σχέση με το 

δικαστικό επίπεδο.

II. Σε σχέση με τη νομική εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων ενώπιον 

δικαστικής Αρχής, αυτή περιορίζεται μόνο σε σχέση με τις διαδικασίες εξέτασης 

αιτήσεων ασύλου και δεν επεκτείνεται στις συνθήκες υποδοχής.

Στο πλαίσιο του εν λόγω Νόμου, εξακολουθεί να μην καθορίζεται ρητά το δικαίωμα των 

ασυνόδευτων παιδιών σε νομική εκπροσώπηση. Η Επίτροπος λαμβάνοντας υπόψη το 

σύνολο των διατάξεων των Οδηγιών και τους τομείς όπου αναγνωρίζεται στα ασυνόδευτα 

παιδιά, δικαίωμα εκπροσώπησης, έχει την άποψη ότι, κατά κύριο λόγο, το δικαίωμα αυτό 

αναφέρεται σε νομική εκπροσώπηση. Τούτο ισχύει ακόμα και στο στάδιο των διοικητικών 

διαδικασιών, τουλάχιστον σε ότι αφορά την εκπροσώπηση στο πλαίσιο των διαδικασιών 

εξέτασης της αίτησης για άσυλο. Επομένως, η Επίτροπος έχει την άποψη ότι, με βάση τις 

πραγματικότητες που υφίστανται στην Κύπρο και το σύστημα νομικής εκπροσώπησης, 

για οποιαδήποτε υπόθεση, όπως καθορίζεται από τον περί Δικηγόρων Νόμο, μόνο 

δικηγόροι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, μπορούν 

να παρέχουν νομική εκπροσώπηση στους ασυνόδευτους ανήλικους. 
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Παρόλες τις θεσμικές ανεπάρκειες του συστήματος της νομικής εκπροσώπησης των 

ασυνόδευτων ανηλίκων, η Επίτροπος αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν 

οι ΥΚΕ προκείμενου να ανταποκριθούν στο συγκεκριμένο, πέραν των αρμοδιοτήτων 

τους ρόλο, που τους αποδίδει ο Νόμος. Περαιτέρω, η Επίτροπος εκτιμά ότι, οι ΥΚΕ 

ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στο επίπεδο της πρωταρχικής ενημέρωσης των 

ασυνόδευτων ανηλίκων που αφορά τα γενικά δικαιώματα και τις γενικές απαιτήσεις που 

περιλαμβάνουν οι διαδικασίες ασύλου. Προκύπτουν όμως, σοβαρές ανεπάρκειες και 

προβλήματα στην μετέπειτα ανταπόκριση των ΥΚΕ σε ότι αφορά και την εκπροσώπηση 

των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών στο στάδιο των διοικητικών διαδικασιών σε σχέση 

με την εξέταση των αιτήσεών τους. 

4.2.2. Συστάσεις της Επιτρόπου.

Η Επίτροπος εισηγείται διάφορες τροποποιήσεις των διατάξεων του περί Προσφύγων 

Νόμου που αφορούν την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου. 

Οι σημαντικότερες από τις εισηγήσεις της είναι οι εξής:

I. Να καθοριστεί ρητά ότι η εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών 

ασύλου αφορά νομική εκπροσώπηση.

II. Η εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων σε σχέση με τις συνθήκες υποδοχής, 

τη δυνητική Κράτηση και τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεών τους για άσυλο, στο 

στάδιο των διοικητικών διαδικασιών να ανατεθεί ρητά από το Νόμο, σε ανεξάρτητο 

θεσμό ή σε ΜΚΟ, ο οποίος να διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη. Είναι 

σημαντικό ο φορέας που θα αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση να διαθέτει 

επαγγελματίες με νομική κατάρτιση καθώς, επίσης όπως μέσα από τη ανάθεση 

να μην προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων με τα συμφέροντα των ασυνόδευτων 

ανηλίκων αιτητών και ειδικότερα σε σχέση με την πρόσβασή τους στις συνθήκες 

υποδοχής και τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεών τους για άσυλο. 

III. Να διευκρινιστεί/αποσαφηνιστεί το πλαίσιο εκπροσώπησης σε σχέση με την 

πρόσβαση στις συνθήκες υποδοχής, τα επίπεδά τους και σε θέματα Κράτησης.

Περαιτέρω η Επίτροπος συστήνει τη μελέτη των προτύπων ποιοτικής νομικής 

συνδρομής όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στη σχετική μελέτη του Συμβούλιου της 

Ευρώπης, καθώς και την προώθησή τους σε πολιτικές/διαδικασίες/πρακτικές. Μέχρι 

τη νομοθετική διαφοροποίηση της νομικής εκπροσώπησης και ενόσω η συγκεκριμένη 

αρμοδιότητα παραμένει στις ΥΚΕ, η Επίτροπος εισηγείται, τη μη εναλλαξιμότητα των 



Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΛΚΥ) που αναλαμβάνουν τη νομική εκπροσώπηση 

των ασυνόδευτων ανηλίκων και τη συστηματική εκπαίδευσή τους σε νομικές πτυχές 

του ασύλου. Παράλληλα, συστήνει τη μελέτη και υιοθέτηση καλών πρακτικών και 

προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε άλλα Κράτη της ΕΕ. 

4.3. Έκθεση της Επιτρόπου, αναφορικά με τις διαδικασίες μετάβασης 
στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου, 
Δεκέμβριος 2018.34 

Στην Έκθεση παρουσιάζεται αναλυτικά το θεωρητικό και θεσμικό πλαίσιο που αφορά 

τις διαδικασίες μετάβασης στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών 

ασύλου. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι πρόνοιες που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό 

Δίκαιο, στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ καθώς και στον περί Προσφύγων Νόμο. 

Επιπρόσθετα παρουσιάζονται οι βασικές Αρχές για τη μετά την φροντίδα υποστήριξη που 

περιλήφθηκαν στο Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Εναλλακτική Φροντίδα Παιδιών, τα συμπεράσματα 

της Έκθεσης του ΣτΕ και της ΥΑΗΕΠ με τίτλο «Unaccompanied and separated asylum-

seeking and refugee children turning 18: what to celebrate», καθώς και οι εισηγήσεις 

της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΣτΕ προς τα Κράτη μέλη που περιλήφθηκαν 

στο Ψήφισμα 1996 - Migrant children: what rights at 18?. Επιπρόσθετα, στην Έκθεση 

παρουσιάζεται η διαδικασία/πρακτική η οποία εφαρμόζεται στην Κύπρο σχετικά με 

τις διαδικασίες μετάβασης στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών / 

προσφύγων.

4.3.1. Διαπιστώσεις /Συμπεράσματα Επιτρόπου.

Η Επίτροπος διαπιστώνει τη γενικότερη απουσία, από μέρους της Πολιτείας και ειδικότερα 

των συναρμόδιων Υπουργείων (Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας, ΥΠΠ), πολιτικών/διαδικασιών/πρακτικών 

και προγραμμάτων για τη μετάβαση από την ανηλικότητα στην ανεξαρτητοποίηση των 

ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών / προσφύγων. Εντοπίζει επίσης, απουσία πολιτικών/

διαδικασιών/πρακτικών και προγραμμάτων που να προωθούν την ενσωμάτωση 

γενικότερα της ομάδας, τόσο των νεαρών αιτητών ασύλου όσο και, γενικότερα, των 

νεαρών προσφύγων. 

34 Βλέπε «Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με τις διαδικασίες μετάβασης 
στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου, Δεκέμβριος 2018», η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 
Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\ Η Άποψη της Επιτρόπου\ 
Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/Πορίσματα της Επιτρόπου. 
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Η απουσία επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου μεταβατικών διατάξεων για τους 

ασυνόδευτους ανήλικούς αιτητές που ενηλικιώνονται και η άμεση ένταξή τους 

στην ομάδα των ενηλίκων αιτητών ασύλου, δημιουργεί σημαντικό αριθμό σοβαρών 

προβλημάτων στους νεαρούς αιτητές, το κυριότερο των οποίων, κατά την εκτίμηση 

της Επιτρόπου, είναι η ανεπάρκεια των παρεχόμενων υλικών συνθηκών υποδοχής (που 

γίνεται με το σύστημα των κουπονιών), στο να τους εξασφαλίσει βασικές και αξιοπρεπείς 

συνθήκες επιβίωσης. 

