
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ (1) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΩΝ 

ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ 2014





«Δεν μπορεί να υπάρξει πιο έντονη αποκάλυψη 
της ψυχής μιας κοινωνίας, από τον τρόπο με τον 
οποίο μεταχειρίζεται τα παιδιά της».

 Νέλσον Μαντέλα 



Η παρούσα έκδοση είναι η δέκατη Ετήσια Έκθεση 

της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και αφορά το έτος 2017.

Για τη συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης 2017 συμμετείχαν όλοι οι Λειτουργοί 

του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 

Μαρία Ρωσσίδου, Κυριάκος Παχουλίδης, Χριστιάνα Πασά, Κυριάκος Μιχαήλ, 

Εύη Παναγή, Τώνια Σιαμπτάνη, Ελένη Κοτζιαμάνη, Χριστιάνα Κουφέττα, 

Λεύκιος Νεοφύτου, Χρύσω Ιωάννου

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Μάρω Μιχαηλίδη

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Κυριάκος Παχουλίδης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Τώνια Σιαμπτάνη

Οι φωτογραφίες που πλαισιώνουν το κείμενο της Έκθεσης έχουν ληφθεί στα 

πλαίσια των δράσεων της Επιτρόπου. Όσον αφορά παιδιά που εμφανίζονται 

σε αυτές, υπάρχει η σχετική συναίνεσή τους.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: 

Λυδία Κυπριανού

Τυπώθηκε στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο Λευκωσίας 

© Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2018

Αναφορά σε μέρος της Έκθεσης ή αναδιατύπωσή του επιτρέπεται με την 

προϋπόθεση ότι γίνεται η κατάλληλη αναφορά στην πηγή. 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα, 5ος όροφος, 1496 Λευκωσία

Τηλ.: 22873200, Φαξ: 22872365 

Email: childcom@ccr.gov.cy 

Ιστοσελίδα: www.childcom.org.cy

  Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ISBN:  1986-1702 (έντυπη) 

 1986-1710 (ηλεκτρονική)



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ .......................................................................... 9

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  .................................................................................................................................... 10

ΜΕΡΟΣ Α΄   .................................................................................................................................... 12

1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ. .................................................... 12

1.1. Έλεγχος – παρακολούθηση νομοθεσιών, διαδικασιών και πρακτικών. .............................................. 13

1.2 Διαφώτιση και ευαισθητοποίηση των παιδιών και της κοινωνίας. ......................................................... 15

1.3 Ενδυνάμωση και συμμετοχή των παιδιών. ............................................................................................ 16

1.3.1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα». ........................................................................... 17

1.3.2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Δικαίωμα των Παιδιών της Κύπρου και του Κόσμου στην Ειρήνη – 
Οικοδομούμε έναν Πολιτισμό Ειρήνης και μη Βίας». ................................................................................... 18

1.3.3. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μακριά από την Πατρίδα και το Φόβο». ................................................. 20

1.3.4. Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ). ............................................................................ 21

1.3.4.1. Πρώτη συνάντηση των μελών της ΟΕΣ: Ανάγκες και Δικαιώματα. .................................................. 22

1.3.4.2. Δεύτερη συνάντηση των μελών της ΟΕΣ: Ενδυνάμωση. ................................................................. 22

1.3.4.3. Τρίτη συνάντηση των μελών της ΟΕΣ: Παιδιά και αλκοόλ. .............................................................. 22

1.3.4.4. Τέταρτη συνάντηση των μελών της ΟΕΣ: Το δικαίωμα στην ταυτότητα ........................................... 23

1.4.4.5. Πέμπτη συνάντηση των μελών της ΟΕΣ: Παιδί και αθλητισμός. ...................................................... 26

1.4 Αντιπροσώπευση των παιδιών και των συμφερόντων τους σε διαδικασίες που τα επηρεάζουν ............ 27

2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΡΟΠΟΥ .......................................................................................... 32

2.1. Συμμετοχή της Επιτρόπου στο 21o Συνέδριο και Γενική Συνέλευση του Δικτύου Ευρωπαίων Επιτρόπων 
για τα Παιδιά (European Network of Ombudspersons for Children – ENOC) ................................................ 32

2.2. Συμμετοχή της Επιτρόπου στην Ad Hoc Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού  .................................................................................................................................... 34

2.3 Συμμετοχή της Επιτρόπου στην Επιτροπή Λανζαρότε του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) για την 
Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση ....................... 34

3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ................................................................................................................................... 36

ΜΕΡΟΣ Β΄   .................................................................................................................................... 38

1. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ........................................................................................................................... 38

Εισαγωγικά  ........................................………………………………………………………………………………………..38

1.1. Θεσμικό Πλαίσιο της Εκπαίδευσης ...................................................................................................... 39

1.1.1.Συμβολή στις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της εκπαίδευσης .................. 39

1.1.1.1. Επέκταση της ηλικίας πρώτης εγγραφής στην Προδημοτική τάξη και στην Α΄τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου   .................................................................................................................................... 39

1.1.1.2 Απουσίες μαθητών για θρησκευτικούς λόγους ............................................................................... 40

1.1.1.3. Αναθεώρηση Κανονισμών Δημοτικής Εκπαίδευσης ....................................................................... 41

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



1.1.1.4 Κανονισμοί Ιδιωτικών Σχολείων ...................................................................................................... 42

1.1.1.5. Κανονισμοί Ιδιωτικών Φροντιστηρίων ............................................................................................ 43

1.1.1.6. Λειτουργία μαθητικής εστίας για αλλοδαπούς μαθητές ηλικίας 13-18 ετών .................................. 45

1.1.2. Διερεύνηση παραπόνων που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ................................. 46

1.1.2.1. Θέση αναφορικά με την ύπαρξη φιλικού προς το παιδί μηχανισμού υποβολής παραπόνου στο χώρο 
της εκπαίδευσης .................................................................................................................................... 46

1.1.2.2. Πόρισμα αναφορικά με το χειρισμό παιδιών από τη Διεύθυνση του Γάλλο-Κυπριακού Σχολείου 
Λευκωσίας (ΓΚΣΛ) .................................................................................................................................... 46

1.1.2.3. Πόρισμα αναφορικά με τον τρόπο προσφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης στους μαθητές που 
φοιτούν στον Κεντρικό Κορμό Νέας Σύγχρονης Μαθητείας στη Λευκωσία .................................................. 47

1.1.2.4. Πόρισμα αναφορικά με τις διαδικασίες για την επιλογή των παιδιών που θα φοιτήσουν στην Αγγλική 
Σχολή Λευκωσίας (ΑΣΛ) σε ενδιάμεση φάση του προγράμματος φοίτησης  ................................................ 49

1.2. Θέματα Εκπαίδευσης Παιδιών με Αναπηρίες ....................................................................................... 49

1.2.1. Βαθμολογία και διευκολύνσεις λόγω αναπηρίας .............................................................................. 50

1.2.2. Διερεύνηση καταγγελίας για αμφισβήτηση των διευκολύνσεων που λαμβάνει μαθήτρια με αναπηρίες 
κατά τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων Γυμνασίου ............................................................................... 51

1.2.3. Διαδικασίες και διοικητικές πρακτικές που διέπουν τη λήψη απόφασης για ένταξη παιδιών με 
αναπηρίες σε συγκεκριμένο πλαίσιο φοίτησης ........................................................................................... 53

1.2.4. Παρέμβαση Επιτρόπου προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για το θέμα της Ανάθεση σχολικών 
βοηθών / συνοδών σε παιδιά που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ............................................. 54

2.ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ .............................................................................................................. 56

Εισαγωγικά  .................................................................................................................................... 56

2.1. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε.) ................................................................................................ 57

2.1.2. Χρόνος Εξέτασης αιτήσεων για παροχή Ε.Ε.Ε. σε παιδιά με αναπηρία .............................................. 58

2.1.3. Προϋπόθεση διαμονής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις περιοχές που ελέγχονται από την 
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας για παροχή επιδομάτων κοινωνικής πρόνοια ................................................ 59

3. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ...................................................................................................................... 62

Εισαγωγικά  .................................................................................................................................... 62

3.1. Διασφαλίζοντας το συμφέρον των παιδιών που μετακινούνται, στις αποφάσεις κράτησης που 
λαμβάνονται στα πλαίσια μεταναστευτικού ελέγχου .................................................................................. 63

3.2. Παρέμβαση Επιτρόπου επί του Προσχεδίου Νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί 
Ποινικού Κώδικα Νόμο του 2017» .............................................................................................................. 64

3.3. Διασφάλιση του συμφέροντος των παιδιών οικογενειών άτυπων μεταναστών με μακροχρόνια παραμονή 
στην Κύπρο  .................................................................................................................................... 65

3.4. Πρόσβαση παιδιών με μεταναστευτικό βιογραφικό σε πολιτικά δικαιώματα ....................................... 67

4. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ............................................................................................................................ 70

Εισαγωγικά  .................................................................................................................................... 70

4.1 Εκσυγχρονισμός του Οικογενειακού Δικαίου ........................................................................................ 71



4.2. Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Υποθέσεις ..................................................................................... 71

4.3. Παρεμβάσεις της Επιτρόπου ................................................................................................................ 72

4.3.1. Παραβιάσεις δικαιωμάτων του παιδιού ως αποτέλεσμα της συγκρουσιακής σχέσης των γονέων ..... 72

4.3.1.1. Τρόπος χειρισμού από την Αστυνομία καταγγελιών για παρακοή διαταγμάτων επικοινωνίας παιδιού 
– γονέα   .................................................................................................................................... 72

4.3.1.2. Αλλαγή διοικητικής πρακτικής για την έκδοση δελτίου ταυτότητας σε παιδιά................................ 73

4.3.1.3. Έκδοση διαβατηρίων σε παιδιά ..................................................................................................... 75

4.3.1.4. Σχολείο φοίτησης και τόπος διαμονής παιδιών .............................................................................. 76

4.4. Παιδιά υπό τη νομική φροντίδα του Κράτους ....................................................................................... 77

4.5. Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ......................................................................... 79

4.6. Υπηρεσίες που παρέχουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε παιδιά και τις οικογένειές τους στους 
τομείς της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης ................................................................................... 80

5. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΒΙΑ .................................................................................................................................... 82

Εισαγωγικά  .................................................................................................................................... 82

5.1. Βία από παιδιά κατά παιδιών ............................................................................................................... 83

5.1.1. Σχολική βία .................................................................................................................................... 84

5.1.2. Διαδικτυακή βία ............................................................................................................................... 85

5.2. Πορίσματα Επιτρόπου στη βάση διερεύνησης παραπόνων που αφορούσαν σεξουαλική ή / και άλλης 
μορφής σωματική κακοποίηση των παιδιών ............................................................................................... 86

5.2.1. Πόρισμα της Επιτρόπου, αναφορικά με το χειρισμό από την Αστυνομία υπόθεσης σεξουαλικής 
κακοποίησης ανήλικης. .............................................................................................................................. 86

5.2.2. Πόρισμα της Επιτρόπου αναφορικά με το χειρισμό από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες περίπτωσης 
παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και ενδεχόμενης σεξουαλικής κακοποίησης. ........................... 87

5.2.3. Πόρισμα της Επιτρόπου, αναφορικά με το χειρισμό από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες σε υπόθεση 
ενδοοικογενειακής κακοποίησης (ενδεχομένως και σεξουαλικής) ανήλικης από θετή οικογένεια ............. 87

6. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ .......................................................................................................................... 90

Εισαγωγικά  .................................................................................................................................... 90

6.1. Εισηγήσεις Επιτρόπου σχετικά με τον Κανονισμό Μεταγραφών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας 
(Κ.Ο.ΠΟ)   .................................................................................................................................... 91

6.2. Εφαρμογή Κανονισμών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας Κ.Ο.Ξ.), αναφορικά με τη μεταχείριση 
παιδιού αθλητή .................................................................................................................................... 93

7. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ................................................................. 96

Εισαγωγικά  .................................................................................................................................... 96

7.1. Εκδόσεις Επιτρόπου: «Συμμετοχή παιδιών σε οπτικοακουστικές και καλλιτεχνικές παραγωγές. Οδηγός 
για επαγγελματίες και γονείς» & «ΣυΜΜΕτέχω. Οδηγός για παιδιά που συμμετέχουν σε τηλεοπτικές και 
καλλιτεχνικές παραγωγές» ......................................................................................................................... 96

 





ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΑμεΑ Άτομα με Αναπηρίες

ΑΣΛ Αγγλική Σχολή Λευκωσίας

ΓΕΠ Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

ΓΚΣΛ Γαλλο-Κυπριακό Σχολείο Λευκωσίας

ΕΕΕ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 

Επίτροπος Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

ΚΟΑ Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού 

Κ.Ο.ΠΟ Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας

ΛΚΥ Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών 

ΜΚΟ Μη Κυβερνητικός Οργανισμός

ΜΜΕ Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

ΟΕΣ Ομάδα Εφήβων Συμβούλων 

ΣτΕ Συμβούλιο της Ευρώπης 

ΤΑΠΜ Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης 

ΥΑΗΕΠ Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

ΥΔΔΤ Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης 

ΥΔΕΠ Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

ΥΚΕ Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

ΥΠΠ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

ΕNOC Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ευρωπαίων Επίτροπων για το Παιδί 

9ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017



10

Η υιοθέτηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

στις 20 Νοεμβρίου 1989, δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας απόφασης της 

Γενικής Συνέλευσης. Ήταν ο καρπός πολύχρονων προσπαθειών ενός κοινωνικού 

κινήματος, με οικουμενικό χαρακτήρα. Χάρη στους αγώνες και τις προσπάθειες 

αυτού του κινήματος, τα παιδιά, απέκτησαν, στην πορεία του 20ου αιώνα, υπόσταση 

ως διακριτή κοινωνική ομάδα. Από πολύτιμο αγαθό, υπό την προστασία των γονέων 

και του κράτους, αναγνωρίστηκαν ως υποκείμενα δικαιωμάτων, στα οποία αναλογεί 

θέση και ρόλος στην οικογένεια, τη γειτονιά, το σχολείο, την κοινότητα και σε κάθε 

άλλη κοινωνική ομάδα της οποίας είναι μέλη. 

Η νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων του παιδιού είναι μεν προϋπόθεση όχι όμως 

ικανοποιητική συνθήκη για την οικοδόμηση μιας παιδοκεντρικής Πολιτείας. Σε 

εθνικό επίπεδο, η Κυπριακή πολιτεία, έμπρακτα ήδη από το 1991, με την κύρωση 

της Σύμβασης, έχει αναλάβει τη δέσμευση να εργαστεί για τη διαμόρφωση των 

πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών που θα επιτρέπουν σε κάθε παιδί που ζει στην 

Κύπρο, να απολαμβάνει τα δικαιώματά του. 

Το 2007, με την ψήφιση του Νόμου Ν.74(1)/2007, η Κυπριακή Πολιτεία 

επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στο σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού 

αλλά και ενίσχυσε την προσπάθειά της για την οικοδόμηση μιας παιδοκεντρικής 

κοινωνίας εγκαθιδρύοντας το Θεσμό του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού, ένα εθνικό οργανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού με κυρίως ελεγκτικό ως προς το Κράτος, ρόλο. Δέκα χρόνια μετά, το 2017, 

η Κύπρος έχει καταφέρει να σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου όσον αφορά τη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού. 

Η πρόοδος αυτή αποτυπώνεται τόσο σε θεσμικό και νομικό επίπεδο, όσο και στο 

επίπεδο πολιτικών αλλά και των καθημερινών πρακτικών και διαδικασιών που 

ακολουθούνται από διάφορους φορείς και οργανισμούς που εργάζονται με παιδιά 

ή παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά. Η πρόοδος αυτή αποτυπώνεται, ταυτόχρονα, στο 

δημόσιο λόγο που εκφέρεται για το παιδί, καθώς η επίκληση του συμφέροντος του 

παιδιού τείνει να αναδειχθεί σε σταθερά με κυρίαρχη παρουσία, σε κάθε πλαίσιο 

που αφορά το παιδί. 

Η συμβολή του Θεσμού της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 

στην πρόοδο αυτή, είναι αναντίλεκτα σημαντική. Η Επίτροπος παρακολουθεί και 

ελέγχει, μέσα από τη διερεύνηση παραπόνων, τη συμμετοχή της στις εργασίες 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και τη στενή της συνεργασία με τα Υπουργεία αλλά 

και Φορείς και Υπηρεσίες που εργάζονται με παιδιά, το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό 

εφαρμόζονται τα δικαιώματα του παιδιού. Μέσα από το κείμενο της παρούσας 

Έκθεσης, όπως και αυτών των προηγούμενων ετών, μπορεί κάποιος να λάβει μια 

σφαιρική και, σε μεγάλο βαθμό, ολοκληρωμένη εικόνα των σημαντικότερων 

δράσεων, της Επιτρόπου για το 2017. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ



Μια από τις σημαντικότερες και, ίσως, από τις πλέον πολύτιμες δράσεις μου, ως 

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αναδεικνύεται η συνεχής 

επικοινωνία που έχω με τα παιδιά και η στενή συνεργασία που αναπτύσσω με ομάδες 

παιδιών με προεξέχουσα την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου. Η επαφή 

και η επικοινωνία με τα παιδιά, μέσα σε ένα πλαίσιο που τα ενδυναμώνει και τα 

ενθαρρύνει να διαμορφώνουν τεκμηριωμένη άποψη και να την αρθρώνουν ελεύθερα, 

μου προσφέρει μια προνομιακή πρόσβαση στη δική τους προοπτική των πραγμάτων. 

Με αφετηρία αυτή ακριβώς την προοπτική – αλλά χωρίς να περιορίζομαι μόνο σε 

αυτή – έχω διαμορφώσει την ισχυρή άποψη ότι, παρά την αναντίλεκτη πρόοδο που 

συνεχίζουμε να σημειώνουμε, η έμπρακτη απόλαυση των δικαιωμάτων του παιδιού, 

παραμένει μια συνεχής και ανοικτή πρόκληση. Μια ανοικτή πρόκληση ιδιαίτερα για τα 

ίδια τα παιδιά. 

Μέσα από τη σταθερή επικοινωνία που διατηρώ με τα παιδιά, διαπιστώνω ότι, τα ίδια 

προσλαμβάνουν την παιδικότητά τους, ως ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία της 

ταυτότητάς τους. Υπογραμμίζουν ότι, αν και όλα παιδιά, το κάθε ένα είναι ξεχωριστό και 

ιδιαίτερο. Ζητούν από την πολιτεία και την κοινωνία των ενηλίκων, να τα αντιμετωπίσει 

στη βάση αυτής της παραδοχής. Τα παιδιά, προσβλέπουν και διεκδικούν, μια κοινωνία, 

η οποία να σέβεται και να προωθεί τα δικαιώματά τους. Για μια τέτοια κοινωνία, 

καθηκόντως, συνεχίζω να εργάζομαι, ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού. 

Λήδα Κουρσουμπά 

Επίτροπος Προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού
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ΜΕΡΟΣ Α΄

Η ανάπτυξη δράσης της 
Επιτρόπου γύρω από 
τέσσερις πυλώνες1

Στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού 

των εργασιών του Γραφείου της Επιτρόπου 

Προστασίας του Παιδιού (εφεξής ΓΕΠ), η Επίτροπος, 

διαμόρφωσε το Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΓΕΠ, 

2015 – 2017, 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». 

Στη βάση του Σχεδιασμού αυτού, η Επίτροπος 

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 στόχος, η Επίτροπος οργανώνει 

τη δραστηριότητα του 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]. 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.

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, σε αυτό το σημείο, εκφράζει τον έντονό 
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της προβληματισμό για το λόγο ότι, για πολύ σοβαρά θέματα καλείται να παρουσιαστεί 

σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και να δώσει τις θέσεις και εισηγήσεις της, έχοντας 

πολύ στενά χρονικά πλαίσια. Στις πλείστες των περιπτώσεων, υπάρχει περιθώριο δύο-

τριών ημερών για μελέτη του θέματος και σύνταξη γραπτού Υπομνήματος προς την 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Επιπρόσθετα, υπάρχει έντονος προβληματισμός και όσον 

αφορά τη μελέτη και αξιοποίηση των Υπομνημάτων από τα μέλη των Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών.

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, παιδιών και ΜΚΟ. Αφού προηγηθεί 

εξέταση 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, ανάλογα με την 

περίπτωση, Θέση, Έκθεση ή Πόρισμα. Η 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. Στις 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, επίσης, προωθεί, 

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.



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 δεύτερου 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 μη κυβερνητικές οργανώσεις 

(ΜΚΟ). 

Η επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας Δικαιωμάτων του Παιδιού προσφέρει, κάθε 

χρόνο, στην Επίτροπο μοναδική ευκαιρία για την προώθηση δράσεων διαφώτισης και 

ευαισθητοποίησης των παιδιών και του ευρύτερου κοινού σε θέματα που αφορούν 

στα δικαιώματα του παιδιού. Η επέτειος για το 2017 ήταν αφιερωμένη στο δικαίωμα 

του παιδιού στην ταυτότητα. Κάτω από τον τίτλο «Ταυτότητα, Φορτίο ή Δικαίωμα;» η 

Επίτροπος οργάνωσε το πρωί της 17ης Νοεμβρίου 2017 εκδήλωση, στα πλαίσια της 

οποίας παρευρέθηκε και μίλησε ο Προέδρος της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος, στην 

ομιλία του, επανέλαβε τη δέσμευση της Πολιτείας στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας 

παιδοκεντρικής κοινωνίας αποδίδοντάς ξεχωριστή τιμή στο θεσμό του Επιτρόπου. H 

Επίτροπος στην ομιλία της1, υπογράμμισε τη σημασία της επετείου όσον αφορά την 

πρόοδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευρύτερα και των δικαιωμάτων του παιδιού 

ειδικότερα. 

1 Το κείμενο της ομιλίας της Επιτρόπου στην Επετειακή Εκδήλωση με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Δικαιωμάτων 
του Παιδιού, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.childcom.cy, στο σύνδεσμο Μηνύματα/Ομιλίες της Επιτρόπου/ Αρχείο 
Μηνυμάτων/ Ομιλιών της Επιτρόπου/ 2017/ Νοέμβριος. 

15ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017



16

Υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα του παιδιού στην ταυτότητα κατοχυρώνεται κατά 

τρόπο ρητό και κατηγορηματικό στα Άρθρα 8 και 29 της Σύμβασης και υποστηρίζεται 

από αναφορές σε πληθώρα άλλων άρθρων, η Επίτροπος, διέγραψε το δυναμικό και 

πολυδιάστατο χαρακτήρα της ταυτότητας, κοινωνιοψυχολογικής κατασκευής, η οποία 

αρχίζει να οικοδομείται μέσα από το βλέμμα, τις προσδοκίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις 

των γονέων και των σημαντικών άλλων. Το παιδί, σημείωσε η Επίτροπος, μέσω των 

οικογενειακών δεσμών, κουβαλά, από τη στιγμή της γέννησής του, διάφορες κοινωνικές 

υπαγωγές – εθνικές, εθνοτικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές, οι οποίες, συνεισφέρουν 

στη συγκρότηση σημαντικών πτυχών της ταυτότητάς του. Μέσα από τη διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης, το παιδί εσωτερικεύει και, ταυτόχρονα, επεξεργάζεται, νοηματοδοτεί 

και αξιολογεί τη σημασία των όποιων υπαγωγών του έχουν «κληροδοτηθεί». Ταυτόχρονα, 

διαμορφώνει νέες υπαγωγές, προσθέτει νέες διαστάσεις στην ταυτότητά του και 

διαφοροποιεί άλλες, ενισχύοντας συνέχεια τον πλουραλιστικό της χαρακτήρα. Από 

την άλλη, ο πολυμορφικός και πλουραλιστικός χαρακτήρας της ταυτότητας, ενισχύει τη 

μοναδικότητα κάθε παιδιού, όπως, φυσικά, και κάθε ενήλικα. 

Παραπέμποντας στη σταθερή επικοινωνία που διατηρεί με τα παιδιά και ειδικότερα με 

την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ), η Επίτροπος ανέφερε ότι τα παιδιά 

αισθάνονται άνετα με την έννοια της πλουραλιστικής ταυτότητας, και υπογραμμίζουν την 

ανάγκη να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και συνθήκες, ώστε αυτή να γίνει αποδεχτή 

από την ευρύτερη κοινωνία. Η Επίτροπος σημείωσε ότι τα παιδιά, καθώς εισέρχονται 

στην εφηβεία, επιδεικνύουν αυξημένο ενδιαφέρον σε ότι αφορά την ταυτότητα φύλου 

και τις κοινωνικές αντιλήψεις που τη συνοδεύουν. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι αυτό το 

ενδιαφέρον των εφήβων και οι απόψεις τους λειτούργησαν καθοδηγητικά για την ίδια και 

τους Ευρωπαίους ομολόγους της στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτρόπων για τα Παιδί της στα 

πλαίσια της ετοιμασίας της Θέσης τους με τίτλο «Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση 

και οι Σχέσεις των Νέων: εφαρμόζοντας το δικαίωμα των παιδιών στην πληροφόρηση2».

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. 

2 Βλέπε «Επίσημη Δήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC), για την «Περιεκτική Σεξουαλική 
Διαπαιδαγώγηση και Σχέσεις των Νέων: Το δικαίωμα των παιδιών στην πληροφόρηση», που υιοθετήθηκε στην 21η Γενική Συνέλευση 
του ENOC, στις 21/09/2017 στο Ελσίνκι, Φινλανδία. Η Δήλωση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.childcom.cy στο 
σύνδεσμο ENOC/ ENOC 21st Annual Conference, Finland.



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 

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. 

Συνολικά, από τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν το 2017, ωφελήθηκαν 22 σχολικές 

μονάδες, ενώ υπολογίζεται ότι ενδυναμώθηκαν περίπου γύρω στα 475 παιδιά και 

ευαισθητοποιήθηκαν γύρω στους 150 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», αποφάσισε την υλοποίηση του προγράμματος για 

όγδοη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα των αρμοδιοτήτων της που αφορά 

στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Η συνέχιση του προγράμματος, πέραν του 

ενδιαφέροντος που επιδεικνύεται από τα σχολεία, κρίθηκε αναγκαία ως αποτέλεσμα 

της εκπαιδευτικής ανάγκης για υποστήριξη της διδασκαλίας θεμάτων που σχετίζονται 

με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στα νέα αναλυτικά 

προγράμματα, δεδομένου μάλιστα ότι δεν έχουν, μέχρι στιγμής, αναπτυχθεί άλλα 

παρόμοια προγράμματα. 

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

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

και των εκπαιδευτικών με την Επίτροπο σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή και τη 

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.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται με εκπαιδευτικό υλικό που αποστέλλεται από την Επίτροπο 

προς τα σχολεία, πριν την επίσκεψη των παιδιών, καθώς επίσης, με εκπαιδευτικό υλικό 
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που έχει ως στόχο την ενθάρρυνση ανάπτυξης δράσεων από τα παιδιά στο επίπεδο της 

σχολικής μονάδας μετά από τη συμμετοχή τους. Οι συμμετοχές των σχολείων και οι καλές 

πρακτικές που αυτά υλοποιούν δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου3, με 

στόχο την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Κατά τη διάρκεια του 2017, συμμετείχαν στο πρόγραμμα μόνο πέντε δημοτικά σχολεία, 

λόγω θεμάτων ασφάλειας τα οποία προέκυψαν στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται το ΓΕΠ. 

Η Επίτροπος ανέβαλε τις προγραμματισμένες επισκέψεις πέραν των 20 σχολείων και 

πρόβηκε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες στο κτίριο. Ο 

συνολικός αριθμός των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα για το 2017 ανέρχεται 

γύρω στα 120 παιδιά. 

Μέσα από τις αξιολογήσεις των παιδιών και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν το 

2017, αλλά και διαχρονικά, συνάγεται ότι το πρόγραμμα ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό 

τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. Οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται ιδιαίτερα, στη 

εφαρμογή φιλικής προς τα παιδιά μεθοδολογίας και στην ευκαιρία που παρέχεται 

στα παιδιά για συζήτηση με την Επίτροπο ενώ, τα παιδιά επισημαίνουν, κυρίως, την 

ανάδειξη της σημασίας των δικαιωμάτων του παιδιού και την κατανόησή τους μέσα από 

τη διασύνδεση με την καθημερινότητά τους. 

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 με σχολικές 

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

όπως σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου (όπως το 

2016 είχε γίνει για την επαρχία Πάφου). 

1.3.2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Δικαίωμα των Παιδιών της Κύπρου 
και του Κόσμου στην Ειρήνη – Οικοδομούμε έναν Πολιτισμό Ειρήνης 
και μη Βίας». 

Στα πλαίσια του 2ου υπό έμφαση στόχου που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

(ΥΠΠ) κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017, «Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και 

της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού», του τρίτου πυλώνα 

των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου, αλλά στη βάση της αναγνώρισης ότι τα παιδιά ζουν 

3 Για περισσότερα βλέπε στην ιστοσελίδα www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο «Καλές Πρακτικές Εκπαίδευσης στα Δικαιώματα 
του Παιδιού».



μέσα σε κοινωνίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από τη βία και διδάσκονται από αυτήν, 

η Επίτροπος υλοποίησε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το 

Δικαίωμα των Παιδιών της Κύπρου και του Κόσμου στην Ειρήνη- Οικοδομούμε έναν 

Πολιτισμό Ειρήνης και μη Βίας», το οποίο απευθυνόταν σε παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα διεξήχθη μέσα από βιωματικά εργαστήρια στα οποία συμμετείχαν 14 

δημοτικά σχολεία από όλες τις επαρχίες της Κύπρου (σύνολο 370 παιδιών). Στόχος 

των εργαστηρίων ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν την έννοια της ειρήνης και τα στοιχεία 

που την προωθούν αλλά και να αναπτύξουν κριτική σκέψη, στάσεις, δεξιότητες και 

συμπεριφορές που θα βοηθήσουν στην αποδόμηση της βίας και στην προώθηση των 

στοιχείων που βοηθούν στην ανάπτυξη και διατήρηση της ειρήνης. 

Η χρήση της σωματικής δύναμης για επίλυση διαφορών, αντί εναλλακτικών τρόπων 

δράσης και αντίδρασης, αποτελούσε την εναρκτήρια δραστηριότητα των εργαστηρίων, 

μέσα από την οποία γινόταν αντιληπτή η μάθηση της βίας από το κοινωνικό σύνολο προς 

τα παιδιά. Ο εντοπισμός χαρακτηριστικών που προωθούν την ειρήνη σε διάφορα πλαίσια 

βοηθούσε στην αντίληψη της ειρήνης, όχι ως την απουσία του πολέμου, αλλά ως μια 

έννοια πολυδιάστατη, η οποία περιλαμβάνει την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα 

των φύλων, την πρόσβαση σε πηγές (όπως η εκπαίδευση και η υγεία), την αειφόρο 

ανάπτυξη κλπ. Κάθε εργαστήρι περιλάμβανε δραστηριότητες για το ρατσισμό, την 

κοινωνική ανισότητα και την κατανομή του κρατικού προϋπολογισμού. Η ατομική ευθύνη 

συνδεόταν με την καθημερινότητα των παιδιών και τρόπους με τους οποίους μπορούν 

να προωθήσουν με ένα μεταδοτικό τρόπο την ειρήνη στο σχολείο, στην κοινότητα και 

στη χώρα τους. Χαρακτηριστικά των εργαστηρίων αποτελούσαν η εστίαση σε σύγχρονα 

προβλήματα και η συμμετοχική και ενεργός μάθηση4.

Κατά τις δύο χρονιές εφαρμογής του, συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 26 

σχολικές μονάδες, με ένα σύνολο περίπου 700 παιδιών και 30 εκπαιδευτικών. Επιδίωξη 

της Επιτρόπου είναι η συνέχιση της ενημέρωσης και ενδυνάμωσης των παιδιών όσον 

αφορά το δικαίωμά τους στην ειρήνη και η υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών που 

συμβάλλουν στην αποδόμηση της κουλτούρας βίας που επικρατεί στην κοινωνία μας 

ώστε αυτό να επενεργήσει άμεσα και ουσιαστικά στη διασφάλιση και εφαρμογή των 

δικαιωμάτων του παιδιού. 

4 Περισσότερα όσον αφορά τα εργαστήρια και τις συμμετοχές των σχολείων βλέπε στην ιστοσελίδα www.childcom.org.cy, στο 
σύνδεσμο «Παιδιά και το Δικαίωμά τους στην Ειρήνη», στην αρχική σελίδα.
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1.3.3. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μακριά από την Πατρίδα και το 
Φόβο».