Συγκεκριμένα, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτητές ασύλου με την ενηλικίωσή τους, 

νοουμένου ότι δεν παρατείνεται η παραμονή τους στο ίδρυμα που τους φιλοξενεί, 

εντάσσονται αμέσως στην ομάδα των ενηλίκων αιτητών ασύλου οι οποίοι σύμφωνα με 

τους περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισμούς του 2005 έως 2013, 

λαμβάνουν υλικές συνθήκες υποδοχής, σε είδος ή/και υπό τη μορφή κουπονιών που 

εξαργυρώνονται σε συμβαλλόμενες με τις ΥΚΕ επιχειρήσεις. Η κρατική αρωγή που τους 

παραχωρείται, η οποία, παρεμπιπτόντως, αντιστοιχεί με το 50% του ποσού του ΕΕΕ, 

περιλαμβάνει καταβολή μέρος του ενοικίου σε ενοικιαζόμενους χώρους διαμονής στην 

κοινότητα, χορήγηση κουπονιών για τη διατροφή/ρουχισμό και μικρό αριθμό μετρητών 

για άλλα έξοδα. Η πιο πάνω κρατική οικονομική αρωγή προς τους αιτητές ασύλου, 

δέχεται έντονη κριτική σε σχέση με το ότι εξαναγκάζει σε πολλές περιπτώσεις αιτητές 

να διαβιούν σε συνθήκες εξαθλίωσης. 

Περαιτέρω, σημαντικά προβλήματα, σε σχέση με τη μετάβαση των ασυνόδευτων 

ανηλίκων αιτητών στην ενηλικίωση, εντοπίζει, η Επίτροπος, σε ότι αφορά τη στέγαση 

σε κατάλληλα καταλύματα, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την 

πληροφόρηση και σε υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, συμβουλευτικής και ψυχικής 

υγείας. 

Από πλευράς τους οι ΥΚΕ, επιχειρούν, περί το 2016, μέσω τριών εγκυκλίων, να 

διαμορφώσουν διαδικασίες για κάποιες πτυχές, κυρίως τις οικονομικές, σε ότι αφορά 

τη μετάβαση των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών / προσφύγων προς την ενηλικίωση. 

Η Επίτροπος θεωρεί ότι η προσπάθεια αυτή, από μέρους των ΥΚΕ για θεσμοθέτηση 

διαδικασιών, είναι ένα μικρό μεν, σημαντικό δε, βήμα στη διασφάλιση των δικαιωμάτων 

των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών / προσφύγων κατά τη μετάβασή τους στην 

ανεξάρτητη ζωή. Παρόλα αυτά η Επίτροπος σημειώνει ότι, οι εν λόγω διαδικασίες 

καλύπτουν μερικώς μόνο το θέμα -κυρίως την οικονομική πτυχή των επιδομάτων- και 

δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση με σφαιρικό και ολιστικό τρόπο των πολύπλευρων 

θεμάτων που αφορούν τη μετάβαση στην ενηλικίωση και ανεξαρτητοποίηση. 



Σε ακόμη δυσμενέστερη θέση βρίσκεται η ομάδα των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών οι 

οποίοι κρίνονται, μετά από διαδικασία εκτίμησης της ηλικίας τους, ότι είναι ενήλικες. Στις 

εν λόγω περιπτώσεις, οι ΥΚΕ απαιτούν την άμεση έξοδό τους από το ίδρυμα. Οι γραπτές 

οδηγίες που καθορίζουν τις διαδικασίες των ΥΚΕ, σε περιπτώσεις όπου, ασυνόδευτος 

ανήλικος αιτητής διαπιστωθεί μετά από εκτίμηση της ηλικίας του ότι είναι ενήλικο 

άτομο, είναι σχεδόν ανύπαρκτες και ασαφείς. Η Επίτροπος, λαμβάνοντας υπόψη και 

την υποκειμενικότητα των μεθόδων εκτίμησης της ηλικίας και τα μεγάλα περιθώρια 

λάθους που εμπεριέχουν, θεωρεί ότι η πιο πάνω μεταχείριση είναι ιδιαίτερα σκληρή και 

ανελαστική. 

4.3.2. Συστάσεις της Επιτρόπου.

Η Επίτροπος συστήνει, τη διαμόρφωση από μέρους των συναρμόδιων Υπουργείων 

(Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Υπουργείο Υγείας, ΥΠΠ) πολιτικής/διαδικασιών/πρακτικών και προγραμμάτων που 

να διασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση από την ανηλικότητα στην ενηλικίωση και 

ανεξαρτητοποίηση των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών / προσφύγων και που να 

υποστηρίζουν έμπρακτα την ενσωμάτωσή τους στην κυπριακή κοινωνία. 

Με βάση τις συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΣτΕ, η Επίτροπος καλεί 

το Κράτος να λάβει υπόψη την ευάλωτη κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών αιτητών 

/ προσφύγων τα οποία ενηλικιώνονται και να καθιερώσει μεταβατική κατηγορία 

(π.χ. μεταξύ 18-21 ή 18-25), η οποία με πολλαπλά μέτρα υποστήριξης και βοήθειας 

να διευκολύνει την εκπαιδευτική, οικονομική, κοινωνική και την πολιτιστική τους 

ενσωμάτωση. Οι σημαντικότερες από τις ειδικότερες συστάσεις της αφορούν τα εξής:

I. Να μελετηθούν και να προωθηθούν πολιτικές/διαδικασίες όσον αφορά την 

παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής που να παρέχουν τη δυνατότητα για βιώσιμες, 

αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

II. Σε σχέση με τη στέγαση, οι ΛΚΥ να συνδράμουν έμπρακτα στην εξεύρεση ασφαλούς 

και αξιοπρεπούς στέγης. Παράλληλα, να μελετηθούν πρακτικές άλλων χωρών, 

οι οποίες διαμόρφωσαν ειδικά καταλύματα για τους ασυνόδευτους ανήλικους 

αιτητές / πρόσφυγες που ενηλικιώνονται. 

III. Όσον αφορά την εκπαίδευση να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση 

και η συνέχιση της εκπαίδευσης των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών / προσφύγων 

ανεξάρτητα της ηλικίας τους. Παράλληλα, να μελετηθούν και να προωθηθούν, 
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εναλλακτικές επιλογές, όπως ταχύρρυθμα προγράμματα, προγράμματα μη τυπικής 

μάθησης και η επαγγελματική κατάρτιση/μαθητεία. 

IV. Όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, συμβουλευτικής 

και ψυχικής υγείας, οι νεαροί αιτητές / πρόσφυγες να έχουν άμεση πρόσβαση 

σε κοινωνικούς λειτουργούς καθώς και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας για τη 

στήριξή τους κατά τη μετάβαση στην ενηλικίωση.

Όσον αφορά τη μεταχείριση της ομάδας των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών που 

οι Αρχές κρίνουν ως ενήλικα άτομα, η Επίτροπος σημειώνει ότι (α) οι πλείστες 

περιπτώσεις, αφορούν νεαρά ευάλωτα άτομα, (β) η απόφαση ότι πρόκειται για ενήλικα 

άτομα στηρίζεται σε μεθόδους, οι οποίες δεν συνιστούν ακριβή επιστημονική μέθοδο 

με σημαντικό ποσοστό αβεβαιότητας, και ότι (γ) η Διαδικασία εκτίμησης της ηλικίας, 

παρουσιάζει σημαντικά προβληματικά σημεία και συνέστησε όπως η συγκεκριμένη 

ομάδα αιτητών αντιμετωπίζεται, από τις ΥΚΕ, με μεγαλύτερο πνεύμα ανθρωπισμού, 

επιείκειας και ευελιξίας.





ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΒΙΑ5
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Η βία παραμένει, δυστυχώς, μια από τις πλέον 

σταθερές πηγές παραβίασης των δικαιωμάτων 

του παιδιού. Η βία κατά των παιδιών είναι οξύτατο 

κοινωνικό πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται σε 

όλον τον κόσμο, σε κάθε χώρα και κάθε κοινωνία 

ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό και 

πολιτισμικό της υπόβαθρο. 

Κάθε επαφή του παιδιού με τη βία αφήνει 

ανεξίτηλο σημάδι στον ψυχισμό του ενώ είναι 

δυνατόν να επιφέρει καταστροφικές συνέπειες 

στη σωματική και την ψυχική του υγεία. Χωρίς την 

απαραίτητη στήριξη και φροντίδα, η βία και το 

τραύμα που αυτή προκαλεί είναι δυνατόν να έχουν 

μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην ανάπτυξη του 

παιδιού και τη μελλοντική του ζωή. Πέραν τούτου, 

τα παιδιά που έχουν βιώσει βία εμφανίζονται με 

μεγαλύτερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν 

βία, είτε απέναντι σε άλλα παιδιά συνομήλικα 

τους είτε όταν μεγαλώσουν, ως ενήλικες ιδιαίτερα 

απέναντι σε παιδιά, συμβάλλοντας, με τον τρόπο 

αυτό, στη διαιώνιση του κύκλου της βίας εντός της 

κοινωνίας. Η προστασία του παιδιού λοιπόν από 

τη βία αποτελεί όχι μόνο νομική υποχρέωση αλλά 

και ηθική ευθύνη κάθε οργανωμένου συνόλου που 

θέλει να οικοδομήσει και να συντηρήσει βιώσιμες 

και υγιείς κοινότητες και κοινωνίες. Η εγκαθίδρυση 

του Θεσμού της Επιτρόπου Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού συνέβαλε αποφασιστικά 

στην ενίσχυση της προστασίας των παιδιών από τη 

βία. Η Επίτροπος, από την ανάληψη των καθηκόντων 

της τοποθέτησε το θέμα της προστασίας των 

παιδιών από τη βία ψηλά στις προτεραιότητές 

της. Μέσα από τις παρεμβάσεις της η Επίτροπος 

συνέβαλε αποφασιστικά στη βελτίωση τόσο του 
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θεσμικού πλαισίου όσο και των πρακτικών και των διαδικασιών που εφαρμόζονται σε 

διάφορα πλαίσια στα οποία είναι ενταγμένα τα παιδιά, προκειμένου να εξασφαλίζεται 

ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα με λιγότερη βία και μεγαλύτερη προστασία. 