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο και τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του ΥΠΠ, καθώς και την Αντιπροσωπεία 

της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (ΥΑΗΕΠ) στην Κύπρο, 

υλοποίησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μακριά από την Πατρίδα και το Φόβο». Κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017-2018, στο πρόγραμμα συμμετείχαν εννέα σχολεία 

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. 

Σκοπός του προγράμματος ήταν η υλοποίηση δράσεων από τα σχολεία για την ένταξη 

των παιδιών με προσφυγική ή μεταναστευτική βιογραφία στο σχολικό περιβάλλον, με 

παροχή στήριξης στη σχολική μονάδα από τους συνεργαζόμενους φορείς υλοποίησης.

Στο κάθε σχολείο δημιουργήθηκε δεκαμελής ομάδα παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων 

με την ονομασία «Νοιάζομαι και Δρω». Η συγκεκριμένη ομάδα παρακολούθησε τις 

εργασίες Ημερίδας που διεξήχθη την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017, από τις 9:00-

13:00, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου στη Λευκωσία. Στην ημερίδα, η φοιτήτρια 

του Πανεπιστημίου Κύπρου Πρίσκα Τοτόρο, παρουσίασε την προσωπική της εμπειρία 

της προσφυγιάς, ενώ ο Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας, από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, ανέλυσε το θέμα της κριτικής συναισθηματικής προσέγγισης της προσφυγιάς 

και μετανάστευσης στο σχολείο. Στα εργαστήρια που ακολούθησαν, οι ομάδες κάθε 

σχολικής κοινότητας εκπόνησαν Προσχέδιο Ανάπτυξης της σχολικής μονάδας, το οποίο 

ανέλαβαν να παρουσιάσουν στη σχολική κοινότητα και ακολούθως να υλοποιήσουν κατά 

τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Οι δράσεις οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τις ομάδες «Νοιάζομαι 

και Δρω» ανταποκρίνονταν στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας. 

Αφορούσαν, ανάμεσα σε άλλα, (i) συναντήσεις με γονείς παιδιών που μετακινούνται σε 

μη σχολικό χρόνο, (ii) μετάφραση εντύπων και κανονισμών των σχολείων, σε γλώσσες 

κατανοητές προς τους γονείς/κηδεμόνες του μαθητικού πληθυσμού, (iii) εφαρμογή 

του συστήματος παιδί μέντορας για κάθε νέο παιδί που εγγράφεται στο σχολείο κατά 

την περίοδο προσαρμογής του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον, (iv) διοργάνωση 

εκπαιδευτικών επισκέψεων για γνωριμία με την κυπριακή ιστορία και κουλτούρα, 

(v) υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων προς παιδιά και εκπαιδευτικούς σε θέματα 

που απασχολούσαν τη σχολική κοινότητα και αφορούσαν την ένταξη των παιδιών με 



προσφυγική ή μεταναστευτική βιογραφία στο σχολικό περιβάλλον, (vi) επαφή της 

σχολικής κοινότητας με άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς μέσω της συμμετοχής σε 

διαγωνισμούς με δημιουργίες που φέρουν στοιχεία άλλων πολιτισμών ή την προβολή 

αυτών των στοιχείων με διάφορες μορφές τέχνης ή μέσω διαπολιτισμικών διαλόγων 

σε ραδιοφωνικούς σταθμούς των παιδιών, καθώς και (vii) δράσεις ευαισθητοποίηση 

της ευρύτερης κοινότητας για τα άτομα που μετακινούνται μέσω σχολικών θεάτρων και 

εκδηλώσεων αφιερωμένων στη συγκεκριμένη ομάδα παιδιών5. Παράλληλα, μέσω του 

προγράμματος παραχωρήθηκε πρόσβαση σε παιδιά με προσφυγική ή μεταναστευτική 

βιογραφία που το επιθυμούσαν, για συμμετοχή σε διαδικτυακό πρόγραμμα εκμάθησης 

της ελληνικής γλώσσας. 

Τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατέθεσαν, επίσης, προτάσεις για τις 

δράσεις τους, οι οποίες στηρίχθηκαν οικονομικά από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.

Οι δράσεις των σχολικών μονάδων αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2018. 

Πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος, η Επίτροπος αναμένεται να προβεί 

σε επισκέψεις σε σχολικές μονάδες με μεγάλο αριθμό παιδιών με προσφυγική 

ή μεταναστευτική βιογραφία, ώστε να αντλήσει από τα ίδια τα παιδιά και τους 

εκπαιδευτικούς τους, πληροφόρηση για τις εξειδικευμένες ανάγκες που υπάρχουν, 

εισηγήσεις για αλλαγές στην παρεχόμενη εκπαίδευση ώστε αυτή να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών και ανατροφοδότηση σχετικά με την 

υλοποίηση των στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μακριά από την Πατρίδα και 

το Φόβο». 

1.3.4. Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ).

Το 2017 αποτέλεσε την έβδομη6 συνεχόμενη χρονιά λειτουργίας της ΟΕΣ, 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 

5 Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις μπορούν να ανακτηθούν στην ιστοσελίδα www.childcom.cy στο σχετικό σύνδεσμο, 
στην αρχική σελίδα.

6 Η ΟΕΣ συστήθηκε το 2011 και λειτούργησε ως άτυπη ομάδα, μέχρι και το 2014.
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παροχής 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 2017, είχαν πέντε συναντήσεις. 

1.3.4.1. 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. 

1.3.4.2. 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 τους πυλώνες 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, τρόπο τον οποίο, όπως τα ίδια ανέφεραν, θα 

έπρεπε να αξιοποιεί και το εκπαιδευτικό σύστημα, αφού συμβάλλει στη μάθηση με 

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

1.3.4.3. Τρίτη συνάντηση των μελών της ΟΕΣ: Παιδιά και αλκοόλ. 

Η τρίτη συνάντηση της ΟΕΣ αφορούσε την κατανάλωση αλκοόλ από εφήβους και για το 

θέμα διεξήχθη διαβούλευση των μελών της ομάδας με τον Πρόεδρο και Λειτουργούς 

του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου7. Κατά τη συνάντηση οι Έφηβοι Σύμβουλοι 

χαρτογράφησαν έννοιες και εμπειρίες που συνδέουν οι ίδιοι και οι συνομήλικοί τους 

με την κατανάλωση του αλκοόλ, τη μέθη, τον εθισμό, τη διασκέδαση, τα πάρτι και τις 

εξόδους, τους φίλους και την παρέα γενικότερα. Διαφάνηκε επίσης, ότι, στην αντίληψη 

των εφήβων, υπάρχει η έννοια του αλκοόλ ως επιβλαβούς ουσίας για την υγεία του ατόμου 

ενώ, παράλληλα, συνδέεται με την ανεβασμένη διάθεση και το κέφι. Τα μέλη της ΟΕΣ 

σημείωσαν ότι η κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με τάσεις μιμητισμού που επικρατούν 

7 Το Συμβούλιο μετονομάστηκε αργότερα σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.



στην κοινωνία, με το κάπνισμα και την προβολή του αλκοόλ μέσα από τα ΜΜΕ ως ενός 

συστατικού της «καλής ζωής». Αναφέρθηκαν σε καταστάσεις που θεωρούν ότι πρέπει 

να αλλάξουν ώστε να μειωθεί η κατανάλωση αλκοόλ ανάμεσα στους/στις νέους/νέες, 

όπως η εύκολη πρόσβαση των εφήβων στο αλκοόλ. 

Κατά τη διαβούλευση των μελών της ΟΕΣ με τον Πρόεδρο και Λειτουργούς του 

Αντιναρκωτικού Συμβουλίου, οι Έφηβοι Σύμβουλοι κατέθεσαν απόψεις και εισηγήσεις 

για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων που στόχο θα έχουν τη μείωση της 

κατανάλωσης αλκοόλ στους έφηβους. Τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν ότι για να επιτευχθεί 

αλλαγή των αντιλήψεων των νέων σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται 

έλεγχος της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας και να υπάρχει ενημέρωση των 

παιδιών για τις πρόνοιές της. Σχετικά με τον τρόπο πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

των εφήβων, τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν προγράμματα 

ενδυνάμωσης, τα οποία να εστιάζουν όχι μόνο στην αλλαγή των γνώσεων, αλλά 

και των στάσεων και συμπεριφορών, μέσα από βιωματικά εργαστήρια τα οποία θα 

παρέχονται προς όλα τα παιδιά. Επεσήμαναν ότι, η έλλειψη γνώσεων για τις συνέπειες 

από την κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί παράγοντα που οδηγεί παιδιά και νέους προς το 

αλκοόλ, ενώ αναφέρθηκαν στη σημασία του ρόλου των ΜΜΕ και της εκπαίδευσης για 

την ενδυνάμωση των εφήβων ώστε να αναπτύξουν αυτογνωσία και να αποδομήσουν 

τα υφιστάμενα πρότυπα και αντιλήψεις που οδηγούν απερίσκεπτα στην κατανάλωση 

αλκοόλ. Επεσήμαναν, επίσης, ότι, η προβολή συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων ως 

θετικών προτύπων της μη κατανάλωσης αλκοόλ όπως των αθλητών, μπορεί να επηρεάσει 

θετικά, αποτρέποντας τους εφήβους από την κατανάλωση αλκοόλ. Τέλος, οι Έφηβοι 

Σύμβουλοι αναφέρθηκαν στην υποχρέωση του κράτους να αναλάβει δράσεις και μέτρα 

για να προστατεύσει τους έφηβους και γενικά τα νέα άτομα από την κατανάλωση αλκοόλ. 

1.3.4.4. Τέταρτη συνάντηση των μελών της ΟΕΣ: Το δικαίωμα στην 
ταυτότητα

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

των παιδιών στην ταυτότητα, καθώς επίσης, στο δικαίωμα των παιδιών στη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση. Τα μέλη της ΟΕΣ αναγνώρισαν διάφορες πτυχές της ταυτότητας ενός 

ατόμου και το γεγονός ότι κάθε άτομο ανήκει σε πολλαπλές ομάδες από τις οποίες 

επηρεάζεται τόσο η ταυτότητά του, όσο και οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές του. Στα 

πλαίσια της διαδικασίας κατανόησης της έννοιας της ταυτότητας, οι συμμετέχοντες 

ενεπλάκησαν σε συζήτηση των πτυχών της ταυτότητας που είναι αποτέλεσμα κοινωνικής 
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κατασκευής, επιλογής ή γενετικού υλικού. Τα μέλη της ΟΕΣ έθεσαν προς την Επίτροπο 

τρόπους με τους οποίους η κοινωνία, τα ΜΜΕ αλλά και ο οικογενειακός περίγυρος, 

επηρεάζουν τη διαμόρφωση της ταυτότητας των παιδιών. Θεωρούν ότι στην κυπριακή 

κοινωνία καταπιέζονται σχεδόν όλες οι ταυτότητες, εκτός από την ετεροφυλοφιλία, την 

ορθόδοξη χριστιανική, την ελληνική και την ελληνοκυπριακή, με άλλα λόγια την εθνική 

ταυτότητα, όπως σημείωσαν τα μέλη της ΟΕΣ. Θεωρούν ότι για να νιώθει ασφάλεια ένα 

παιδί καθώς διαμορφώνει την ταυτότητά του θα πρέπει να μην κρίνεται για τις επιλογές 

του, να έχει στήριξη από γονείς ή άλλους ενήλικες που εμπιστεύεται και όταν κάνει την 

επιλογή του να αφήνεται ανεπηρέαστο, χωρίς να του ασκείται πίεση για αλλαγή της 

επιλογής του. Τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν το σχολείο ως σημαντικό εργαλείο ενδυνάμωσης 

των νέων. Σημείωσαν την έλλειψη προγραμμάτων που να διαπραγματεύονται θέματα 

ταυτότητας, μέσα από τα οποία να ενδυναμώνονται τα παιδιά. Αναφέρθηκαν επίσης, 

και στην επιρροή των ΜΜΕ, αλλά και των γονέων στο σεβασμό της ταυτότητας των 

παιδιών. Τα μέλη της ΟΕΣ τόνισαν ότι θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία προς τους 

γονείς δεδομένου ότι αυτοί καθορίζουν αρκετές πτυχές της ταυτότητας των παιδιών. 

Αναφέρθηκαν, επίσης, στο ρόλο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, τα οποία θεωρούν 

ως ισχυρό εργαλείο, το οποίο όμως χρειάζεται να τυγχάνει ελέγχου. Ανέφεραν ότι όταν 

αξιοποιείται κατάλληλα μπορεί να έχει τον ανάλογο αντίκτυπο στην προώθηση του 

σεβασμού όλων των πτυχών της ταυτότητας των παιδιών. 

Όσον αφορά το δικαίωμα των παιδιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οι Έφηβοι 

Σύμβουλοι καθόρισαν το βαθμό και τους λόγους για τους οποίους η σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση είναι σημαντική, καθόρισαν τους τομείς που περιλαμβάνει η περιεκτική 

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και σημείωσαν κινδύνους που καθιστούν τα παιδιά 

ευάλωτα, όπως η σεξουαλική κακοποίηση, η παιδοφιλία και ο βιασμός, καθώς και τα 

αυξημένα κρούσματα σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων και του ιού του HIV (AIDS), 

κίνδυνοι, μέσα από τους οποίους διαφαίνεται η ανάγκη για εκπαίδευση των παιδιών 

σε τρόπους προστασίας τους. Τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν, επίσης, την προώθηση της 

σεξουαλικής δραστηριότητας από τα ΜΜΕ, τον κινηματογράφο και τα βιντεοπαιχνίδια, 

μέσα από τα οποία τα παιδιά και οι νέοι διαμορφώνουν πιο ‘ελεύθερες’ απόψεις 

αναφορικά με τη σεξουαλική δραστηριότητα ενώ, παράλληλα, έχουν άγνοια αλλά και 

μη πρόσβαση σε πληροφόρηση για τα συγκεκριμένα θέματα. Ανέφεραν συγκεκριμένα 

στερεότυπα και προκαταλήψεις που εντοπίζονται στην κοινωνία και καθιστούν τα παιδιά 

ευάλωτα, καθώς και στην πίεση ή εκφοβισμό που οι νέοι δέχονται για να προχωρήσουν σε 

σεξουαλική δραστηριότητα. Τέλος, αναφέρθηκαν σε στοιχεία που αναπτύσσουν κάποια 

παιδιά λόγω των περιορισμών στην εκπαίδευση που λαμβάνουν, όπως είναι η έλλειψη 
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κριτικής σκέψης, και η προσπάθειά τους να ωριμάσουν πιο γρήγορα, ως στοιχεία που 

συμβάλλουν στο να καθιστούν τα παιδιά ευάλωτα σε κινδύνους μέσα στην κοινωνία. 

Οι Έφηβοι Σύμβουλοι εστίασαν και στον τρόπο με τον οποίο οι τέσσερις Αρχές της Σύμβασης 

μπορούν να διασφαλιστούν μέσω της προώθησης του δικαιώματος στη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση. Μεταξύ άλλων, τα μέλη της ΟΕΣ, αναφέρθηκαν στη διασφάλιση 

του παιδιού, μέσα από τη γνώση για το σώμα, την κατάρριψη των στερεοτύπων και την 

προστασία από κινδύνους, στην προώθηση της μη διάκρισης μέσα από την αποδοχή του 

σεξουαλικού προσανατολισμού, στην προώθηση της συμμετοχής των παιδιών μέσα από 

τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων, αλλά και στην ολόπλευρη ανάπτυξη (βιολογική, 

πνευματική και συναισθηματική) και ευημερία των παιδιών. Κατά τη διαβούλευση που 

είχαν με την Επίτροπο, τα μέλη της ΟΕΣ αναφέρθηκαν και στις αντιλήψεις που έχουν οι 

νέοι για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την οποία αντιλαμβάνονται μόνο σε βιολογικό 

επίπεδο, το οποίο θεωρούν ως αποτέλεσμα του τρόπου διδασκαλίας της στο σχολείο, 

αφού αυτή διδάσκεται και περιορίζεται στο μάθημα της βιολογίας, χωρίς να αγγίζει 

άλλες πτυχές του θέματος, όπως η έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων. Σημείωσαν, 

επίσης, ότι ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται σήμερα επιβεβαιώνει τα ταμπού στα παιδιά 

για το θέμα. Τα μέλη της ΟΕΣ αναφέρθηκαν με κριτικό τρόπο και στη μεθοδολογία 

διδασκαλίας του αντικειμένου όπως αυτό γίνεται σήμερα. Ενδεικτικά ανέφεραν ότι 

μια διάλεξη, στη διάρκεια μιας διδακτικής περιόδου, η οποία γίνεται από εκπαιδευτικό 

ο οποίος δεν έχει ούτε την απαραίτητη γνώση ούτε και τη σωστή στάση απέναντι στο 

αντικείμενο, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως αποτελεσματικός / μεταδοτικός τρόπος 

διδασκαλίας. 