Το θέμα της προστασίας των παιδιών από τη βία παρέμεινε μια από τις βασικές 

προτεραιότητες της Επιτρόπου και για το 2018. Η Επίτροπος συνέχισε να παρακολουθεί, 

με ικανοποίηση, την εφαρμογή της – πρώτης, για την Κύπρο - Εθνικής Στρατηγικής και του 

Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης 

Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας ενώ βρισκόταν σε σταθερή επικοινωνία με το 

ΥΠΠ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες, παρακολουθώντας τον τρόπο διαχείρισης περιστατικών 

βίας, εντός του σχολικού πλαισίου. 

Μετά από διερεύνηση σχετικού παραπόνου, η Επίτροπος δημοσιοποίησε Πόρισμα 

που εστιάζει στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη δικαστική διαδικασία, κατά 

την εκδίκαση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τις συνέπειες που 

δυνατόν να επιφέρουν τέτοιου είδους καθυστερήσεις στον ψυχισμό και την ευημερία 

των παιδιών και των οικογενειών τους. Παράλληλα, το 2018, η Επίτροπος, μετά από 

σχετικό αίτημα του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, 

τού απέστειλε τις απόψεις της για τον περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας 

κατά των Γυναικών Νόμο του 2018. Τέλος, η Επίτροπος κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Αντρών και Γυναικών τις θέσεις που 

αφορούν την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την προστασία των παιδιών 

από τη σεξουαλική κακοποίηση. 

5.1. Απόψεις Επιτρόπου στο Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της 
Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών Νόμος του 
2018». 

Η Επίτροπος, μετά από σχετικό αίτημα, διαβίβασε στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τις απόψεις της σε ότι αφορά το Νομοσχέδιο με 

τίτλο: «Ο περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών Νόμος 

του 2018». Το εν λόγω Νομοσχέδιο ετοιμάστηκε για σκοπούς συμμόρφωσης και 

καλύτερης εφαρμογής της Σύμβασης του ΣτΕ για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της 

Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, γνωστής και ως Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης. Η Επίτροπος, πέραν από τις απόψεις / παρατηρήσεις σε σχέση με 

συγκεκριμένες και επιμέρους διατάξεις του Νομοσχεδίου, τοποθετήθηκε, γενικότερα, 

σε σχέση με την πιο αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης της 
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Κωνσταντινούπολης, σημειώνοντας ότι αυτό προϋποθέτει μελέτη και αναθεώρηση 

όλων των νομοθεσιών το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με τις διατάξεις της 

Σύμβασης ούτως ώστε αυτές να εναρμονιστούν με τις πρόνοιες και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τη Σύμβαση. Η Επίτροπος εισηγήθηκε ειδικότερα όπως όλοι 

οι νόμοι οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν δικαιώματα παιδιών ή ρυθμίζουν θέματα 

που αφορούν σε παιδιά, επανεξεταστούν και αναθεωρηθούν ώστε να επιτυγχάνεται 

η αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης. Παράλληλα, η Επίτροπος εισηγήθηκε την 

εισαγωγή ουσιαστικής διάταξης στο κείμενο του νομοσχεδίου στη βάση της οποίας να 

καθίσταται υποχρεωτική η διασύνδεση και παράλληλα η εφαρμογή του προτεινόμενου 

νομοσχεδίου από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές αλλά και κάθε αρχή στη Δημοκρατία, με 

όλους τους επί μέρους νόμους τους οποίους εφαρμόζουν καθώς και η υποχρέωση να 

προσδίδουν υπεροχή στις διατάξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου όταν και εφόσον 

υπάρχουν αντίθετες διατάξεις στις επί μέρους νομοθεσίες. 

Η Επίτροπος επεσήμανε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης, η έννοια της γυναίκας περιλαμβάνει και κορίτσια ηλικίας κάτω 

των 18 ετών. Η Επίτροπος σημείωσε ότι, ως συνέπεια τούτου, η Σύμβαση εφαρμόζεται 

και σε σχέση με κάθε παιδί-κορίτσι, προσθέτοντας ακόμη ένα πυλώνα προστασίας 

στα δικαιώματα ειδικά των παιδιών –κοριτσιών, πέραν από αυτόν της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού. Ως εκ τούτου η ορθή και η αποτελεσματική εφαρμογή της 

Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, όταν και εφόσον αφορά παιδιά – κορίτσια επιβάλλει 

την παράλληλη εφαρμογή όλων των γενικών αρχών της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού καθώς και των επιμέρους δικαιωμάτων που αυτή κατοχυρώνει εξειδικευμένα 

για τα παιδιά. Η Επίτροπος εισηγήθηκε, όπως το νομοσχέδιο περιλάβει αναφορά στο 

συσχετισμό της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, ως ένα διεθνές κείμενο το οποίο λήφθηκε υπόψη κατά τη θέσπισή της, όπως 

αυτός περιγράφεται στο Προοίμιο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Η Επίτροπος, 

εισηγήθηκε για τούτο, την εισαγωγή στο νομοσχέδιο ειδικού άρθρου με τις γενικές 

αρχές της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και πιο συγκεκριμένα τις αρχές της 

διασφάλισης συμφέροντος του παιδιού, της ίσης μεταχείρισης, της ζωής, επιβίωσης και 

ανάπτυξης και του δικαιώματος του παιδιού να συμμετέχει και να ακούγεται, οι οποίες 

να ισχύουν κατά την εφαρμογή και του συγκεκριμένου νόμου. Η Επίτροπος επεσήμανε, 

τέλος, ότι εναλλακτικά, οι αρχές αυτές θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο άρθρο 4 του 

νομοσχεδίου το οποίο ήδη αναφέρεται στις αρχές επί των οποίων βασίζεται η εφαρμογή 

του σχετικού νόμου και το οποίο προβλέπει μόνο την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
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5.2. Πόρισμα της Επιτρόπου, αναφορικά με το χειρισμό στο στάδιο 
εκδίκασης υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης.35

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που παρέχονται στην Επίτροπο, από τους περί Επιτρόπου 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμους του 2007 και 2014, η Επίτροπος 

προχώρησε στη διερεύνηση παραπόνου, το οποίο της υποβλήθηκε και αφορούσε τη 

μεγάλη χρονική καθυστέρηση που σημειώθηκε στην εκδίκαση περίπτωσης σεξουαλικής 

κακοποίησης ανήλικης. Σύμφωνα με το παράπονο, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, 

είχε γίνει καταγγελία στην Αστυνομία στις 21/3/2016. Ο ύποπτος συνελήφθη και, 

αφού τέθηκε υπό Κράτηση για οκτώ ημέρες, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, για 

να παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου στις αρχές Ιουλίου του 2016. 

Παρά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, το παράπονο υποβλήθηκε στην 

Επίτροπο τον Ιανουάριο του 2018, μετά από αρκετές αναβολές, οι οποίες ζητήθηκαν 

από την πλευρά του κατηγορουμένου, η υπόθεση δεν είχε ακόμα εκδικαστεί και 

ο κατηγορούμενος παρέμενε ελεύθερος. Σημαντική και ιδιαίτερα ουσιαστική 

λεπτομέρεια το ότι η οικία του κατηγορούμενου γειτνίαζε με την οικία της μητρικής 

γιαγιάς της ανήλικης.