Τα μέλη της ΟΕΣ αναφέρθηκαν και σε τρόπους κάμψης των αντιστάσεων που υπάρχουν 

στην κοινωνία για την υποχρεωτική διδασκαλία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα 

σχολεία. Τόνισαν ότι για το θέμα είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι γονείς μέσα από 

συνέδρια, τα ΜΜΕ, τις διαφημίσεις ή τις ειδήσεις. Πρόσθετα, υπογράμμισαν ότι τέτοια 

θέματα θα πρέπει να τυγχάνουν συζήτησης και επεξεργασίας σε τηλεοπτικές εκπομπές 

με ειδικούς, οι οποίες να προβάλλονται σε ώρες κατά τις οποίες ο γονέας ευρίσκεται στο 

σπίτι, μαζί με το παιδί του, ώστε αυτές να αποτελέσουν αφετηρία για συζήτηση στην 

οικογένεια. Παράλληλα, τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν τη σημασία της δικής τους συμβολής 

στη διασφάλιση του συγκεκριμένου δικαιώματός τους, μέσα από την ανάδειξη της 

ανάγκης του, αλλά και την ανάδειξη της σημασίας της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 

για την προστασία τους. 
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1.3.4.5. Πέμπτη συνάντηση των μελών της ΟΕΣ: Παιδί και αθλητισμός. 

Στην πέμπτη τους συνάντηση, τα μέλη της ΟΕΣ ασχολήθηκαν με τη συμμετοχή των παιδιών 

στον αθλητισμό. Οι συμμετέχοντες σημείωσαν τα οφέλη από τη συμμετοχή των παιδιών 

σε ανταγωνιστικά παιχνίδια ή στον πρωταθλητισμό, όπως η ανάπτυξη συγκεκριμένων 

δεξιοτήτων (συνεργασία, διαχείριση άγχους, αυτοπειθαρχία, η ικανότητα να θέτει το 

άτομο στόχους και να τους επιδιώκει, η ικανότητα λειτουργίας εντός της ομάδας κ.ά.), 

η προώθηση της υγείας του ατόμου, η υιοθέτηση αξιών και η προσφορά εξωτερικών 

ανταμοιβών/κινήτρων προς τον/την αθλητή/ρια, όπως η εξασφάλιση υποτροφιών από 

πανεπιστήμια. Παράλληλα, τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν και αρνητικές επιπτώσεις από 

τη συμμετοχή στον πρωταθλητισμό, όπως οι τραυματισμοί, οι αρνητικές συνέπειες για 

τη μη επίτευξη των στόχων, η απογοήτευση, το έντονο άγχος, το αίσθημα μίσους και η 

αντιπαλότητα. Οι Έφηβοι Σύμβουλοι συζήτησαν και για τα οφέλη που προκύπτουν από τον 

κοινωνικό αθλητισμό, αλλά και για τον κοινωνικό και πολιτικό αποκλεισμό στο χώρο του 

αθλητισμού. Τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν ότι ο κοινωνικός αθλητισμός δεν είναι γνωστός 

στην κυπριακή κοινωνία, αφού καλλιεργείται μόνο μέχρι τις ηλικίες της δημοτικής 

εκπαίδευσης. Αναφέρθηκαν και στο γεγονός ότι υπάρχει μια στρεβλωμένη εικόνα για το 

τι είναι ο αθλητισμός στην Κύπρο, καθώς αυτός ταυτίζεται με τον πρωταθλητισμό. 

Ταυτόχρονα, προωθήθηκε διάλογος για το τι μπορεί να θεωρηθεί ως βία ή ως εμπόδιο 

στον αθλητισμό. Τα μέλη της ΟΕΣ αναφέρθηκαν σε τρόπους με τους οποίους διάφορες 

ομάδες παιδιών αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό, αφού στερεότυπα, 

στάσεις και συμπεριφορές που επικρατούν στο οικοδόμημα του αθλητισμού αποτρέπουν 

την παρέκκλιση από αυτό που θεωρείται αναμενόμενο. Αναφέρθηκαν στο φανατισμό 

που υπάρχει σε συγκεκριμένα αθλήματα, αλλά και μεταξύ των γονέων, καμιά φορά, για 

την επιτυχία του παιδιού τους. Παράλληλα, αναφέρθηκαν και σε εμπειρίες έμμεσης / 

δομικής βίας που είχαν στο χώρο του αθλητισμού, όπως στη μη πρόσβαση του γυναικείου 

φύλου στον αθλητισμό, αλλά και στην αποκλεισμό άλλων ομάδων παιδιών από το χώρο 

του αθλητισμού, αφού δεν ‘πληρούσαν’ τα κριτήρια που υπάρχουν για την ενασχόληση 

με τον αθλητισμό. Ανέφεραν ότι τα παιδιά θα πρέπει να συμμετέχουν σε αθλητικές 

δραστηριότητες και διοργανώσεις ανεξάρτητα από το κοινωνικό τους υπόβαθρο, το 

σωματότυπό τους κ.ά. Ανέφεραν ότι θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις, 

ιδιαίτερα στα σχολεία, σημειώνοντας ότι, στο παρόν στάδιο, όλα τα κλειστά γήπεδα των 

σχολείων είναι ακατάλληλα για χρήση, με αποτέλεσμα να μην παρέχουν ασφάλεια στα 

παιδιά. Ανέφεραν ότι, η φυσική αγωγή στα δημόσια σχολεία δεν κατέχει τη θέση που 

της αρμόζει, έχοντας μειονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλα γνωστικά αντικείμενα. 
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Σημείωσαν, επίσης, ότι στην Κύπρο για να ασχοληθεί κάποιος με τον αθλητισμό 

υποχρεώνεται σε οικονομικό κόστος, το οποίο και είναι υψηλό. Δήλωσαν ότι το κράτος 

δεν στηρίζει τον αθλητισμό, γι’ αυτό και διάφορα ταλέντα μεταναστεύουν. 

Οι Έφηβοι Σύμβουλοι, κατέθεσαν διάφορες εισηγήσεις για το πώς θα μπορούσε να 

ενθαρρυνθούν περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, υπογραμμίζοντας, 

ταυτόχρονα, το στρατηγικής σημασίας ρόλο που έχει να παίξει προς αυτή την 

κατεύθυνση, το εκπαιδευτικό σύστημα. Ανάμεσα στις εισηγήσεις των μελών της ΟΕΣ 

περιλαμβάνονταν, ο εμπλουτισμός των προσφερόμενων αθλημάτων προς τα παιδιά, 

πέραν της καλαθόσφαιρας και του ποδοσφαίρου, με την κατασκευή και των απαραίτητων 

προς τούτο υποδομών και ο σαφής διαχωρισμός, μέσα από την προσφορά διαφορετικών 

προγραμμάτων, ανάμεσα στην αθλητική ενασχόληση που γίνεται με στόχο την προαγωγή 

της υγείας και της ευεξίας και τον πρωταθλητισμό. Οι Έφηβοι Σύμβουλοι σημείωσαν ότι ο 

πρωταθλητισμός φορτώνει τα παιδιά με άγχος και έντονη πίεση ενώ, παράλληλα, απαιτεί 

από αυτά να επενδύσουν σε αυτόν, εξαιρετικά πολλές ώρες από τον ελεύθερο τους 

χρόνο. Στο ίδιο ανταγωνιστικό πλαίσιο του πρωταθλητισμού, σημείωσαν, πολλά παιδιά 

αθλητές και αθλήτριες δυνατόν να τύχουν μη σωστού χειρισμού από τον προπονητή ή 

τη διοίκηση της ομάδας / σωματείου όπου αγωνίζονται. Όπως ανέφεραν, στις πλείστες 

αυτών των περιπτώσεων, οι ομάδες / σωματεία δε διαθέτουν μηχανισμό υποβολής 

παραπόνων, ενώ ακόμη και στις περιπτώσεις όπου διαθέτουν ένα τέτοιο μηχανισμό, τα 

παιδιά-αθλητές σπάνια τον αξιοποιούν, φοβούμενα τις συνέπειες που μια τέτοια πράξη 

δυνατόν να έχει για την συνέχεια της ενασχόλησής τους με τον αθλητισμό. 

Τέλος, τα μέλη της ΟΕΣ απασχόλησε το θέμα της περαιτέρω ανάπτυξης του αθλητισμού 

στην Κύπρο. Όπως σημείωσαν, θα πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες εγκαταστάσεις/

χώροι άθλησης για παιδιά, να υπάρχουν πιο αυστηρά μέτρα πάταξης της βίας στα γήπεδα 

από τους / τις φιλάθλους, να υπάρξει επιμόρφωση των ατόμων που ασχολούνται με τον 

αθλητισμό, ώστε αυτά να σταματήσουν να προωθούν στερεότυπα, να σταματήσει η 

πολιτικοποίηση των αθλημάτων, ώστε να μειωθεί και η βία, να διοργανωθούν διαλέξεις 

και εκστρατείες για να ενημερωθούν τα παιδιά για διάφορα αθλήματα και τον κοινωνικό 

αθλητισμό, αλλά και να μειωθεί η χρήση του αθλητισμού για άλλες σκοπιμότητες. 

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 
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οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, μέσω εκπροσώπησης του συμφέροντός 

τους από την Επίτροπο. 

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 τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

Νόμους του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν. 44(Ι)/2014], άρθρο 4(1) (ε), (ζ) και (η), 

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 και, 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). 

Στο θεσμικό πλαίσιο για τη νομική εκπροσώπηση παιδιών από την Επίτροπο, έχουν 

περιληφθεί, εντός του 2016, και οι περί Προσφύγων Νόμοι του 2000 μέχρι το 2016 

[Ν. 6(I)/2000 όπως τροποποιήθηκε]. Συγκεκριμένα, το άρθρο 10 (1Β), προνοεί ότι ο 

Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ενεργεί ως εκπρόσωπος και συνδρομητής 

του ασυνόδευτου ανηλίκου και, οσάκις είναι αναγκαίο, ασκεί νομική ικανότητα για 

λογαριασμό του ασυνόδευτου ανηλίκου ή διασφαλίζει την εκπροσώπηση του ασυνόδευτου 

ανηλίκου σε δικαστική διαδικασία σύμφωνα με τον περί Επιτρόπου Προστασίας 
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Δικαιωμάτων του Παιδιού (Διορισμός Επιτρόπου από το Δικαστήριο ως Αντιπρόσωπος 

Παιδιού) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2014. Δεδομένης της πιο πάνω πρόνοιας, καθώς και 

του περιεχομένου επιστολής / γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 

ημερομηνίας 28/11/2016, [Αρ.Φακ.:Γ.Ε.50(Α)/2002/Ν.90/3, Γ.Ε.50(Α)/1997/Ν.13/11], 

σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η καταχώρηση εξ’ υπαρχής αιτήσεων ενώπιον 

του Διοικητικού Δικαστηρίου από την Επίτροπο, εκ μέρους ασυνόδευτων ανηλίκων 

που προσβάλλουν αποφάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου, η Επίτροπος αποφάσισε όπως 

προχωρήσει στην, εκ μέρους της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), 

εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, μέσω 

ιδιωτών δικηγόρων, οι οποίοι θα είναι ειδικά εκπαιδευμένοι ή θα τύχουν εκπαίδευσης 

στα δικαιώματα του παιδιού και σε θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας. 

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 

δικαίωμα αλλά και ως γενική αρχή της Σύμβασης, καθοδηγώντας την εφαρμογή όλων 

των άλλων δικαιωμάτων του παιδιού που κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση.

Το Μάρτιο του 2017, λόγω των ολοένα αυξανόμενων περιπτώσεων που έχρηζαν νομικής 

εκπροσώπησης παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες, η Επίτροπος πραγματοποίησε, 

συντονιστική συνάντηση με δικηγόρους οι οποίοι είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για 

παροχή νομικών υπηρεσιών, στα πλαίσια της νομικής εκπροσώπησης παιδιών σε 

δικαστικές διαδικασίες οικογενειακού, ποινικού και διοικητικού δικαίου. Σκοπός της 

συνάντησης ήταν η σφαιρική ενημέρωση των συμμετεχόντων γύρω από θέματα 

νομικής εκπροσώπησης παιδιών που παρέχει ο Θεσμός, και για την πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικού σεμιναρίου γύρω από αυτά. 

Ακολούθως, περί τα τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου του 2017, η Επίτροπος, 

διοργάνωσε τετραήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο δικηγόρων σε θέματα νομικής 

εκπροσώπησης παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες. Το σεμινάριο περιλάμβανε μια 

βασική εκπαίδευση σε γενικότερες πτυχές και εξειδικευμένη εκπαίδευση που αφορούν 

σε πτυχές νομικής εκπροσώπησης παιδιών σε υποθέσεις Οικογενειακού, Ποινικού 

Δικαίου και ασυνόδευτων αιτητών ασύλου σε δικαστικές υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου. 

Το παρακολούθησαν 15 δικηγόροι. 
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Περαιτέρω, εντός του 2017, ολοκληρώθηκε η συγγραφή κειμένου με θέμα: 

«Επεξηγηματικό Σημείωμα για την Αρμοδιότητα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού αναφορικά με τη νομική εκπροσώπηση παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες», 

το οποίο απευθύνεται δικηγόρους, κοινωνικούς λειτουργούς, και γονείς/κηδεμόνες που 

ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το ρόλο της Επιτρόπου κατόπιν διορισμού της από το 

Δικαστήριο ως νομικός εκπρόσωπος παιδιού, και για τον τρόπο εφαρμογής της νομικής 

εκπροσώπησης παιδιού σε δικαστικές διαδικασίες. Ολοκληρώθηκε, επίσης, η συγγραφή 

κειμένου με θέμα: «Μαζί στη Δικαιοσύνη- Η Νομική Εκπροσώπηση Παιδιών σε Δικαστικές 

Διαδικασίες», το οποίο αποτελεί φιλική προς τα παιδιά έκδοση του προηγούμενου 

κειμένου για την ενημέρωση παιδιών που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τη νομική 

εκπροσώπηση που παρέχει η Επίτροπος σε παιδιά. Σκοπός της ετοιμασίας των δύο αυτών 

κειμένων είναι η έκδοση και η διάθεσή τους σε ειδικά έντυπα εντός του 2018.

Εντός του 2017, τέθηκαν ενώπιον της Επιτρόπου συνολικά τέσσερις υποθέσεις 

ασυνόδευτων παιδιών από τις ΥΚΕ, οι οποίες, βάσει του περί Προσφύγων Νόμου του 

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

νομικής εκπροσώπησής τους στο πλαίσιο προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο για την 

απορριπτική απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου σε αίτημα που υπέβαλαν για παραχώρηση 

καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Η Επίτροπος ανέθεσε τις εν λόγω προσφυγές σε 

δικηγόρους για να ενεργήσουν εκ μέρους της, και υπό τις οδηγίες της. Η εκδίκαση των 

υποθέσεων αυτών από το Διοικητικό Δικαστήριο, αναμένεται να συνεχιστεί και το 2018.

Αναφορικά σε υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου, η Επίτροπος συνέχισε τη νομική 

εκπροσώπηση πεντάχρονου παιδιού στο πλαίσιο υπόθεσης γονικής μέριμνας 

Οικογενειακού Δικαστηρίου, στην οποία διορίστηκε ως αντιπρόσωπος του παιδιού το 

Σεπτέμβριο του 2015. Για σκοπούς λήψης των κατάλληλων για την υπόθεση μέτρων 

και για το βέλτιστο συντονισμό ενεργειών, το ΓΕΠ πραγματοποίησε διεπαγγελματική 

συνάντηση με τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση φορείς. Η εξέταση της υπόθεσης 

από το Οικογενειακό Δικαστήριο και, κατ’ επέκταση, η νομική εκπροσώπηση του 

επηρεαζόμενου παιδιού από την Επίτροπο, αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το 

επόμενο έτος. Επιδίωξη της Επιτρόπου στην υπόθεση, είναι η επίτευξη έκδοσης ενός 

διατάγματος γονικής μέριμνας από το Οικογενειακό Δικαστήριο, το οποίο να διασφαλίζει 

το δικαίωμα του παιδιού να διατηρεί κανονικά προσωπικές σχέσεις και να έχει άμεση 

επαφή με τους δύο γονείς του, με τη λήψη ενδιάμεσων μέτρων που να διασφαλίζουν την 

εφαρμογή του διατάγματος που θα εκδοθεί από το Δικαστήριο και από τους δύο γονείς. 



Το Σεπτέμβριο του 2017, υποβλήθηκε αίτημα στην Επίτροπο από πατέρα, για τη 

νομική εκπροσώπηση των παιδιών του, λόγω της αποξένωσής του από το ένα εκ των 

δύο του παιδιών, η οποία, κατά τον ίδιο, οφειλόταν στην αρνητική στάση που κράτησε 

απέναντι του η μητέρα, μετά από καταγγελία στην οποία προέβη η ίδια για σεξουαλική 

κακοποίηση του εν λόγω παιδιού από τον εκ πατρός παππού. Κατά την εξέταση του 

αιτήματος από την ad hoc επιτροπή του Κλάδου Νομικής Εκπροσώπησης Παιδιών 

του ΓΕΠ, μέσα από αλληλογραφία της Επιτρόπου με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και στο 

πλαίσιο διεπαγγελματικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΠ, διαπιστώθηκε 

η ύπαρξη σύγκρουσης των συμφερόντων των γονέων με τα επηρεαζόμενα παιδιά και 

αποφασίστηκε ότι η υπόθεση πληρούσε της προϋποθέσεις για τη νομική εκπροσώπηση 

των παιδιών από την Επίτροπο. Καθότι η επόμενη δικάσιμος για την υπόθεση ήταν 

την επόμενη ημέρα, κρίθηκε σκόπιμη η σχετική ενημέρωση του Δικαστηρίου για την 

πρόθεση της Επιτρόπου να καταχωρήσει αίτηση διορισμού της, ενόψει του ότι η υπόθεση 

βρισκόταν στα τελικά της στάδια. Το Δικαστήριο ενημερώθηκε, ωστόσο, αποφάσισε την 

έκδοση του τελικού διατάγματος της υπόθεσης γονικής μέριμνας την ίδια ημέρα, και, ως 

εκ τούτου, δεν δόθηκε περιθώριο καταχώρησης αίτησης διορισμού της Επιτρόπου ως 

νομικός εκπρόσωπος των παιδιών. Στο περιεχόμενο του τελικού διατάγματος, λήφθηκαν, 

εντούτοις, υπόψη εισηγήσεις των επαγγελματιών, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 

διεπαγγελματικής συνάντησης της Επιτρόπου για τις οποίες έλαβε γνώση το Δικαστήριο.

Το Δεκέμβριο του 2017, η Επίτροπος καταχώρησε αίτηση σε υπόθεση γονικής μέριμνας 

στο Οικογενειακό Δικαστήριο για διορισμό της ως νομικός εκπρόσωπος 15χρονου 

παιδιού, μετά από την εξέταση και έγκριση αιτήματος που της είχε υποβάλει δικηγόρος 

ενός εκ των δύο διαδίκων, καθότι, βάσει της απόφασης της ad hoc επιτροπής του Κλάδου, 

πληρούσε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού Νόμοι του 2007 και 2014. Η υπόθεση αφορούσε την αίτηση πατέρα ο οποίος 

βρισκόταν στις Κεντρικές Φυλακές για σοβαρά αδικήματα, ο οποίος αιτήθηκε στο 

Δικαστήριο της ανάθεση της γονικής μέριμνας του παιδιού του στην αδελφή του, ενώ 

το υφιστάμενο διάταγμα Δικαστηρίου το οποίο εκδόθηκε στο παρελθόν καθορίζει τη 

φύλαξη του παιδιού στη μητέρα. Όπως διαπιστώθηκε, το υφιστάμενο διάταγμα γονικής 

μέριμνας δεν τύγχανε εφαρμογής. Η έκδοση της απόφασης Δικαστηρίου στην αίτηση 

διορισμού της Επιτρόπου, αναμένεται το Φεβρουάριο του 2018.

Τέλος, το Μάιο του 2017, το Επαρχιακό Δικαστήριο, στο πλαίσιο εξέτασης υπόθεσης 

που αφορά επικύρωση διαθηκών και διαχειρίσεων δύο ανήλικων παιδιών, κάλεσε 

την Επίτροπο να καταθέσει τις απόψεις της, αναφορικά με τη δυνατότητα ή/και 

αναγκαιότητα διορισμού της ως εκπροσώπου του συμφέροντος των παιδιών στην εν 

λόγω διαδικασία. Με σημείωμα το οποίο καταχώρησε στο Δικαστήριο, η Επίτροπος 

τοποθετήθηκε ότι οι συγκεκριμένες περιστάσεις της υπόθεσης, όπως προκύπτουν 

από το πρακτικό του Δικαστηρίου, δεν φαίνεται να επιβάλλουν την εκπροσώπησή των 

παιδιών από την Επίτροπο, δεδομένου ότι δεν φαίνεται να υφίσταται οποιαδήποτε 

σύγκρουση συμφερόντων και η γονέας των παιδιών αλλά και το ίδιο το Δικαστήριο 

μπορούν να διασφαλίσουν το συμφέρον των παιδιών με το διορισμό ως διαχειριστή 

δημόσιου λειτουργού ή δύο τουλάχιστον προσώπων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 

η ορθή διαχείριση της περιουσίας του αποβιώσαντος, σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

σχετικής νομοθεσίας.
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2ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 

2.1. Συμμετοχή της Επιτρόπου στο 21o 
Συνέδριο και Γενική Συνέλευση του 
Δικτύου Ευρωπαίων Επιτρόπων για τα 
Παιδιά (European Network of Ombud-
spersons for Children – ENOC) 

Από το 2008 το ΓΕΠ είναι πλήρες μέλος του Δικτύου 

Ευρωπαίων Επιτρόπων για τα Παιδιά (European 

Network of Ombudspersons for Children-ENOC). 

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 σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθεί την ίδρυση νέων 

ανεξάρτητων εθνικών οργανισμών, προσφέροντας 

στήριξη σε τέτοιες πρωτοβουλίες και τέλος 

ενθαρρύνει την επαφή και αλληλοϋποστήριξη 

μεταξύ των διαφόρων ανεξάρτητων εθνικών 

οργανισμών για τα δικαιώματα του παιδιού και 

δικτύων από όλο τον κόσμο. Σήμερα αριθμεί 42 

μέλη, ανεξάρτητους εθνικούς οργανισμούς για τα 

δικαιώματα των παιδιών από 34 χώρες μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Επίτροπος συμμετείχε στις εργασίες του 

21ου Ετήσιου Συνεδρίου του ENOC, που 

πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 

2017, καθώς και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου 

που διεξήχθη στις 21 Σεπτεμβρίου στο Ελσίνκι της 

Φινλανδίας. 
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Θέμα του Συνεδρίου ήταν η «Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και οι Σχέσεις των 

Νέων: εφαρμόζοντας το δικαίωμα των παιδιών στην πληροφόρηση» (“Comprehensive 

Relationship and Sexuality Education: Implementing the Right of Children to be Informed”). 

Στη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου η Επίτροπος παρουσίασε τις δράσεις και τις 

παρεμβάσεις της για την προώθηση ενός προγράμματος περιεκτικής, επιστημονικά 

τεκμηριωμένης και παιδαγωγικά προσανατολισμένης Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, ως 

αναπόσπαστο κομμάτι του Αναλυτικού Προγράμματος των δημόσιων σχολείων. 

Ακολουθώντας μια εδώ και χρόνια καθιερωμένη πρακτική του Δικτύου, οι Ευρωπαίοι 

Επίτροποι επεδίωξαν και το 2017, να συμπεριλάβουν στον προβληματισμό και τις 

συζητήσεις τους για το θέμα του Συνεδρίου τις απόψεις των ίδιων των παιδιών, μέσα από 

το Δίκτυο των Ομάδων Εφήβων Συμβούλων των Επιτρόπων για το Παιδί (ENYA). Για το 

σκοπό αυτό συνεκλήθη η ολομέλεια του ΕΝΥΑ στο Παρίσι, στις 29 και 30 Ιουνίου 2017. 

Στη διάρκεια της ολομέλειας του ΕΝΥΑ (ΕΝΥΑ FORUM) τα παιδιά – μεταξύ αυτών και δύο 

εκπρόσωποι της ΟΕΣ της Κύπριας Επιτρόπου, η Μαρία Ισαάκ και η Έλενα Μιχαήλ- είχαν την 

ευκαιρία να συζητήσουν τις απόψεις τους και να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο προτάσεων 

το οποίο ανέλαβε να παρουσιάσει στο Συνέδριο του ΕNOC, ενώπιον των Ευρωπαίων 

Επιτρόπων, εξαμελής αντιπροσωπεία. Μέλος της αντιπροσωπείας του ΕΝΥΑ ορίσθηκε και 

η Κύπρια Έφηβος Σύμβουλος της Επιτρόπου, Μαρία Ισαάκ. Ως εκ τούτου, η Μαρία Ισαάκ, 

μαζί με άλλα πέντε παιδιά από αντίστοιχες Ομάδες Εφήβων Συμβούλων των Ευρωπαίων 

Επιτρόπων, συμμετείχαν στο Συνέδριο στις 20 Σεπτεμβρίου 2017, παρουσιάζοντας τις 

διαπιστώσεις και εισηγήσεις τους, όπως τις κατέγραψαν στο ΕΝΥΑ Forum. 

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, στα πλαίσια της Γενικής του Συνέλευσης, το Δίκτυο υιοθέτησε 

επίσημη Δήλωση για το θέμα της Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης και τις Σχέσεις 

των Νέων. Στη Δήλωση8 επισημαίνεται η σημασία της συμπερίληψης της σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης και η αναγκαιότητα όπως αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

εκπαίδευσης των παιδιών. Στη Δήλωση οι Επίτροποι προβαίνουν σε συστάσεις προς τα 

κράτη, στη βάση των προνοιών της Σύμβασης και άλλων συναφών διεθνών κειμένων, με 

στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών στην επαρκή και κατάλληλη ενημέρωση 

για λήψη υπεύθυνων και ενημερωμένων αποφάσεων όσον αφορά τη σεξουαλικότητά τους 

σε σωματικό, συναισθηματικό, ατομικό, διαπροσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.

Στη διάρκεια του Συνεδρίου, η Επίτροπος παρουσίασε ως παράδειγμα καλής πρακτικής, 

την ανάπτυξη Κατευθυντήριων Γραμμών για Επαγγελματίες και Γονείς σε ότι αφορά 

στη «Συμμετοχή παιδιών σε οπτικοακουστικές και καλλιτεχνικές παραγωγές». Για την 

ανάπτυξη του Οδηγού, η Επίτροπος έχει αντλήσει από τη συσσωρευμένη σχετική εμπειρία 

 
8 Βλέπε «Επίσημη Δήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC), για την «Περιεκτική Σεξουαλική 
Διαπαιδαγώγηση και Σχέσεις των Νέων: Το δικαίωμα των παιδιών στην πληροφόρηση», που υιοθετήθηκε στην 21η Γενική Συνέλευση 
του ENOC, στις 21/09/2017 στο Ελσίνκι, Φινλανδία, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.childcom.cy στο σύνδεσμο 
ENOC/ ENOC 21st Annual Conference, Finland (19th-20th September 2017).
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του Θεσμού, από την εμπειρογνωμοσύνη Κύπριων επαγγελματιών στο χώρο και τις 

βιωματικές εμπειρίες παιδιών που έχουν στο παρελθόν συμμετάσχει σε οπτικοακουστικές 

και καλλιτεχνικές παραγωγές στην Κύπρο (περισσότερα βλέπε Μέρος Β, κεφ. 7 της 

παρούσας Έκθεσης).

2.2. Συμμετοχή της Επιτρόπου στην Ad Hoc Επιτροπή του Συμβουλίου 
της Ευρώπης (ΣτΕ) για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

Η Επίτροπος, είναι μέλος της Ad Hoc Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΣτΕ, 

η οποία έχει ως όρους εντολής την καθοδήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής 

από τα Κράτη-Μέλη της Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού 2016 - 2021. Το 2017, σε μια ιδιαίτερα τιμητική εξέλιξη για το Θεσμό που 

υπηρετεί και την Κύπρο γενικότερα, η Κύπρια Επίτροπος εξελέγη μέλος του Προεδρείου 

(Bureau) της Επιτροπής. 

Στις 22-24 Νοεμβρίου 2017, διεξήχθη στο Στρασβούργο η τρίτη συνάντηση της Ad Hoc 

Επιτροπής κατά την οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα της διασφάλισης των 

δικαιωμάτων του παιδιού στο διαδικτυακό περιβάλλον καθώς και της προστασίας των 

παιδιών που μετακινούνται, θέματα τα οποία, σύμφωνα με το κείμενο της Στρατηγικής, 

συνιστούν μεγάλες προκλήσεις στη ζωή των παιδιών σήμερα. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή 

οριστικοποίησε Σύσταση προς τα Κράτη-Μέλη με Κατευθυντήριες Γραμμές για το 

σεβασμό, προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού στο διαδικτυακό 

περιβάλλον. Η Σύσταση τέθηκε στη συνέχεια ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών για 

έγκριση, ούτως ώστε να καταστεί δεσμευτική για τα Κράτη-Μέλη.

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

αναλάβει την Κατάρτιση της Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού 2016-2029 και είχε διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή. 

2.3. Συμμετοχή της Επιτρόπου στην Επιτροπή Λανζαρότε του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) για την Προστασία των Παιδιών από τη 
Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση

Η Επίτροπος συμμετείχε, εκπροσωπώντας το ENOC, στις εργασίες του Συνεδρίου, που 

διοργάνωσέ στο Στρασβούργο το ΣτΕ, στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2017, με αφορμή τη 10η 

επέτειο της υιοθέτησης της Σύμβασης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική 

9 «Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-2021) ‒ Children’s human rights”. Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 
της Στρατηγικής δίνεται στο www.childcom.cy μέσω του συνδέσμου Council of Europe Strategy for the Rights of the Child 2016-
2021στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας. 
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Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση, γνωστή ως «Σύμβαση Λανζαρότε». Στο 

Συνέδριο με τίτλο «Ending sexual exploitation and abuse of children: Towards a world 

of trust” είχαν προσκληθεί οι εκπρόσωποι όλων των Συμβαλλόμενων Κρατών στη 

Σύμβαση Λανζαρότε, καθώς και εκπρόσωποι οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, του ΣτΕ, 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών. 

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής 

της Σύμβασης Λανζαρότε, δέκα χρόνια μετά την υιοθέτησή της, να γίνει ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 

Κράτη στα πλαίσια εφαρμογής της Σύμβασης και να καθοριστούν μελλοντικές δράσεις. 

Στο περιθώριο του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε η 19η συνάντηση της Επιτροπής 

Λανζαρότε, στην οποία συμμετείχε και η Επίτροπος εκπροσωπώντας το ENOC.

Η Σύμβαση Λανζαρότε, η οποία υιοθετήθηκε το 2007 από το ΣτΕ, είναι η πλέον 

εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη Πράξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ότι αφορά 

την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και τη σεξουαλική 

εκμετάλλευση, αποτελώντας ορόσημο στις προσπάθειες των Συμβαλλόμενων Κρατών 

για την καταπολέμηση της ειδεχθέστερης μορφής παραβίασης των δικαιωμάτων των 

παιδιών. Αποτέλεσμα της υιοθέτησής της, είναι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας 

και των πολιτικών, καθώς και η ανάληψη σειράς δράσεων με στόχο την ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση και ιδιαίτερα την κινητοποίηση της κοινωνίας για την καταπολέμηση 

του ειδεχθούς αυτού εγκλήματος κατά των παιδιών.

H Κύπρος έχει κυρώσει τη Σύμβαση Λανζαρότε και έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 

1η Ιουνίου του 2015. Για την εφαρμογή της Συμβάσης, το 2014 ψηφίστηκε ο περί της 

Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 

Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 [Ν.91(Ι)/2014]. 

Απόρροια του νέου σύγχρονου νομικού πλαισίου στη χώρα μας, υπήρξε η δημιουργία μιας 

ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης 

Παιδιών, η οποία επιτρέπει μέσα από μια ολιστική και διαθεματική, εθνική προσπάθεια 

και συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκομένων φορέων, να αντιμετωπιστούν όλα τα 

ελλείμματα που η Επίτροπος είχε κατά καιρούς επισημάνει στα πλαίσια του ελεγκτικού 

της ρόλου.



3ΝΟΜΙΚΟ 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). 