Μετά τη διερεύνηση του παραπόνου, η Επίτροπος δημοσιοποίησε Πόρισμα όπου εντοπίζει 

κενά στην αποτελεσματική εφαρμογή του αυστηρού νομικού πλαισίου προς διασφάλιση 

των δικαιωμάτων των παιδιών θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης, 

με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού κατά 

τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ως επιβάλλεται. Σε αυτό επίσης σημειώνεται 

ο έντονος προβληματισμός της Επιτρόπου σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα της 

δικαστικής διαδικασίας και κατά πόσο αυτή διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει ότι 

όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ενεργούν λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως το συμφέρον 

και τα δικαιώματα του παιδιού θύματος, όπως απαιτείται από τη Σύμβαση και το σχετικό 

εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Η Επίτροπος υπογράμμισε την ιδιαίτερα προβληματική 

καθυστέρηση που σημειώθηκε στην ποινική διαδικασία της συγκεκριμένης υπόθεσης, 

ως αποτέλεσμα των συνεχών αναβολών τις οποίες αιτήθηκε ο κατηγορούμενος αλλά 

και λόγω φόρτου εργασίας του Δικαστηρίου. Επιπρόσθετα, η Επίτροπος κάκισε την 

παραπομπή της υπόθεσης από Κακουργιοδικείο σε Επαρχιακό Δικαστήριο σημειώνοντας 

ότι μια τέτοια επιλογή, αφαιρεί από τη δέουσα βαρύτητα που πρέπει να δίνεται σε τέτοιου 

 

35 Βλέπε «Πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με το χειρισμό στο στάδιο 
εκδίκασης υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης», Δεκέμβριος 2018, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\ Η Άποψη της Επιτρόπου\ 
Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/Πορίσματα της Επιτρόπου. 
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είδους υποθέσεις και δεν αντανακλά μια αυστηρή αντιμετώπιση του Κράτους σε σχέση 

με την προστασία παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση, υποχρέωση 

που απορρέει τόσο από την εθνική νομοθεσία όσο και από τις διεθνείς Συμβάσεις και 

το δίκαιο της ΕΕ, τα οποία υπερισχύουν της εθνικής νομοθεσίας.

5.3. Υπόμνημα Επιτρόπου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.36 

Η Επίτροπος συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά την οποία 

συζητήθηκαν τα θέματα: (1)(α) Ο τρόπος αξιολόγησης του Αρχείου Καταδικασθέντων 

για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών (β) Η λειτουργία της Αρχής Εποπτείας 

Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσεως κατά Ανηλίκων (γ) Οι ευθύνες 

της Πολιτείας και των αρμοδίων Υπηρεσιών σε περιπτώσεις αμέλειας παραπομπής στη 

δικαιοσύνη καταγγελιών που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση, και (2)Το θεραπευτικό/

υποστηρικτικό πλαίσιο που ακολουθείται σε παιδιά που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά 

και το πλαίσιο σε περιπτώσεις που η καταγγελία γίνεται μετά την ενηλικίωση του παιδιού. 

Σε γραπτό Υπόμνημά της η Επίτροπος υπέδειξε ότι η θεσμοθέτηση του Αρχείου 

Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών και της Αρχής Εποπτείας 

Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσεως κατά Ανηλίκων υπηρετούν 

πρωτίστως το συμφέρον του παιδιού και εναρμονίζονται με τη σύγχρονη αντίληψη για την 

προστασία του παιδιού όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από διεθνείς και περιφερειακές 

Πράξεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού και Σύμβαση Λανζαρότε.

Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι, αμέλεια ή παράλειψη εκ μέρους του Κράτους να 

παραπέμψει στη δικαιοσύνη καταγγελίες που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση 

παιδιών, συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού εκ μέρους του ίδιου του 

Κράτους. Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, τα συμβαλλόμενα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου Κράτη, έχουν υποχρέωση πλήρους και αποτελεσματικής διερεύνησης 

 

36 Βλέπε «Υπόμνημα της Επιτρόπου, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών, στη συζήτηση των θεμάτων: 1.(α) Ο τρόπος αξιολόγησης του Αρχείου Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος 
Παιδιών, (β) Η λειτουργία της Αρχής Εποπτείας Καταδικασθέντων για αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων και (γ) Οι ευθύνες της 
Πολιτείας και των αρμοδίων υπηρεσιών σε περιπτώσεις αμέλειας παραπομπής στη δικαιοσύνη καταγγελιών που αφορούν σεξουαλική 
κακοποίηση/παρενόχληση 2. Το θεραπευτικό/ υποστηρικτικό πλαίσιο που ακολουθείται σε παιδιά που έχουν κακοποιηθεί παρενοχληθεί 
σεξουαλικά και το πλαίσιο σε περιπτώσεις που η καταγγελία γίνεται μετά την ενηλικίωση του παιδιού, 30/4/2018», το οποίο βρίσκεται 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού www.childcom.cy, στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\ 
Η Άποψη της Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/Πορίσματα της Επιτρόπου.
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και λήψης όλων των απαραίτητων ενεργειών και μέτρων για τη διερεύνηση καταγγελιών 

που αφορούν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσώπων τα οποία 

υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Κατά συνέπεια, η μη αποτελεσματική διερεύνηση 

και η παράλειψη προσαγωγής υποθέσεων ενώπιον του δικαστηρίου, σε περιπτώσεις 

σεξουαλικής κακοποίησης, δημιουργεί εκ μέρους των θυμάτων παιδιών αγώγιμο 

δικαίωμα αποζημιώσεων εναντίον του Κράτους για παραβιάσεις των δικαιωμάτων του 

παιδιού.



ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 6
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Σύμφωνα με το Προοίμιο της Σύμβασης, 

η οικογένεια αποτελεί τη θεμελιώδη μονάδα 

της κοινωνίας και το φυσικό περιβάλλον για 

την ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών. Για 

την ολοκληρωμένη και αρμονική ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού, αυτό θα πρέπει να 

μεγαλώνει σε οικογενειακό περιβάλλον μέσα σε 

ατμόσφαιρα ευτυχίας, αγάπης και κατανόησης. 

Ευθύνη και υποχρέωση της Πολιτείας είναι να 

παρέχει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο 

και Υπηρεσίες που να ενισχύουν τους γονείς 

προκειμένου να είναι σε θέση να ασκούν θετικά το 

γονεϊκό τους ρόλο. Αυτή η ευθύνη και υποχρέωση 

γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στην περίπτωση όπου οι 

γονείς έχουν επιλέξει να διακόψουν τη μεταξύ τους 

σχέση και ανεξάρτητα από τις όποιες μεταξύ τους 

διαφορές, έτσι ώστε να λειτουργούν πάντοτε προς 

όφελος του συμφέροντος του παιδιού τους. 

Ο χωρισμός ή/και το διαζύγιο που επέρχεται 

πολλές φορές ως αποτέλεσμα της ρήξης των 

συζυγικών σχέσεων μεταξύ των δύο γονέων, 

επιφέρει, αναντίλεκτα, δυσμενείς επιπτώσεις στον 

ψυχοσυναισθηματικό κόσμο των επηρεαζόμενων 

παιδιών και σειρά αλλαγών στην καθημερινότητα 

και τις συνήθειες τους. Η ικανότητα των γονέων να 

διαχωρίζουν το γονικό τους ρόλο από τα συζυγικά 

προβλήματα που αντιμετώπιζαν κατά τη διάρκεια 

του γάμου τους και η διατήρηση, μέσα από τη 

θετική στάση και των δύο, ουσιαστικής σχέσης 

των παιδιών και με τους δύο γονείς, συμβάλλει 

σημαντικά στην αποδραματοποίηση του διαζυγίου 

και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που αυτό 

συνεπάγεται για τα παιδιά. Μια τέτοια στάση από 

την πλευρά των γονέων, βοηθά σημαντικά στον 
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εκμηδενισμό του αισθήματος απώλειας του ενός γονέα για τα παιδιά, και επιβεβαιώνει 

στα ίδια ότι και οι δύο γονείς επιθυμούν και μπορούν να τους παρέχουν φροντίδα και να 

συμμετέχουν ουσιαστικά στη ζωή τους. Σε αυτές τις συνθήκες η μετάβαση του παιδιού 

στη «νέα τάξη πραγμάτων» γίνεται ομαλά και κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι θα 

μπορεί να απολαμβάνει πλήρως το δικαίωμά του να διατηρεί σχέση με τους γονείς του 

και να μεγαλώνει σε περιβάλλον που να ευνοεί την πρόοδο και την ευημερία του 

Στη διάρκεια των χρόνων λειτουργίας του θεσμού, και μέσα από τη διερεύνηση μεγάλου 

αριθμού παραπόνων, τα οποία αφορούσαν περιπτώσεις παιδιών που μετά το χωρισμό των 

γονέων τους έχασαν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον ένα από τους δύο, η Επίτροπος 

έχει διαπιστώσει ότι η επίτευξη μιας τέτοιας στάσης από την πλευρά των γονέων 

αποτελεί μια πρόκληση, στην οποία, δυστυχώς, δεν μπορούν όλοι να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο ένας ή και οι δύο γονείς διακατέχονται 

από αισθήματα εκδίκησης και οργής για τον άλλο, ή / και στις περιπτώσεις όπου διάφοροι 

άλλοι παράγοντες αποτελούν σοβαρό εμπόδιο, (πχ ύπαρξη βίας, σοβαρά ψυχολογικά 

προβλήματα, χρήση ουσιών) ο χωρισμός συνοδεύεται με διάρρηξη των διαπροσωπικών 

σχέσεων των γονέων και εγκαθίδρυση ενός συγκρουσιακού κλίματος μεταξύ τους, στο 

πλαίσιο του οποίου το παιδί αναπόφευκτα, βιώνει ένταση και άγχος με ότι αυτό δυνατόν 

να συνεπάγεται σε ότι αφορά την ψυχική του υγεία.