 Με το νέο άρθρο 12 (1) του Νόμου, προβλέπεται 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. Το δε 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 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. Ως εκ τούτου, όταν οι δημοσιονομικές 

συνθήκες το επιτρέψουν, το ΓΕΠ θα μπορεί να στελεχωθεί με Λειτουργούς ΓΕΠ και δεν 

36
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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. Η πρόνοια 

του εδαφίου (1) του άρθρου 12 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. 

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. 1.3.4 

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 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) το 

Διευθυντή ΥΚΕ, και δ) γονέα ή πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα. Για περιπτώσεις 

νομικής εκπροσώπησης παιδιών κατά το 2017 βλέπε στο Μέρος Α ,́ κεφ. 1.4 παρούσας 

Έκθεσης.



ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΜΕΡΟΣ Β΄1
Εισαγωγικά 

Το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα διαθέτει 

πάρα πολλά θετικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν 

τα πλείστα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα. 

Καταρχάς, είναι δημοκρατικό και πλουραλιστικό 

- προσφέρει πρόσβαση σε όλα τα παιδιά, χωρίς 

διάκριση και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική 

επιβάρυνση, υπό τη μορφή διδάκτρων για τους 

γονείς. Είναι, επίσης, παιδαγωγικά και τεχνολογικά 

ενημερωμένο και συνάμα επιστημονικά 

τεκμηριωμένο. Τούτο αποτυπώνεται, ανάμεσα 

σε άλλα, στα αναλυτικά του προγράμματα, την 

εκπαιδευτική μεθοδολογία που ακολουθεί και τη 

βασική κατάρτιση του εκπαιδευτικού και λοιπού 

προσωπικού που απασχολεί. 

Τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια, η εκάστοτε 

πολιτική ηγεσία του ΥΠΠ της αρμόδιας Αρχής 

σε θέματα Παιδείας, δηλώνει δεσμευμένη σε 

μια προσπάθεια διαρκούς μεταρρύθμισης και 

εκσυγχρονισμού του κυπριακού εκπαιδευτικού 

συστήματος. Η Επίτροπος, σε διάφορες περιπτώσεις 

έχει χαιρετίσει κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης 

της κυπριακής εκπαίδευσης επιμένοντας να 

υπογραμμίζει ότι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό 

σύστημα δεν μπορεί παρά να οικοδομείται 

με επίκεντρο το παιδί, υποστηρίζοντας και 

υπηρετώντας ένα σχολείο για παιδιά με δικαιώματα. 

Εντός του 2017, η Επίτροπος παρακολουθώντας 

στενά τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης, 

συνέβαλε, είτε μέσω της παροχής συστάσεων 

και εισηγήσεων, στα πλαίσια του ελεγκτικού 

της ρόλου, είτε μέσω γνωμοδότησης, κατόπιν 

προσκλήσεων από το ΥΠΠ, στις προσπάθειες 

για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της 
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εκπαίδευσης. Παράλληλα, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν στην 

ειδική αγωγή και εκπαίδευση την οποία παρέχει το δημόσιο σχολείο στην Κύπρο σε 

παιδιά με αναπηρίες. 

1.1. Θεσμικό Πλαίσιο της Εκπαίδευσης 

Οι θέσεις της Επιτρόπου για το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, όπως διαμορφώθηκαν 

εντός του 2017, αφορούν τους Κανονισμούς Δημοτικής Εκπαίδευσης, την αναθεώρηση 

της ηλικίας πρώτης Εγγραφής στην Προδημοτική και την Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, 

τη διαχείριση απουσιών μαθητών για θρησκευτικούς λόγους, τους κανονισμούς 

των ιδιωτικών σχολείων και ιδιωτικών φροντιστηρίων, και τη δημιουργία μαθητικών 

λεσχών. Στα πλαίσια δε του ελεγκτικού της ρόλου, η Επίτροπος ετοίμασε, μεταξύ 

άλλων, ως αποτέλεσμα διερεύνησης παραπόνων, πορίσματα που αναφέρονται στο 

χειρισμό παιδιών από το Γαλλοκυπριακό Σχολείο, τις διαδικασίες εισδοχής στην Αγγλική 

Σχολή Λευκωσίας σε ενδιάμεση φάση του προγράμματος και τον τρόπο προσφοράς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στους μαθητές που φοιτούν στον Κεντρικό Κορμό της Νέας 

Σύγχρονης Μαθητείας στη Λευκωσία. 

1.1.1.Συμβολή στις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό του θεσμικού 
πλαισίου της εκπαίδευσης

1.1.1.1. Επέκταση της ηλικίας πρώτης εγγραφής στην Προδημοτική 
τάξη και στην Ά τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Κατόπιν αιτήματος της Γενικής Διευθύντριας του ΥΠΠ, με επιστολή ημερομηνίας 16 

Φεβρουαρίου 2017, η Επίτροπος διαβίβασε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, με 

επιστολή ημερομηνίας 6/3/2017,10 τις απόψεις της αναφορικά με το Κείμενο Πολιτικής 

για την επέκταση της ηλικίας πρώτης εγγραφής στην Προδημοτική τάξη και στην Α΄ τάξη 

του Δημοτικού Σχολείου. 

Αναγνωρίζοντας, καταρχάς, τη θετική πρόθεση του ΥΠΠ να εξυπηρετήσει το Συμφέρον 

του Παιδιού, η Επίτροπος διατύπωσε τις επιφυλάξεις της αναφορικά με την επάρκεια της 

επιστημονικής τεκμηρίωσης που παρουσιάστε το ΥΠΠ, καθώς, επίσης, κατά πόσο αυτή 

είχε λάβει υπόψη την εξυπηρέτηση του συμφέροντος των παιδιών εκείνων που κατά τη 

φάση της εισαγωγής της προτεινόμενης πολιτικής θα αναγκαστούν να επαναλάβουν την 

προδημοτική τάξη. 

10 Βλέπε κείμενο «Απόψεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, σε σχέση με το Κείμενο Πολιτικής για την 
επέκταση της ηλικίας πρώτης εγγραφής στην Προδημοτική τάξη και στην Ά  τάξη του Δημοτικού Σχολείου», 7/3/2017, το οποίο 
βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.childcom.org.cy στο σύνδεσμο Επίσημες Θέσεις/Εκθέσεις/Πορίσματα της 
Επιτρόπου.
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Επί τούτου, συνέστησε όπως γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για εξαιρέσεις, κατά τα 

πρώτα χρόνια της εισαγωγής της πολιτικής αυτής, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα παιδί 

δεν θα φοιτήσει για δύο χρόνια στην προδημοτική. Η Επίτροπος, διατύπωσε την άποψη 

ότι, εάν η απόφαση για επέκταση της ηλικίας πρώτης εγγραφής στην προδημοτική 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να υποχρεωθούν, αριθμός παιδιών, να φοιτήσουν 

για δύο χρόνια στην προδημοτική, τότε αυτό θα πρέπει να γίνει εάν και εφόσον έχει 

προηγουμένως αναπτυχθεί ισχυρή επιχειρηματολογία ότι η παραμονή παιδιών για ένα 

επιπλέον χρόνο, στην προδημοτική, θα είναι προς το συμφέρον τους. Επιπρόσθετα, η 

Επίτροπος εισηγήθηκε ότι, σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το 

αναλυτικό πρόγραμμα που θα ισχύσει για τα παιδιά αυτά δεν θα αποτελεί μια απλή 

επανάληψη του προηγούμενου έτους, αλλά τεκμηριωμένα θα συμβάλει στην πρόοδό 

τους.

Υιοθετώντας σε μεγάλο βαθμό τις συστάσεις της Επιτρόπου, καθώς και άλλων 

φορέων που συμμετείχαν στο σχετικό διάλογο, ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης 

παρουσίασε σε σχετική σύσκεψη που έγινε στο ΥΠΠ στις 13/11/2017, στην παρουσία 

του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, την ολοκληρωμένη πρότασή του για επέκταση 

της ηλικίας πρώτης εγγραφής στην προδημοτική και την Α΄ τάξη του Δημοτικού. Η 

Επίτροπος παρακολουθεί την πρόοδο της υλοποίησης της νέας αυτής πολιτικής, η οποία 

διαφαίνεται ότι μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα επωφελής για τα παιδιά, τόσο στα πρώτα 

τους βήματα στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθητικής τους 

διαδρομής, αν όχι και μετέπειτα.

1.1.1.2 Απουσίες μαθητών για θρησκευτικούς λόγους

Μετά από σχετικό αίτημα, που υποβλήθηκε προς την Επίτροπο με επιστολή της Γενικής 

Διευθύντριας του ΥΠΠ, ημερομηνίας 23/6/2017, η Επίτροπος διαβίβασε στον Υπουργό 

Παιδείας και Πολιτισμού, με επιστολή ημερομηνίας 3/10/2017, την τοποθέτησή της 

αναφορικά με τις απουσίες από το σχολείο μαθητών μουσουλμανικού θρησκεύματος, 

για θρησκευτικούς λόγους. Η απάντηση της Επιτρόπου βασίστηκε στο νομοθετικό 

πλαίσιο που διέπει τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού, με ειδική αναφορά στις 

σχετικές διατάξεις του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Επίτροπος διατύπωσε την άποψη ότι το όλο θέμα θα έπρεπε να κριθεί κυρίως στη βάση, 

δύο βασικών αρχών της Σύμβασης, της Αρχής της Διασφάλισης του Συμφέροντος του 

Παιδιού και της Αρχής της μη Διάκρισης. Υπό αυτή την προοπτική, εισηγήθηκε όπως κατά 
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τις πιο σημαντικές εορτές του Ισλάμ (που έχουν διάρκεια τρεις ημέρες εκάστη), τα παιδιά 

μουσουλμανικού θρησκεύματος, θα πρέπει να έχουν δικαίωμα απουσίας από το σχολείο 

με τον ίδιο και ισότιμο κατά το δυνατόν τρόπο που παιδιά χριστιανικού θρησκεύματος 

απολαμβάνουν τις αργίες των δικών τους θρησκευτικών εορτών.

Δεδομένου ότι, οι εορτές αυτές, στο πλαίσιο του δημόσιου σχολείου στην Κύπρο, δε 

συνιστούν θεσμοθετημένες σχολικές αργίες, η Επίτροπος υπέδειξε ότι θα πρέπει να 

διασφαλιστεί ότι η απουσία των επηρεαζόμενων παιδιών κατά τις εν λόγω ημέρες δεν θα 

χρεώνεται ως απουσία, και επίσης ότι θα λαμβάνονται τα απαραίτητα επιπρόσθετα μέτρα 

για κάλυψη τυχόν κενών που θα παρουσιαστούν στα παιδιά σε σχέση με τα μαθήματα που 

θα χάσουν. Τέλος, κατά τις ημέρες κατά τις οποίες τα παιδιά νηστεύουν και προσέρχονται 

στο σχολείο (χωρίς καθόλου φαγητό και νερό), θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το σχολείο 

λαμβάνει υπόψη το γεγονός αυτό κατά την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος, σε 

σχέση με αυτά τα παιδιά. 

1.1.1.3. Αναθεώρηση Κανονισμών Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επίτροπος, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα του ΥΠΠ, ημερομηνίας 5/7/2017, 

διαβίβασε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, με επιστολή της ημερομηνίας 

12/9/2017, Σημείωμα 11 με τις θέσεις της για το προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί 

Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2017». 

Εκφράζοντας, εν πρώτοις, την ευαρέσκειά της για το γεγονός ότι, το προσχέδιο 

Κανονισμών είναι εμβολιασμένο από σύγχρονες παιδοκεντρικές τάσεις και εμφάσεις και 

εισαγάγει καινοτόμα, για την κυπριακή εκπαίδευση στοιχεία, η Επίτροπος, διατύπωσε 

στο Σημείωμά της, μια σειρά παρατηρήσεων, των οποίων η βασική εστίαση αφορούσε τη 

βελτίωση των διαδικασιών διασφάλισης της Αρχής της Συμμετοχής των παιδιών στο χώρο 

του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως, σε σειρά ζητημάτων που 

διέπουν τη σχολική ζωή, να παρασχεθούν περαιτέρω διευκρινίσεις και να καθοριστούν 

οι διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται, ότι εισακούγονται και λαμβάνονται υπόψη οι 

σχετικές θέσεις των παιδιών. Πρόσθετα, εισηγήθηκε ότι θα πρέπει να εισαχθούν πρόνοιες 

με τις οποίες θα προωθείται η αυτονομία των Μαθητικών Συμβουλίων επιτρέποντας τους 

να έχουν ουσιαστικές, και όχι διακοσμητικές αρμοδιότητες στη λήψη αποφάσεων για τα 

θέματα που αφορούν τα παιδιά και την παρουσία τους στο σχολικό περιβάλλον ευρύτερα. 

11 Βλέπε «Σημείωμα της Επιτρόπου, επί του προσχεδίου ‘περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Κανονισμοί του 2017’, όπως υποβλήθηκε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού, 12/9/2017, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.childcom.org.cy στο σύνδεσμο Υπομνήματα 
Επιτρόπου στη Βουλή.
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Πέραν της Αρχής της Συμμετοχής, η Επίτροπος κατέθεσε τις απόψεις και θέσεις της 

για μια σειρά άλλων θεμάτων. Αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα για 

εισαγωγή συγκεκριμένων αντισταθμιστικών μέτρων που θα συνοδεύουν την ενδεχόμενη 

στασιμότητα των παιδιών, τις διαδικασίες εγγραφής/μετεγγραφής με ειδική αναφορά 

σε περιπτώσεις όπου υπάρχει εκκρεμότητα στην ολοκλήρωση διαδικασιών για ανάθεση 

της γονικής μέριμνας ή ασυμφωνία των γονέων για το θέμα, και την εισαγωγή προνοιών 

που θα διασφαλίζουν το Συμφέρον του Παιδιού, και ιδιαίτερα παιδιών από ομάδες με 

ιδιαιτερότητες (για παράδειγμα παιδιά με χαρισματική κλίση σε συγκεκριμένους τομείς, 

παιδιά με αναπηρία, παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία). Η Επίτροπος εξέτασε επίσης, 

στο Σημείωμά της, θέματα που αφορούν τη διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών 

στο δικαίωμα των παιδιών άλλων θρησκειών για σεβασμό των δικών τους θρησκευτικών 

πεποιθήσεων. Η Επίτροπος έκανε ειδική αναφορά σε θέματα ρύθμισης της εκπαίδευσης 

των παιδιών με αναπηρίες. Υπέδειξε ότι, η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την 

εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, από τους Κανονισμούς Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

αναπαράγει στερεότυπα που θέλουν τα παιδιά με αναπηρίες σαν ανίκανα για εκπαίδευση 

σε επίπεδο πέραν αυτού του Δημοτικού Σχολείου.

1.1.1.4 Κανονισμοί Ιδιωτικών Σχολείων

Η Επίτροπος διαβίβασε, με επιστολή της προς τη Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ, 

ημερομηνίας 2/2/2017, Σημείωμα12 με τις θέσεις της επί του Νομοσχεδίου με τίτλο 

«Νόμος που ρυθμίζει την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικών Σχολείων και άλλα συναφή 

θέματα του 2016». 

Στο Σημείωμά της, το οποίο κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο και τα Μέλη της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, η Επίτροπος εξέφρασε τη θέση 

ότι, ευθύνη της Πολιτείας είναι να διασφαλίσει ότι η σχετική νομοθεσία θα πρέπει να 

αντιμετωπίζει τα ιδιωτικά σχολεία, εφόσον έχουν ως αποστολή την εκπαίδευση και τη 

διαπαιδαγώγηση παιδιών, πρωτίστως ως εκπαιδευτικά ιδρύματα και όχι απλά και μόνο ως 

επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, στη σχετική νομοθεσία, θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες 

ρυθμίσεις ώστε, μέσα από τη λειτουργία τους, και τα ιδιωτικά σχολεία, να διασφαλίζουν, 

πρωτίστως, τα δικαιώματα του παιδιού. 

Στο πνεύμα αυτό, η Επίτροπος χαιρέτισε το γεγονός ότι, στο πιο πάνω Νομοσχέδιο, 

συμπεριλήφθηκαν πρόνοιες που αφορούν, αφενός, τον έλεγχο για τη διασφάλιση της 

12 Βλέπε «Σημείωμα της Επιτρόπου, επί του προτεινόμενου Νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που Ρυθμίζει την Ίδρυση και Λειτουργία 
Ιδιωτικών Σχολείων και Άλλα Συναφή Θέματα του 2016», 11/4/2017», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.
childcom.org.cy στο σύνδεσμο Υπομνήματα Επιτρόπου στη Βουλή.
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ποιότητας της παρεχόμενης αγωγής στα ιδιωτικά σχολεία και, αφετέρου, τη δυνατότητά 

τους να λειτουργήσουν προστατευτικά για τα παιδιά από ενδεχόμενες βλαπτικές ως 

προς το συμφέρον τους ενέργειες. 