Στις περιπτώσεις δε όπου το οικογενειακό περιβάλλον ενός παιδιού νοσεί και λειτουργεί 

με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματά του, ευθύνη και υποχρέωση της Πολιτείας 

είναι, εφόσον εξαντλήσει τις προσπάθειες στήριξης και καθοδήγησης των γονέων 

για την καταλληλότερη άσκηση του γονικού τους ρόλου και το συμφέρον του παιδιού 

το επιτάσσει, η προστασία και η λήψη του παιδιού υπό την φροντίδα της. Η Πολιτεία, 

αναλαμβάνοντας τη φροντίδα ενός παιδιού που μετακινήθηκε από το οικογενειακό 

του περιβάλλον, οφείλει να το τοποθετήσει, για μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα, σε 

περιβάλλον, το οποίο είναι σε θέση να του εξασφαλίσει, ένα σταθερό και προστατευτικό 

πλαίσιο το οποίο θα ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες και τα δικαιώματά του 

και θα σέβεται την εγγενή του αξιοπρέπεια. Για τούτο ακριβώς, το λόγο, κάθε τοποθέτηση 

ενός παιδιού σε ένα πρόγραμμα εναλλακτικής μορφής φροντίδας, προϋποθέτει μια 

εξειδικευμένη διερεύνηση εστιασμένη στην ιδιαιτερότητα κάθε παιδιού.

6.1 Εκσυγχρονισμός Οικογενειακού Δικαίου.

Μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο επτά νομοσχεδίων που ετοιμάστηκαν 

για την τροποποίηση υφιστάμενων Νόμων που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο, 
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ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης τα κατέθεσε, στις αρχές του 2018, στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων προκειμένου να συζητηθούν ενώπιον της Επιτροπής Νομικών. 

Στη συζήτηση των νομοσχεδίων έχει κληθεί να συμμετέχει και η Επίτροπος. 

Το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης της Επιτροπής 

Νομικών ήταν ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποιητικός) Νόμος του 2018. 

Η Επίτροπος με Σημείωμά της απέστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, 

τις θέσεις και απόψεις της σε σχέση με το νομοσχέδιο, πριν την έναρξη της συζήτησης 

στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών. Στο Σημείωμα η Επίτροπος, σημειώνει μεν 

τη συμφωνία της με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ως προς τα ουσιαστικά θέματα που 

στοχεύουν να ρυθμίσουν, σημειώνει, ωστόσο ότι αυτά θα μπορούσαν να εισαχθούν 

με ορθότερο τρόπο, από νομικής και νομοτεχνικής άποψης στο νομοσχέδιο έτσι ώστε 

ο Νόμος να είναι πιο κατανοητός αλλά και πιο εύκολα εφαρμόσιμος τόσο από τις αρμόδιες 

αρχές όσο και από τα Οικογενειακά Δικαστήρια. Περαιτέρω, η Επίτροπος σημειώνει 

κατά την άποψή της, κάποια από τα θέματα που πραγματεύεται ο Νόμος, θα πρέπει να 

διευρυνθούν, ούτως ώστε να μην ισχύουν μόνο σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες 

αλλά να ισχύουν και γενικότερα στις σχέσεις γονέων και τέκνων υπό την έννοια ότι 

τα δικαιώματα του παιδιού και ιδιαίτερα η τήρηση της αρχής του συμφέροντός του θα 

πρέπει να γίνονται σεβαστά και από τους ίδιους του γονείς, οι οποίοι θα πρέπει, επίσης, 

να αντιληφθούν ότι οφείλουν να τα εφαρμόζουν στην πράξη και στην καθημερινότητά 

τους σε σχέση με τα παιδιά τους. Για τούτο ακριβώς το λόγο, η Επίτροπος εισηγείται 

όπως οι βασικές αρχές της Σύμβασης είναι απαραίτητο να εισαχθούν ως γενικές και 

οριζόντιες διατάξεις, ώστε κατά την εφαρμογή του Νόμου, κάθε εμπλεκόμενο μέρος, 

περιλαμβανομένων των γονέων ή κηδεμόνων καθώς και των αρμοδίων αρχών και των 

Δικαστηρίων, να έχει υποχρέωση να τις σέβεται και να διασφαλίζει την εφαρμογή τους. 

6.2. Παρεμβάσεις της Επιτρόπου. 

6.2.1. Παραβιάσεις δικαιωμάτων του παιδιού ως αποτέλεσμα της 
συγκρουσιακής σχέσης των γονέων. 

Ενόψει περιορισμών στην κείμενη νομοθεσία, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον παιδοκεντρικό 

της προσανατολισμό αλλά και αδυναμιών που εντοπίζονται σε παγιωμένες διαδικασίες 

και πρακτικές που ακολουθούνται στα πλαίσια χειρισμού υποθέσεων που αφορούν 

τις σχέσεις παιδιών με τους γονείς τους οι οποίοι είναι διαζευγμένοι / σε διάσταση, 

η Επίτροπος δέχεται κατά καιρούς αριθμό παραπόνων. 
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Στο επίκεντρο αυτών των παραπόνων, εντοπίζονται ζητήματα καθόσον αφορά τον 

τρόπο με τον οποίο οι ίδιες οι Αρχές του Κράτους, είτε με τις ενέργειες τους είτε με την 

απραξία τους, συμβάλλουν στην περαιτέρω θυματοποίηση του παιδιού, εκεί και όπου 

εντοπίζονται συγκρουσιακές σχέσεις μεταξύ των γονέων του. Η Επίτροπος σημειώνει 

με ικανοποίηση ότι, στις πλείστες των περιπτώσεων, διαχρονικά, υπάρχει θετική και 

αποτελεσματική ανταπόκριση από μέρους των αρμόδιων Αρχών ή/και Υπηρεσιών ως 

προς την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του παιδιού. 

6.2.2. Παρεμβάσεις της Επιτρόπου αναφορικά με το χειρισμό που 
τυγχάνουν διαζευγμένοι/σε διάσταση γονείς, από νηπιαγωγεία. 

Η Επίτροπος δέχθηκε αριθμό παραπόνων από γονείς και ένα ιδιωτικό σχολείο αναφορικά 

με το χειρισμό που τυγχάνουν διαζευγμένοι/ σε διάσταση γονείς από νηπιαγωγεία σε 

σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

• την εγγραφή των παιδιών χωρίς τη συγκατάθεση και των δύο γονέων,

• την ενημέρωση των γονέων που δεν έχουν τη φύλαξη των παιδιών τους σε θέματα 

που προκύπτουν κατά τη φοίτηση των παιδιών, 

• περιστατικό άρνησης από πλευράς Διεύθυνσης νηπιαγωγείου όσον αφορά την 

παραλαβή παιδιού από γονέα και βίαια απόσπαση του παιδιού από τα χέρια του 

γονέα, χωρίς την ύπαρξη διατάγματος Δικαστηρίου που να την απαγορεύει ή που 

να ρυθμίζει την επικοινωνία παιδιού- γονέα,

• αιτήματα διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων προς το νηπιαγωγείο για επίσκεψη 

για σκοπούς επικοινωνίας με το παιδί τους. 

Η διερεύνηση των πιο πάνω θεμάτων, ξεκίνησε στη βάση του πρώτου παραπόνου που 

υποβλήθηκε στην Επίτροπο από γονέα, ημερομηνίας 27/11/2017 και 11/12/2017. Για 

το συγκεκριμένο παράπονο, η Επίτροπος, παρενέβη με ταυτάριθμή επιστολή της προς 

την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) και τη ΔΥΚΕ, 

ημερομηνίας 23/2/2018. Σκοπός της παρέμβασής της Επιτρόπου, ήταν, μεταξύ άλλων, 

να ζητήσει ενημέρωση ειδικά για αναφερόμενο περιστατικό άρνησης από πλευράς 

Διεύθυνσης του νηπιαγωγείου για παραλαβή παιδιού και τη βίαια απόσπασή του από τα 

χέρια του γονέα του, καθώς, επίσης, και για το ευρύτερο ζήτημα που αφορά τον τρόπο 

ελέγχου της λειτουργίας των νηπιαγωγείων στα οποία φοιτούν παιδιά κάτω των 4 ετών 

και 8 μηνών.
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Σε απάντησή της η ΔΥΚΕ, με επιστολή της προς την Επίτροπο ημερομηνίας 3/5/2018, 

ανέφερε ότι, ελλείψει σχετικού δικαστικού διατάγματος, οι γονείς είχαν ενημερωθεί 

από τις ΥΚΕ ότι είχαν εξίσου δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν τη γονική 

μέριμνα του παιδιού. Στην επιστολή, ωστόσο, δε γίνεται αναφορά στις όποιες ενέργειες 

λήφθηκαν σε σχέση με τη Διεύθυνση του εν λόγω νηπιαγωγείου, ούτε ποιο ήταν το 

αποτέλεσμα διερεύνησης του περιστατικού.

Στην απάντηση της ΔΥΚΕ αναφέρεται ότι τα ζητήματα τα οποία ηγέρθηκαν με την 

παρέμβαση της Επιτρόπου, απασχόλησαν τις ΥΚΕ. Τη λειτουργία των νηπιαγωγείων, 

ωστόσο, εξακολουθεί να διέπει ο περί Παιδίων Νόμος, όπως έχει τροποποιηθεί και το 

περί Παιδίων (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 262/2011). Τόσο ο Νόμος όσο 

και το Διάταγμα δεν διασφαλίζουν τη λειτουργία και τον έλεγχο των νηπιαγωγείων ως 

προς το κατά πόσο τα δικαιώματα των παιδιών γίνονται σεβαστά. Για την τροποποίηση 

/ αντικατάσταση του περί Παιδίων Νόμου (Κεφ. 352), και του περί Κέντρων Προστασίας 

και Απασχόλησης Παιδιών Νόμου του 1996 [2(Ι)/1996] όπως τροποποιήθηκε, και των 

σχετικών Κανονισμών, οι ΥΚΕ ετοίμασαν προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί 

Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας Νόμος», στον οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις 

για την εγγραφή και λειτουργία βρεφικού ή / και παιδικού σταθμού. Περαιτέρω, για 

κάθε ένα από τα αναφερόμενα προγράμματα έχουν ετοιμαστεί ξεχωριστά προσχέδια 

Κανονισμών, τα οποία υποβλήθηκαν για σκοπούς νομοτεχνικού ελέγχου στη Νομική 

Υπηρεσία της Δημοκρατίας, αρχικά στις 17/1/2014, και έπειτα, λόγω καθυστέρησης από 

πλευράς της Νομικής Υπηρεσίας, και ανάγκης αναθεώρησής τους στάληκαν εκ νέου στις 

21/4/2016. Τα υπό συζήτηση ζητήματα που αφορούν το χειρισμό παιδιών των οποίων 

οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι, πρόκειται να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια 

των πιο πάνω προσχέδιων νομοθεσίας. Ωστόσο, δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη αναφορικά 

με την εξέταση των προσχεδίων από την ημερομηνία της εκ νέου υποβολής τους στη 

Νομική Υπηρεσία.

Μετά την παραλαβή και άλλων παρόμοιας φύσης παραπόνων, η Επίτροπος αποφάσισε 

την ομαδοποίησή τους για σκοπούς σφαιρικής παρακολούθησης και ελέγχου. Με νέα 

παρέμβασή της προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την Υπουργό Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, 

ημερομηνίας 7/9/2018, η Επίτροπος υπογράμμισε την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού 

του περί Παιδίων Νόμου, σημειώνοντας ότι, το θέμα αυτό είχε διαχρονικά επισημάνει στις 

αρμόδιες Αρχές. Η Επίτροπος υπέδειξε ακόμη ότι, ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού 

πλαισίου που διέπει τα νηπιαγωγεία και τη λειτουργία τους, είναι απαραίτητος ώστε να 

διασφαλίζεται ότι όσοι κατέχουν άδεια λειτουργίας νηπιαγωγείου, έχουν κατάλληλα 
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εκπαιδευμένο προσωπικό και υιοθετούν πολιτικές που διασφαλίζουν τον κατάλληλο 

χειρισμό τέτοιου είδους περιστάσεων στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου, με τρόπο που τα 

δικαιώματα των παιδιών γίνονται σεβαστά. Όπως σημείωσε η Επίτροπος, στην απουσία 

Κανονισμών και ελεγκτικού/ εποπτικού μηχανισμού για τον τρόπο λειτουργίας των 

βρεφοκομικών ή / και παιδοκομικών σταθμών, ο χειρισμός τέτοιων θεμάτων αφήνεται 

στην κρίση της Διεύθυνσης των νηπιαγωγείων, η οποία λόγω έλλειψης γνώσης ή/και 

εκπαίδευσης γύρω από το χειρισμό τους, είναι φυσικό να επηρεάζεται και από την 

πελατειακή σχέση που διατηρεί με τον γονέα. 

Ως εκ τούτου, η Επίτροπος ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα να δώσει οδηγίες 

επίσπευσης της ολοκλήρωσης της εργασίας τροποποίησης / αντικατάστασης του περί 

Παιδίων Νόμου, του περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμου και των 

σχετικών Κανονισμών, και προώθησης τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Νομική 

Υπηρεσία της Δημοκρατίας με επιστολή, ημερομηνίας 22/10/2018, διαβεβαιώνει την 

Επίτροπο ότι θα καταβληθεί προσπάθεια διεκπεραίωσης του νομοτεχνικού ελέγχου των 

πιο πάνω νομοθετημάτων το συντομότερο δυνατόν. 

6.3. Ο ρόλος των κρατικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις προβλημάτων 
επικοινωνίας παιδιού- γονέα του οποίου οι γονείς είναι σε διάσταση ή 
διαζευγμένοι. 

Μετά συμπλήρωση έξι χρόνων από τη δημοσιοποίηση της Θέσης της Επιτρόπου με τίτλο: 

«Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, 

αναφορικά με το ρόλο των κρατικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις προβλημάτων επικοινωνίας 

παιδιού- γονέα του οποίου οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι- Ιούλιος 201237» 

(εφεξής «Θέση του 2012»), και ενόψει του ότι η Επίτροπος συνέχισε να λαμβάνει 

παράπονα που αφορούν, ως επί το πλείστο, τις ενέργειες των αρμόδιων Υπηρεσιών του 

Κράτους για:

• την αποκατάσταση της σχέσης παιδιού - γονέα, όταν αυτή έχει επηρεαστεί αρνητικά 

από τη στάση του γονέα με τον οποίο το παιδί διαμένει, 

• την ομαλή και συστηματική τήρηση διαταγμάτων επικοινωνίας παιδιού- γονέα, και

•  την προστασία του παιδιού από άσκηση ψυχολογικής βίας, στην προσπάθεια του 

ενός γονέα να το αποξενώσει από τον άλλον,

37  Βλέπε «Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με το ρόλο των κρατικών 
Υπηρεσιών σε περιπτώσεις προβλημάτων επικοινωνίας παιδιού- γονέα του οποίου οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι- Ιούλιος 
2012», η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.childcom.org.cy στο σύνδεσμο «Για Ενήλικες/ Η άποψη της Επιτρόπου/ 
Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/ Πορίσματα της Επιτρόπου.
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η Επίτροπος προχώρησε στην ετοιμασία και τη δημοσιοποίηση Έκθεσης με τίτλο: 

«Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, 

αναφορικά με το ρόλο των κρατικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις προβλημάτων 

επικοινωνίας παιδιού - γονέα του οποίου οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι 

- Σε συνέχεια της Θέσης του 2012 - Οκτώβριος 2018» 38 (εφεξής «Έκθεση του 2018»). 

Αντικείμενο της Έκθεσης του 2018 είναι τα προβλήματα επικοινωνίας παιδιού - γονέα, 

που προκύπτουν σε περιπτώσεις γονέων που χωρίζουν, είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι 

και οι ενέργειες του Κράτους για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Στην εν λόγω Έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαπιστώσεις που παρέθεσε 

η Επίτροπος στη Θέση του 2012, αναφορικά με το ρόλο των κρατικών Υπηρεσιών σε 

ότι αφορά το χειρισμό που τυγχάνουν τα προβλήματα επικοινωνίας παιδιού - γονέα, 

καθώς και εισηγήσεις που είχε τότε παραθέσει, με στόχο αυτές να αποτελέσουν χρήσιμο 

εργαλείο στην προσπάθεια των αρμοδίων για διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού 

και, ειδικότερα, του δικαιώματος του παιδιού που ζει χωριστά από τον έναν από τους δύο 

γονείς του, να διατηρεί κανονικά προσωπικές σχέσεις και να έχει άμεση επαφή με τους 

δύο γονείς του, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο με το συμφέρον του παιδιού [Άρθρο 9 (3) 

της Σύμβασης]. Ακολουθεί ανασκόπηση των ενεργειών των κρατικών Αρχών/Υπηρεσιών 

καθώς και της Επιτρόπου, από τη δημοσιοποίηση της Θέσης του 2012 μέχρι σήμερα. 