Ειδικά δε, τόνισε ότι τα ιδιωτικά σχολεία είναι υποχρεωμένα να διασφαλίσουν τα 

δικαιώματα των μαθητών και να χορηγούν τα πιστοποιητικά φοίτησης, τα δελτία 

προόδου, τα ενδεικτικά και τα απολυτήρια, προσθέτοντας ότι, οι σχετικές διατάξεις του 

Νομοσχεδίου θα πρέπει να συμπληρωθούν με ειδική αναφορά ότι η υποχρέωση αυτή 

θα πρέπει να τηρείται ανεξάρτητα από την καταβολή των διδάκτρων ή την ικανοποίηση 

οποιωνδήποτε οικονομικών απαιτήσεων του ιδιοκτήτη του σχολείου έναντι των γονέων 

του παιδιού. 

Η Επίτροπος διατύπωσε, επίσης, συστάσεις, σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν, 

μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των εσωτερικών κανονισμών 

του σχολείου, τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου των 

σχολείων και γενικά τη ζωή της σχολικής κοινότητας, στα πλαίσια μιας συνεργασίας 

μεταξύ Καθηγητικού Συλλόγου και Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου. Προέτρεψε 

δε το ΥΠΠ να επεξεργαστεί τρόπους ώστε μέσω του Νομοσχεδίου να διασφαλίζεται η 

ενημέρωσή των παιδιών, σε θέματα που αφορούν την παρουσία τους και τη συμμετοχή 

τους στη ζωή του σχολείου, με τρόπο που να είναι φιλικός προς αυτά, να προωθεί την 

ελεύθερη έκφραση των παιδιών και, επίσης, το ότι οι απόψεις τους, θα λαμβάνονται 

υπόψη, στη βάση της ηλικίας, της ωριμότητας και του εξελικτικού σταδίου της ανάπτυξής 

τους. Σε σχέση δε με τους όρους εισδοχής στα ιδιωτικά σχολεία, η Επίτροπος υπέδειξε 

ότι θα πρέπει να τίθενται ξεκάθαρα κριτήρια και διαδικασίες ώστε να μην παραβιάζεται 

η Αρχή της μη Διάκρισης.

Η Επίτροπος συμμετείχε σε σειρά συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, όπου και εξήγησε αναλυτικά 

τις απόψεις της. Ευελπιστεί δε, ότι αυτές θα ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του τελικού 

κειμένου, που θα τεθεί στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων για ψήφιση. 

1.1.1.5. Κανονισμοί Ιδιωτικών Φροντιστηρίων

Στα πλαίσια της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την 

παροχή εκπαίδευσης σε ιδιωτικά φροντιστήρια, η Επίτροπος διαβίβασε με επιστολή 

της, ημερομηνίας 29/5/2017, προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Παιδείας και 
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Πολιτισμού, τις Θέσεις13 της επί της Πρότασης Νόμου με τίτλο «Ο περί της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 201614». 

Η Επίτροπος τόνισε ότι η κατάθεση και συζήτησή της εν λόγω Πρότασης Νόμου από 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων συνιστά μια θετική εξέλιξη ως προς την κατεύθυνση 

της διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών που παρακολουθούν φροντιστήρια. Η 

Επίτροπος εξήγησε ότι η συγκεκριμένη Πρόταση, έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό 

στη λειτουργία τέτοιων οργανισμών που, κατά κανόνα, παρέχουν υπηρεσίες, κυρίως, 

σε παιδιά, χωρίς να υφίστανται οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες διασφάλισης, 

από μέρους των οργανισμών, των δικαιωμάτων του παιδιού. Εντούτοις, η Επίτροπος 

επεσήμανε ότι η Πρόταση Νόμου φαίνεται να διαπνέεται, γενικά, από την αντίληψη ότι 

αυτό που θα διδάσκεται στα ιδιωτικά φροντιστήρια θα πρέπει να συμπίπτει πλήρως με 

το αναλυτικό πρόγραμμα και διδακτέα ύλη του σχολείου σε ότι αφορά μαθήματα που 

διδάσκονται και στο σχολείο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Επίτροπος εισηγήθηκε, την αλλαγή της ευρύτερης 

φιλοσοφίας που διέπει την υπό αναφορά Πρόταση Νόμου. Ειδικότερα, εισηγήθηκε όπως 

το περιεχόμενο του όρου ‘φροντιστήριο’ διαφοροποιηθεί ώστε αυτός να μην παραπέμπει 

αποκλειστικά σε οργανισμό που προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα, σε αντικείμενα που 

διδάσκονται στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Στη βάση της εισήγησης της Επιτρόπου, ο όρος ‘φροντιστήριο’ θα έπρεπε να διευρυνθεί 

ώστε να καλύπτει κάθε (ιδιωτική) οργανωμένη μονάδα παροχής εκπαίδευσης που 

προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα/διδασκαλία σε οποιοδήποτε αντικείμενο που άπτεται 

της περαιτέρω καλλιέργειας και ανάπτυξης των παιδιών. Υπό το πρίσμα αυτό, ο όρος 

‘φροντιστήριο’ θα έπρεπε να περιλαμβάνει και οργανωμένες μονάδες παροχής 

εκπαίδευσης σε θέματα καλλιτεχνικής ή αθλητικής ή άλλης φύσης, τη λειτουργία των 

οποίων δε διέπει άλλος ειδικός Νόμος. Επιπρόσθετα, θέση της Επιτρόπου ήταν ότι η υπό 

συζήτηση Πρόταση Νόμου, θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή αναφορά στα παιδιά, ως 

τους κύριους αποδέχτες των υπηρεσιών που παρέχουν τα φροντιστήρια καθώς και ρητή 

αναφορά στη δέσμευση των φροντιστηρίων να λειτουργούν με πλήρη σεβασμό στα 

δικαιώματα του παιδιού με ιδιαίτερη αναφορά στις Βασικές Αρχές της Σύμβασης 

13 Βλέπε Υπόμνημα της Επιτρόπου, στη συζήτηση του θέματος «Ο περί Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Νόμος του 2013» στη συνεδρίαση 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, 8/3/2017, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.
childcom.org.cy στο σύνδεσμο Υπομνήματα Επιτρόπου στη Βουλή.

14 Σημειώνεται ότι η Επίτροπος διαβίβασε με προγενέστερη της επιστολή (ημερ. 23/3/2017), αναλυτικές θέσεις επί 
προγενέστερης Πρότασης Νόμου με τίτλο «Ο περί Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Νόμος του 2012» η οποία είχε αποσταλεί εκ παραδρομής 
από τη Βουλή.



45ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017

Οι συστάσεις της Επιτρόπου περιέλαβαν, επίσης, μεταξύ άλλων, θέματα που άπτονται 

της σύνθεσης και λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής η οποία θα αδειοδοτεί 

τα ιδιωτικά φροντιστήρια, των κριτηρίων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων θα 

παραχωρείται άδεια λειτουργίας φροντιστηρίου, των προσόντων του ιδιοκτήτη και των 

διδασκόντων στο φροντιστήριο, και της αναγκαιότητας για εισαγωγή διατάξεων ως προς 

τις εξουσίες του ΥΠΠ για επιθεώρηση των φροντιστηρίων, τόσο από πλευράς υποδομών 

και τυπικών προϋποθέσεων εγγραφής όσο και από πλευράς περιεχομένου, επιπέδου και 

φιλικών προς τα παιδιά παρεχόμενων υπηρεσιών. 

1.1.1.6. Λειτουργία μαθητικής εστίας για αλλοδαπούς μαθητές ηλικίας 
13-18 ετών

Ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα που της υποβλήθηκε με επιστολή του Διευθυντή 

Μέσης Εκπαίδευσης ημερομηνίας 24/5/2017, η Επίτροπος κατέθεσε, με επιστολή της 

ημερομηνίας 6/7/2017, τις απόψεις της αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει 

τη λειτουργία μαθητικής εστίας για αλλοδαπούς μαθητές ηλικίας 13-18 ετών από ιδιωτικό 

σχολείο στην επαρχία Λευκωσίας15. 

Στη σχετική της επιστολή, η Επίτροπος υπογράμμισε ότι, το θέμα της αδειοδότησης και 

λειτουργίας μαθητικών εστιών για μη Κύπριους μαθητές δεν μπορεί να ρυθμίζεται με 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία μάλιστα χρονολογείται από το 199916. Κατά 

συνέπεια, υπέδειξε ότι, εφόσον υφίστανται και λειτουργούν τέτοιες μαθητικές εστίες 

στην Κύπρο, το όλο θέμα θα πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά, ούτως ώστε να υφίστανται 

σαφείς διατάξεις ως προς τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τέτοιων εστιών, καθώς και 

για τα κριτήρια και τις διαδικασίες βάσει των οποίων αυτές αδειοδοτούνται. Μια τέτοια 

νομοθεσία, τόνισε η Επίτροπος, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να ρυθμίζει με ολιστικό 

τρόπο όλα τα θέματα που αφορούν τα παιδιά από την άποψη όχι μόνο της φροντίδας και 

επιμέλειάς τους αλλά και από την άποψη της προστασίας τους και τη διασφάλιση του 

συμφέροντός τους και των δικαιωμάτων τους ευρύτερα.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Επίτροπος διατύπωσε σειρά συστάσεων ώστε να 

διευκρινιστούν από τις εμπλεκόμενες αρμόδιες Αρχές, πρωτίστως, ζητήματα που άπτονται 

της φύλαξης και επιμέλειας των παιδιών, αλλά επίσης θέματα που αφορούν άλλες πτυχές 

της διαβίωσης και ευημερίας των παιδιών. Η Επίτροπος αναμένει ότι το ΥΠΠ θα λάβει υπόψη 

της εισηγήσεις της και συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος. 

15 Αρ. Φακ.:ΓΕΠ. 7.18.01

16 Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία επισυνάπτεται το έγγραφο το οποίο τιτλοφορείται «Κτιριολογικό Πρόγραμμα 
και Ενδεικτικοί Κανονισμοί λειτουργίας οικοτροφείων για αλλοδαπούς μαθητές».
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1.1.2. Διερεύνηση παραπόνων που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο της 
εκπαίδευσης

1.1.2.1. Θέση αναφορικά με την ύπαρξη φιλικού προς το παιδί 
μηχανισμού υποβολής παραπόνου στο χώρο της εκπαίδευσης

Στις 12 Απριλίου 2016, η Επίτροπος, υπό το φως της διερεύνησης και αξιολόγησης 

αριθμού παραπόνων που της υποβλήθηκαν διαχρονικά (από το 2008 μέχρι το 2017), 

καθώς και σχετικής διαβούλευσής της με την ΟΕΣ, ετοίμασε Θέση17 στην οποία εξετάζει 

κατά πόσο οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε ένα φιλικό προς το παιδί μηχανισμό υποβολής 

παραπόνου, όταν θεωρούν ότι παραβιάζονται δικαιώματά τους στο χώρο του σχολείου. 

Στην εν λόγω Θέση, την οποία διαβίβασε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού με 

επιστολή της ημερομηνίας 13/12/2017, η Επίτροπος διαπιστώνει ότι στις σχολικές 

μονάδες δεν υπάρχουν ξεκάθαρα διατυπωμένες και θεσμοθετημένες διαδικασίες 

υποβολής παραπόνου για τα παιδιά. Κατά συνέπεια, η διαδικασία διερεύνησης 

παραπόνων δεν διασφαλίζει το δικαίωμα του παιδιού στη συμμετοχή και ενισχύει, 

στα παιδιά, στάσεις παθητικότητας και, παράλληλα, σαφώς αντιβαίνει σωρείας άλλων 

ουσιωδών δικαιωμάτων τους. 

Στη βάση της διαπίστωσης αυτής, η Επίτροπος, εισηγήθηκε τη θέσπιση κώδικα 

επαγγελματικής συμπεριφοράς ο οποίος να ορίζει τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών 

καθόσον αφορά την επαφή τους με τα παιδιά, καθώς, επίσης, τη δημιουργία μηχανισμού 

υποβολής και διερεύνησης παραπόνων σε επίπεδο σχολικής μονάδας και την εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών στον τρόπο εφαρμογής του. Τόνισε δε τη σημασία της συμμετοχής 

των παιδιών στη διαδικασία δημιουργίας ή/και βελτίωσης του μηχανισμού υποβολής, 

διερεύνησης και αξιολόγησης παραπόνων που αφορούν παραβίαση των δικαιωμάτων των 

παιδιών από εκπαιδευτικούς δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διαφάνεια της διαδικασίας 

και στην παροχή επαρκούς πληροφόρησης προς τα παιδιά.

1.1.2.2. Πόρισμα αναφορικά με το χειρισμό παιδιών από τη Διεύθυνση 
του Γάλλο-Κυπριακού Σχολείου Λευκωσίας 

Στη βάση διερεύνησης και αξιολόγησης παραπόνου που υποβλήθηκε από γονείς παιδιών 

που φοιτούσαν στο Γάλλο-Κυπριακό Σχολείο Λευκωσίας (ΓΚΣΛ), η Επίτροπος ετοίμασε 

17 Βλέπε «Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, καθόσον αφορά στην ύπαρξη φιλικού 
προς το παιδί μηχανισμού υποβολής παραπόνου στο χώρο της εκπαίδευσης», Δεκέμβριος 2017, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο 
childcom.org.cy στο σύνδεσμο Επίσημες Θέσεις /Εκθέσεις / Πορίσματα της Επιτρόπου.
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σχετικό Πόρισμα18 το οποίο διαβίβασε, μεταξύ άλλων, στον Υπουργό Παιδείας και 

Πολιτισμού, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Συμβουλίου του ΓΚΣΛ, στις 8 Μάρτιου 2017. 

Από τη διερεύνηση του συγκεκριμένου παραπόνου από την Επίτροπο, διαφάνηκε ότι, 

τα εν λόγω παιδιά, όχι μόνο δεν έτυχαν της απαιτούμενης φροντίδας και προστασίας, 

εφόσον κατάγγειλαν ότι ήταν θύματα σχολικού εκφοβισμού και βίας, αλλά, τουναντίον, 

στοχοποιήθηκαν από το ΓΚΣΛ, αποτέλεσαν τα εξιλαστήρια θύματα της διαφοράς 

που προέκυψε μεταξύ των γονέων τους και του σχολείου και, εν τέλει, αποβλήθηκαν 

δια παντός. Σε σχέση δε με το ΥΠΠ, ως την αρμόδια Αρχή άσκησης ελέγχου και 

εποπτείας του σχολείου, η Επίτροπος διαπίστωσε ότι, παρά το ότι ενήργησε προς την 

ορθή κατεύθυνση, προβαίνοντας σε διερεύνηση του παραπόνου και υποβάλλοντας 

υποδείξεις προς το ΓΚΣΛ, οι ενέργειες του έγιναν αργοπορημένες ενώ ήταν, σε μεγάλο 

βαθμό, επιφανειακές.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Επίτροπος συνέστησε όπως το ΓΚΣΛ προβεί στις διορθωτικές 

εκείνες ενέργειες, ώστε να αμβλυνθεί, στο μέτρο του δυνατού, το πλήγμα που έχουν 

δεχτεί, ως προς την ψυχική τους υγεία και αξιοπρέπεια, τα παιδιά. Παράλληλα, κάλεσε το 

ΥΠΠ όπως μεσολαβήσει για την τελική διευθέτηση του θέματος. Περαιτέρω, υπογράμμισε 

ότι, είναι σημαντικό όπως οι οποιεσδήποτε διαφορές που ενδεχομένως προκύψουν, 

στο μέλλον, μεταξύ των γονέων-κηδεμόνων και της διεύθυνσης του Σχολείου, δεν 

εμπλέκουν ή στοχοποιούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα παιδιά. Ως εκ τούτου εισηγήθηκε 

την εγκαθίδρυση στο ΓΚΣΛ πιο αποτελεσματικών μηχανισμών και διαδικασιών έγκαιρης 

επισήμανσης και αντιμετώπισης κρουσμάτων σχολικής βίας και εκφοβισμού, καθώς και 

στήριξης των παιδιών που είναι θύματα αυτών των φαινομένων. Προς την κατεύθυνση 

αυτή, επεσήμανε ότι το ΥΠΠ θα πρέπει να αναλάβει πιο δραστικό ρόλο, τόσο για την 

επιμόρφωση του προσωπικού του ΓΚΣΛ όσο και για την εποπτεία του.