Στο πλαίσιο αυτής της ανασκόπησης, γίνεται αναφορά και στη Θέση της Επιτρόπου με 

τίτλο: «Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά 

αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε παιδιά 

και τις οικογένειές τους στους τομείς της πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης- Απρίλιος 

2017»39, (εφεξής «Θέση του 2017»), η οποία πραγματεύεται το μοντέλο κοινωνικών 

υπηρεσιών που έχουν υιοθετήσει οι ΥΚΕ όσον αφορά τις παρεμβάσεις τους σε παιδιά 

και τις οικογένειές τους, συγκεκριμένα σε ότι αφορά τους τομείς της πρόληψης και 

της έγκαιρης παρέμβασης, καθότι συνδέεται άμεσα με το χειρισμό που τυγχάνουν τα 

προβλήματα επικοινωνίας παιδιού- γονέα, σε περιπτώσεις διάστασης ή διαζυγίου των 

γονέων από τις ΥΚΕ. 

38 Βλέπε «Έκθεση της Επιτρόπου, αναφορικά με το ρόλο των κρατικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις προβλημάτων επικοινωνίας παιδιού-
γονέα του οποίου οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι - Σε συνέχεια της Θέσης του 2012 - Οκτώβριος 2018», η οποία βρίσκεται 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\ Η Άποψη της Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ 
Εκθέσεις/Πορίσματα της Επιτρόπου. 

39 Βλέπε «Θέση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με τον ρόλο των κρατικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις 
προβλημάτων επικοινωνίας παιδιού – γονέα του οποίου οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι» η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα www.childcom.org.cy στο σύνδεσμο «Για Ενήλικες/ Η άποψη της Επιτρόπου/ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/ Πορίσματα της 
Επιτρόπου».
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Η Έκθεση του 2018 καταλήγει σε διαπιστώσεις αναφορικά με την πορεία υλοποίησης 

των εισηγήσεων της Επιτρόπου στη Θέση του 2012. Ενώ οι πλείστες από τις εισηγήσεις 

που παρέθεσε η Επίτροπος στη Θέση του 2012, βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησής, δεν 

παρατηρείται ενεργητική στάση από πλευράς των ΥΚΕ αναφορικά με εισηγήσεις της 

που αφορούν τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και παροχής προγραμμάτων πρόληψης 

αλλά και στήριξης / έγκαιρης παρέμβασης, που να αφορούν σε εκμάθηση και ανάπτυξη 

γονεϊκών δεξιοτήτων και άλλων προγραμμάτων πρόληψης σε νεαρά ζευγάρια, καθώς, 

επίσης, τη συνεχή ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και εκπαίδευση των Λειτουργών Γονικής 

Μέριμνας για τα θέματα τα οποία χειρίζονται ώστε, να είναι επαρκώς ενημερωμένοι για 

τις σύγχρονες εξελίξεις στο θέμα και τις διαδικασίες υποβολής εισηγήσεων προς το 

Δικαστήριο.

Στη βάση των πιο πάνω, η Επίτροπος καταλήγει σε συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες 

απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Κύπρου ως συμβαλλόμενο Κράτος στη Σύμβαση, 

καθώς και από τη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών προς τα Κράτη μέλη του ΣτΕ, 

αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού και κοινωνικές υπηρεσίες φιλικές προς τα 

παιδιά και τις οικογένειες40, η οποία υιοθετήθηκε με τη συμμετοχή της Κυπρίας Υπουργού 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι εισηγήσεις της Επιτρόπου έχουν ως 

στόχο την καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

καταγράφονται στην Έκθεση του 2018, για τη διασφάλιση του δικαιώματος του παιδιού 

που ζει χωριστά από τον έναν από τους δύο γονείς του, να διατηρεί κανονικά προσωπικές 

σχέσεις και να έχει άμεση επαφή με τους δύο γονείς του, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο 

με το Συμφέρον του Παιδιού [Άρθρο 9 (3)], καθώς επίσης, και τον εκσυγχρονισμό των 

ΥΚΕ για τη δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών φιλικών προς τα παιδιά και τις οικογένειές 

τους.

6.4. Παιδιά υπό φροντίδα. 

Τις χρονιές 2017–2018 η Επίτροπος έθεσε ως μια από τις βασικές της προτεραιότητες 

τη διερεύνηση των συνθηκών στις οποίες διαβιούν τα παιδιά υπό τη νομική φροντίδα 

της ΔΥΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό η Επίτροπος σχεδίασε δράσεις και παρεμβάσεις οι οποίες 

αποσκοπούσαν να εξυπηρετήσουν τον ελεγκτικό ρόλο της Επιτρόπου, να ενδυναμώσουν 

τα επηρεαζόμενα παιδιά καθώς και να εκπαιδεύσουν/ευαισθητοποιήσουν τους 

επαγγελματίες που ασχολούνται με τα παιδιά αυτά. 

40 Council of Europe (2011). Recommendation of Ministers to member states on children’s rights and social services friendly to 
children and families.
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Για τις ανάγκες προγραμματισμού των δράσεων της Επιτρόπου, πραγματοποιήθηκε στις 

30/09/2017 συνάντηση με ομάδα εστίασης (focus group) με έξι παιδιά υπό τη νομική 

φροντίδα της ΔΥΚΕ που προέρχονταν από τα τρία ιδρύματα παιδικής προστασίας της 

Επαρχίας Λευκωσίας. Στόχος της συνάντησης ήταν η συλλογή των απόψεων των παιδιών 

σε σχέση με τη μεταχείριση που τυγχάνουν στο σύστημα παιδικής προστασίας, καθώς 

και των απόψεων τους για προτεινόμενες δράσεις. 

Περαιτέρω, πραγματοποιήθηκε συνάντηση Λειτουργών του Γραφείου της Επιτρόπου 

με ΛΚΥ με σκοπό τη συζήτηση των δράσεων που η Επίτροπος επιθυμεί να προωθήσει. 

Στη βάση των απόψεων που λήφθηκαν, κυρίως από τα παιδιά της ομάδας εστίασης, 

προωθήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις.

Μια από τις δράσεις αυτές της Επιτρόπου ήταν η συμπερίληψη, σε συνεργασία με τις 

ΥΚΕ, στην Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου του 2017-2018 και του 2018-2019, 

αριθμού παιδιών που βρίσκονταν υπό τη νομική φροντίδα της ΔΥΚΕ, τόσο παιδιών που 

μένουν σε ανάδοχες οικογένειες όσο και παιδιών που μένουν στα ιδρύματα παιδικής 

προστασίας.

Σημαντικότατη δράση επίσης το 2018, ήταν η διοργάνωση από την Επίτροπο, 

εκπαίδευσης, προς τους αρμόδιους ΛΚΥ για τα παιδιά υπό τη νομική φροντίδα 

του Κράτους, και το προσωπικό που εργάζεται στα κρατικά ιδρύματα παιδικής 

προστασίας. Η Επίτροπος ανέθεσε την εκπαίδευση, μέσα από τη διαδικασία αγοράς 

υπηρεσιών/Ανάθεση, στον Δρα. Χρήστο Παναγιωτόπουλο, Καθηγητή Ψυχικής 

Υγείας και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Βασικός στόχος της 

συγκεκριμένης εκπαίδευσης ήταν οι ΛΚΥ να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ότι 

αφορά τη διαχείριση θεμάτων που προκύπτουν στα πλαίσια της εργασίας με τα παιδιά 

που διαμένουν στα ιδρύματα παιδικής προστασίας (π.χ. εκπαίδευση σε δεξιότητες 

δημιουργίας ομάδας, σε δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων, σε τρόπους πολυθεματικής 

συνεργασίας). Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν τρεις εκπαιδεύσεις, στις οποίες 

συμμετείχαν περίπου 50-60 επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες προέρχονταν από όλα τα 

ιδρύματα παιδικής προστασίας της Κύπρου και από όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας των 

ΥΚΕ, συμπεριλαμβανομένου και του βοηθητικού ιδρυματικού προσωπικού. 

Όπως προέκυψε από την άτυπη προφορική αξιολόγηση που λήφθηκε από τους 

συμμετέχοντες, οι εκπαιδεύσεις ήταν αρκετά πετυχημένες. Κι αυτό διότι, μέσα από 

τις εκπαιδεύσεις, ανάμεσα σε άλλα, δόθηκε η ευκαιρία στη διοίκηση των ΥΚΕ να 

αναστοχαστεί σχετικά με το σύστημα παιδικής προστασίας, οι ΛΚΥ και το ιδρυματικό 

προσωπικό απόκτησαν σημαντικές γνώσεις και τεχνικές, έγινε αποφόρτιση εργασιακού 
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άγχους και επαγγελματική ενδυνάμωση. Περαιτέρω, η πληροφόρηση που λήφθηκε 

στα πλαίσια των εκπαιδεύσεων για τα προβλήματα και τις ανεπάρκειες του συστήματος 

παιδικής προστασίας και των παιδικών ιδρυμάτων, θα αξιοποιηθούν στα πλαίσια του 

εποπτικού ρόλου της Επιτρόπου.

6.5. Αναδοχή παιδιών. 

Η Επίτροπος, στις 21/5/2018, υπέβαλε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών Υπόμνημα με τίτλο, 

«Η ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού της ανάδοχης φροντίδας παιδιών στην Κύπρο και 

οι υποχρεώσεις του Κράτους προς τη στήριξη των παιδιών αυτών»41. 

Η Επίτροπος αναπτύσσοντας τις θέσεις της για το συγκεκριμένο θέμα, αναφέρθηκε, 

αρχικά, γενικά στο θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει την αναδοχή παιδιών με αναφορές στη 

Σύμβαση, τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Εναλλακτική Φροντίδα Παιδιών τις οποίες 

υιοθέτησε με ψήφισμα η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 24/2/2001, και 

στη σχετική εθνική νομοθεσία. Η Επίτροπος επεσήμανε ότι η επιλογή της αναδοχής, 

είναι, μορφή εναλλακτικής φροντίδας, η οποία, στις περισσότερες των περιπτώσεων, 

είναι η καλύτερη δυνατή και η πλέον επωφελής για το παιδί. 

Επιπλέον, η Επίτροπος παρουσίασε τις βασικές της διαπιστώσεις σχετικά με τις 

δυσκολίες που παρατηρούνται στην εφαρμογή του θεσμού της αναδοχής στην Κύπρο. 

Συγκεκριμένα διαπίστωσε τα εξής:

• Ανάγκη για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και προγραμμάτων 

που να αποσκοπούν στην ενδυνάμωση και στήριξη των ανάδοχων οικογενειών και 

στη ψυχική ενδυνάμωση των επηρεαζόμενων παιδιών. 

• Ανάγκη για αύξηση αριθμητικά της στελέχωση των ΛΚΥ ώστε να μπορούν να 

ανταποκρίνονται με επάρκεια και αμεσότητα στο ρόλο τους, έναντι των παιδιών 

υπό τη νομική φροντίδα του Κράτους, στη βάση διεθνών προτύπων. 

• Έλλειψη ανάδοχων οικογενειών πρόθυμων να αναλάβουν συγκεκριμένες ομάδες 

παιδιών που παρουσιάζουν επιπρόσθετες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, όπως 

παιδιά με ειδικές ανάγκες, με παραβατική συμπεριφορά, μεγαλύτερα παιδιά.

41 Βλέπε «Υπόμνημα της Επιτρόπου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών 
και Γυναικών: Η ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού της ανάδοχης φροντίδας παιδιών στην Κύπρο και οι υποχρεώσεις του Κράτους 
προς τη στήριξη των παιδιών αυτών, 21/5/2018» το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού www.childcom.cy, στο σύνδεσμο Για Ενήλικες\ Η Άποψη της Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/
Πορίσματα της Επιτρόπου.
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• Λειτουργία εξιδεικευμένων προγραμμάτων αναδοχής, όπως της επαγγελματικής 

αναδοχής τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιούνται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 

παιδιών όπου η τυπική μορφή της αναδοχής ή/και εισαγωγής σε κρατικό ίδρυμα 

προστασίας, δεν κρίνονται ως επαρκείς επιλογές.

• Ανάγκη για χρήση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων κοινωνικής εργασίας 

στα πλαίσια της εργασίας των ΛΚΥ με τις ανάδοχες οικογένειες και ανάγκη για 

συστηματική επιμόρφωση των ΛΚΥ. 

Στις εισηγήσεις της, η Επίτροπος επεσήμανε ότι η Πολιτεία έχει ευθύνη να ενισχύσει 

τις ΥΚΕ προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν το συγκεκριμένο θεσμό με τον 

πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ειδικότερα, εισηγήθηκε την προώθηση εξειδικευμένης 

νομοθεσίας για το θεσμό της αναδοχής, τη μελέτη/αξιολόγηση του υφιστάμενου 

συστήματος, ούτως ώστε να διαπιστωθούν οι αδυναμίες/προβλήματα ή τα θετικά του 

στοιχεία και τη μελέτη σύγχρονων καλών πρακτικών άλλων χωρών σε σχέση με τη 

εφαρμογή του θεσμού της αναδοχής.

6.6. Παιδιά άγνωστου πατρός και πολιτικές ταυτότητες. 

Η Επίτροπος έχει την άποψη ότι πρέπει να μελετηθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσης του 

πεδίου με τα στοιχεία των γονέων στις πολιτικές ταυτότητες καθότι, αφενός δε φαίνεται 

να εξυπηρετούν οποιαδήποτε πρακτική χρησιμότητα ενώ εκθέτουν στοιχεία της 

ταυτότητας ή/και καταγωγής ή της κατάστασης/σύνθεσης της οικογένειάς των παιδιών, 

τα οποία είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε πρόβλημα δυσμενούς διάκρισης στην ομάδα 

των παιδιών αγνώστου πατρός.

Η Επίτροπος είχε, το 2012, στα πλαίσια της διερεύνησης του θέματος επικοινωνία με τον 

τότε Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΠΔΠΧ) από τον οποίο 

ζήτησε τη δική του τοποθέτηση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Από την απάντηση 

που λήφθηκε τότε, δεν ήταν ξεκάθαρο κατά πόσο, η διατήρηση του πεδίου, όπου 

συμπληρώνεται το όνομα του πατέρα, κενού στην πολιτική ταυτότητα των παιδιών των 

οποίων ο πατέρας ήταν άγνωστος, συνιστούσε παραβίαση, των προσωπικών δεδομένων 

των συγκριμένων παιδιών. Ως εκ τούτου η Επίτροπος προχώρησε σε νέα επικοινωνία με 

την ΕΠΔΠΧ στις 8/3/2017, με την οποία επανέφερε το εν λόγω θέμα και ζήτησε, εκ νέου 

τις απόψεις της. Η ΕΠΔΠΧ σε απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 28/3/2017 ανέφερε 

ότι η συμπερίληψη του ονόματος του πατέρα στο δελτίο πολιτικής ταυτότητας είναι μεν 

νόμιμη και επιτρεπτή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αλλά θα μπορούσε, στα 

πλαίσια μιας συζήτησης για τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, να μελετηθούν 



οι πτυχές της αναγκαιότητας συμπερίληψης του ονόματος του πατέρα στο δελτίο 

πολιτικής και του κατά πόσον είναι η συμπερίληψη αυτή είναι θεμιτή.

Στη βάση της πιο πάνω εισήγησης της ΕΠΔΠΧ, η Επίτροπος προχώρησε σε παρέμβαση 

προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ημερομηνίας 31/5/2017, και ζήτησε ενημέρωση ως προς 

τους λόγους για τους οποίους θεωρείται αναγκαία η συμπερίληψη των ονομάτων των 

γονέων στο δελτίο πολιτικής ταυτότητας. Η Επίτροπος ζήτησε επίσης να ενημερωθεί ως 

προς το πώς ρυθμίζεται το εν λόγω θέμα σε άλλες χώρες και κατά τρίτον εάν υπάρχουν 

ρυθμίσεις προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδικά για τα παιδιά 

αγνώστου πατρός.

Η Επίτροπος, μετά από δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», σύμφωνα με το 

οποίο, ο Υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε τη Βουλή, στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού 

Ελέγχου, ότι το συγκεκριμένο θέμα τυγχάνει μελέτης από το Υπουργείο Εσωτερικών 

επανήλθε με νέα παρέμβαση προς τον Υπουργό Εσωτερικών ημερομηνίας 29/3/2018, 

ζητώντας περαιτέρω πληροφόρηση. Ο Αν. Διευθυντής Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης με επιστολή του προς την Επίτροπο ημερομηνίας 4/5/2018, ανέφερε 

ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είχε λάβει απόφαση για μελέτη των επιλογών που 

υπάρχουν προς την κατεύθυνση αφαίρεσης των συγκεκριμένων στοιχείων από τα δελτία 

ταυτότητας και ως εκ τούτου, τη δεδομένη στιγμή, διερευνούσε σοβαρά τις τεχνικές, 

οικονομικές και άλλες παραμέτρους του θέματος. 

Η Επίτροπος στις 4/6/2018, υπέβαλε, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, Υπόμνημα σχετικά 

με το θέμα, «Παιδιά αγνώστου πατρός και πολιτική ταυτότητα»42, στην οποία παρουσίασε 

τις θέσεις της καθώς και το μέχρι σήμερα ιστορικό των ενεργειών της για την 

προώθησή τους. 

42 Βλέπε «Υπόμνημα της Επιτρόπου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ 
Ανδρών και Γυναικών, στη συζήτηση του θέματος: Παιδιά αγνώστου πατρός και πολιτική ταυτότητα, 4/6/2018»21/5/2018» το οποίο 
βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο 
Για Ενήλικες\ Η Άποψη της Επιτρόπου\ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/Πορίσματα της Επιτρόπου.