1.1.2.3. Πόρισμα αναφορικά με τον τρόπο προσφοράς εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στους μαθητές που φοιτούν στον Κεντρικό Κορμό Νέας 
Σύγχρονης Μαθητείας στη Λευκωσία 

Η Επίτροπος, διερευνώντας παράπονο που της υποβλήθηκε αναφορικά με τον τρόπο 

προσφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης σε παιδιά που φοιτούν στον Κεντρικό Κορμό 

 

18 Βλέπε «Πόρισμα Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με το χειρισμό παιδιών, 
κατόπιν καταγγελιών των γονέων τους για άσκηση σε αυτά βίας και εκφοβιστικής συμπεριφοράς από συμμαθητές τους, από τη 
Διεύθυνση του Γάλλο-Κυπριακού Σχολείου Λευκωσίας και τις επακόλουθες ενέργειες του ΥΠΠ», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα childcom.org.cy ,15/03/2017, στο σύνδεσμο Επίσημες Θέσεις /Εκθέσεις / Πορίσματα της Επιτρόπου.
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της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας στη Λευκωσία, ετοίμασε Πόρισμα 19 το οποίο διαβίβασε 

στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και στον Πρόεδρο και Μέλη του Συμβουλίου 

Μαθητείας, με επιστολή της, ημερομηνίας 10/8/2017.

Στο εν λόγω Πόρισμα η Επίτροπος επεσήμανε ότι, παρά την πρόθεση του ΥΠΠ και όλες 

τις ενέργειες που έχει αναλάβει προς την ορθή κατεύθυνση, παρατηρούνται σημαντικές 

παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού οι οποίες αφορούν την Αρχή της Μη Διάκρισης, 

την Αρχή της Διασφάλιση του Συμφέροντος του Παιδιού, την Αρχή της Συμμετοχής και 

του δικαιώματος του παιδιού για αναψυχή και ελεύθερο χρόνο. 

Η Επίτροπος εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, όπως το ΥΠΠ προχωρήσει άμεσα στην ετοιμασία 

και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτών, καθηγητών, συμβούλων 

και ψυχολόγων που στελεχώνουν τον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας, και να εξετάσει 

τρόπους παροχής κινήτρων ή τη θέσπιση κριτηρίων επιλογής ώστε να διασφαλίζεται ότι 

οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται στον υπό αναφορά κορμό μαθητείας ενδιαφέρονται 

πραγματικά να εργαστούν με την ιδιαίτερη αυτή μαθητική ομάδα. 

Εισηγήθηκε, επίσης, αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών ώστε να συνάδουν 

με τις ιδιαιτερότητες των μαθητών της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας, και την κατάθεση 

προτάσεων για εναλλακτικές δομές εκπαίδευσης στις οποίες θα φοιτούν παιδιά που, 

δεδομένων σημαντικών ψυχοκοινωνικών δυσκολίων, δεν θα μπορέσουν να ωφεληθούν 

από τα εν λόγω προγράμματα εκπαίδευσης. Αναφέρθηκε, επίσης, στην αναγκαιότητα 

εγκαθίδρυσης διαδικασιών ουσιαστικής συμμετοχής των παιδιών, ώστε να μπορούν να 

εισακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις τους, στη σημασία για αναθεώρηση 

των μηχανισμών που διέπουν τον εντοπισμό, ενημέρωση αλλά και διαχείριση των 

παιδιών που φοιτούν στα προγράμματα αυτά και έχουν ανάγκη για περαιτέρω μαθησιακή 

στήριξη. Τέλος, δεδομένων των περιστάσεων, η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως καταργηθεί 

η απογευματινή φοίτηση μαθητών του Κεντρικού Κορμού Μάθησης στη Λευκωσία και 

όπως αναζητηθούν οι λύσεις, ώστε να υπερκεραστούν τα πρακτικά προβλήματα που 

έχουν προκύψει από τον υπερπληθυσμό στις Τεχνικές Σχολές.

Σε συνέχεια της έκδοσης του Πορίσματος, στις 3/10/2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση 

της Επιτρόπου με τον Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όπου 

δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι οι εισηγήσεις της Επιτρόπου θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. 

19 Βλέπε «Πόρισμα Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με τον τρόπο προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στους μαθητές που φοιτούν στον Κεντρικό Κορμό της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας στη Λευκωσία», 
11/9/2017, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα childcom.org.cy στο σύνδεσμο Επίσημες Θέσεις/Εκθέσεις/ Πορίσματα της 
Επιτρόπου.
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1.1.2.4. Πόρισμα αναφορικά με τις διαδικασίες για την επιλογή των 
παιδιών που θα φοιτήσουν στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας (ΑΣΛ) σε 
ενδιάμεση φάση του προγράμματος φοίτησης

Μητέρα παιδιού, το οποίο διεκδικούσε εισδοχή στην ΑΣΛ, σε ενδιάμεση φάση του 

προγράμματος φοίτησης (Mid-Programme), στην 4η Τάξη (Form 4), υπέβαλε, με 

επιστολές της ημερομηνίας 7/9/2016 και 15/10/2016, παράπονο προς την Επίτροπο 

ισχυριζόμενη ότι έγινε διάκριση εις βάρος του παιδιού της, αφού αυτό συγκέντρωσε 

συνολικά, υψηλότερη βαθμολογία από τουλάχιστον δύο άλλους υποψηφίους. Η 

παραπονούμενη δήλωνε πεπεισμένη πως το παιδί της δεν εξασφάλισε θέση στην ΑΣΛ, 

όχι λόγω της επίδοσής του στις εξετάσεις, αλλά λόγω της φήμης που το ακολούθησε 

μετά την αποχώρησή του από το English School of Kyrenia, στο οποίο φοιτούσε πριν.

Η διερεύνηση του παραπόνου από την Επίτροπο, όπως καταγράφεται στο σχετικό 

Πόρισμα20 το οποίο διαβίβασε στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΑΣΛ, με επιστολή ημερομηνίας 27/4/2017, κατέδειξε ότι οι διαδικασίες που η ΑΣΛ 

ακολουθεί για την επιλογή των παιδιών που θα φοιτήσουν σε ενδιάμεση φάση του 

προγράμματος, δεν είναι επαρκώς διαφανείς, ώστε να είναι πειστικές ως προς την 

τήρηση της αξιοκρατίας. Πέραν τούτου, η Επίτροπος, διαπίστωσε την παντελή απουσία 

μιας παιδοκεντρικής προοπτικής από την όλη διαδικασία ενημέρωσης τόσο σε σχέση με 

τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων όσο και σε σχέση με την επιτυχία ή αποτυχία των 

παιδιών στις εξετάσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Επίτροπος, εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΛ 

όπως μεριμνήσει για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών επιλογής προκειμένου αυτές 

να γίνουν διαφανείς και να μην δίνονται περιθώρια αμφισβήτησης του αποτελέσματός 

τους. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου εκσυγχρονισμού, η ΑΣΛ θα πρέπει πέραν των γραπτών 

εξετάσεων, να καθορίσει επακριβώς τη βαρύτητα που η προφορική εξέταση έχει 

στις διαδικασίες εισδοχής και, παράλληλα να καταστήσει ξεκάθαρη τη μέθοδο που 

ακολουθείται για την αντιπαραβολική σύγκριση της σχολικής επίδοσης μαθητών 

προερχόμενων από διαφορετικά σχολεία (είτε αυτά είναι ιδιωτικά, είτε δημόσια, είτε 

αυτά λειτουργούν στις ελεγχόμενες είτε στις μη ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές 

της Δημοκρατίας). Επιπλέον, εισηγήθηκε όπως ο τρόπος ενημέρωσης για τις εξετάσεις, 

όσο και ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά ενημερώνονται για την επιτυχία ή την αποτυχία 

σε αυτές, θα πρέπει να καταστεί πιο παιδοκεντρικός, τηρώντας τις βασικές προϋποθέσεις 

που τίθενται στη βάση της Αρχής της Συμμετοχής.

1.2. Θέματα Εκπαίδευσης Παιδιών με Αναπηρίες 

Πάνω από εκατό εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν κάποια μορφή 

αναπηρίας. Αυτά τα παιδιά, διατρέχουν δέκα φορές μεγαλύτερο κίνδυνο, σε σχέση 

με παιδιά χωρίς αναπηρία, να μη φοιτήσουν ποτέ σε σχολείο. Ακόμη όμως και όταν 

φοιτούν σε σχολείο, το επίπεδο των σπουδών τους, είναι σημαντικά χαμηλότερο από το 

επίπεδο των σπουδών των παιδιών χωρίς αναπηρίες21 με ότι αυτό συνεπάγεται για την 

κοινωνική τους ένταξη και ενσωμάτωση ως ενήλικες. Το ιδιαίτερο ευάλωτο των παιδιών 

με αναπηρίες αναδεικνύει τη σημασία που έχει για αυτά τα παιδιά η διασφάλιση και η 

προαγωγή των δικαιωμάτων τους. 

20 Βλέπε «Πόρισμα Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με τις διαδικασίες για την 
επιλογή των παιδιών που θα φοιτήσουν στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας σε ενδιάμεση φάση του προγράμματος φοίτησης», 9/5/2017, 
το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα childcom.org.cy στο σύνδεσμο Επίσημες Θέσεις /Εκθέσεις / Πορίσματα της Επιτρόπου.

21 http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Plan_Include_Us%21_Report_2013_
En.pdf
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Η προοπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδραιώνει και πριμοδοτεί την κοινωνική 

διάσταση και ερμηνεία της αναπηρίας. Μας υποχρεώνει να μετατοπίσουμε την εστία 

της προσοχής μας από τη βιολογική/φυσιολογική πλευρά της αναπηρίας, στην 

αλληλεπίδραση του ατόμου με τον κοινωνικό του περίγυρο και την αδυναμία του 

κοινωνικού πλαισίου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ιδιαίτερες πραγματικότητες 

που δημιουργούν σε αριθμό ατόμων αναπηρίες, διαφορετικών μορφών και έντασης. 

Χωρίς να αρνείται την πραγματικότητα της αναπηρίας ή τις επιπτώσεις της στο άτομο, 

η προοπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενδιαφέρεται να αλλάξει την κοινωνική 

συνθήκη προκειμένου τα άτομα με αναπηρία όχι απλά να γίνουν δεκτά, αλλά να έχουν 

πραγματικό και ουσιαστικό ρόλο και θέση στην κοινωνία. Η ένταξη και ενσωμάτωση 

των ατόμων με αναπηρίες προϋποθέτει αλλαγές τόσο σε θεσμικό επίπεδο, στο 

επίπεδο των πολιτικών και των πρακτικών αλλά και στο επίπεδο των στάσεων και των 

καθημερινών μας συμπεριφορών. Ο χώρος της εκπαίδευσης είναι προνομιακό πεδίο 

διεκδίκησης των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες και των ατόμων με αναπηρίες 

γενικότερα, δεδομένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί όχι μόνο προϋπόθεση και εργαλείο 

για την πραγματική ένταξη/ενσωμάτωση των παιδιών στην κοινωνία, αλλά και χώρο 

διαμόρφωσης στάσεων και συμπεριφορών. Ο τρόπος με τον οποίο το σχολείο και το 

ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει την αναπηρία επηρεάζει και διαμορφώνει 

το πώς η αναπηρία αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνίας. Για ακόμη 

μια χρονιά η Επίτροπος κλήθηκε να παρέμβει προς τις αρμόδιες Αρχές, στα πλαίσια 

διερεύνησης διαφορετικών παραπόνων, προκειμένου να αναδείξει και να υπογραμμίσει 

ότι, όποιες διευκολύνσεις λαμβάνουν τα παιδιά με αναπηρίες, δεν αποτελούν καρπό 

προνομιακής μεταχείρισης, αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

του παιδιού με αναπηρίες με στόχο να έχει τη δυνατότητα να απολαύσει, το δικαίωμα του 

στην εκπαίδευση, όπως έχουν τα παιδιά χωρίς αναπηρίες. 

1.2.1. Βαθμολογία και διευκολύνσεις λόγω αναπηρίας 

Σε Πόρισμα22 το οποίο ετοίμασε και δημοσιοποίησε τον Ιανουάριο του 2017, στη 

βάση διερεύνησης παραπόνου που αφορούσε τη μείωση βαθμολογίας μαθητή που 

λαμβάνει διευκολύνσεις, η Επίτροπος, υπογράμμισε ότι, δεν πρέπει να δίνεται, σε καμία 

περίπτωση, η εσφαλμένη εντύπωση ότι η παραχώρηση διευκολύνσεων προσδίδει στα 

άτομα με αναπηρία οποιοδήποτε συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων μαθητών. 

Αντίθετα, επεσήμανε η Επίτροπος, τόσο η απαλλαγή μαθημάτων όσο και η παροχή 

 
22 Βλέπε «Πόρισμα της Επιτρόπου, αναφορικά με την καταγγελία για μείωση της βαθμολογίας μαθητή που λαμβάνει διευκολύνσεις 
λόγω αναπηρίας», 6/2/2017. το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.childcom.cy, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο 
σύνδεσμο Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/ Πορίσματα της Επιτρόπου.
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διευκολύνσεων στους μαθητές που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, δεν 

αποσκοπούν στην παραχώρηση οποιουδήποτε πλεονεκτήματος ή προβαδίσματος ή 

προνομιακής μεταχείρισης έναντι των κανονικώς εξεταζόμενων μαθητών, παρά μόνο 

διασφαλίζουν την αυτονόητη ισότιμη προσβασιμότητα των παιδιών στην εκπαιδευτική 

πράξη. 

Το παράπονο το οποίο είχε διερευνήσει η Επίτροπος, αφορούσε την περίπτωση 

μαθητή, ο οποίος ήταν εγκεκριμένος από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης να λαμβάνει διευκολύνσεις στο Γυμνάσιο, λόγω οπτικής αναπηρίας, και του 

οποίου η γενική βαθμολογία εκ των υστέρων μειώθηκε, με απόφαση του Καθηγητικού 

Συλλόγου, ώστε να ισοβαθμήσει με συμμαθήτρια του, και να ανακηρυχτούν και οι δύο ως 

πρωτεύσαντες απόφοιτοι του Γυμνασίου. 

Από τη μελέτη της περίπτωσης, η Επίτροπος διεπίστωσε ότι υπάρχουν στοιχεία που 

αμφισβητούν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του ΑΒΑΚΙΟΥ ως εργαλείο κατάταξης 

μαθητών. Από τη στιγμή που οι βαθμοί αποτυπώνονταν στα ενδεικτικά των μαθητών 

Γυμνασίου στο αλφαβητικό σύστημα, δημιουργούνταν προβλήματα ‘μετάφρασης’ στο 

ΑΒΑΚΙΟ και παρατηρείτο στρέβλωση στη γενικότερη κατάταξη όλων των μαθητών. 

Ως εκ τούτου, η Επίτροπος εισηγήθηκε να γίνει μια αναθεώρηση της εγκυρότητας 

και αξιοπιστίας του ΑΒΑΚΙΟΥ ως εργαλείο σύγκρισης και κατάταξης μαθητών. Στη 

συνέχεια, το ΥΠΠ προχώρησε σε διαφοροποίηση της πρακτικής του, ανακοινώνοντας 

την κατάργηση της αλφαβητικής βαθμολογίας στα Γυμνάσια, αντικαθιστώντας την με 

αριθμητική βαθμολογία και, συνεπακόλουθα, καταργώντας τη μέχρι πρότινος χρήση του 

ΑΒΑΚΙΟΥ για κατάταξη μαθητών.

1.2.2. Διερεύνηση καταγγελίας για αμφισβήτηση των διευκολύνσεων 
που λαμβάνει μαθήτρια με αναπηρίες κατά τη διεξαγωγή των τελικών 
εξετάσεων Γυμνασίου 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και το Πόρισμα23 που δημοσιοποίησε η Επίτροπος 

το Φεβρουάριο του 2017, μετά από παράπονο που δέχτηκε για αμφισβήτηση των 

διευκολύνσεων που λαμβάνει μαθήτρια με αναπηρίες κατά τη διεξαγωγή των τελικών 

εξετάσεων, στο Γυμνάσιο. 

Το παράπονο αφορούσε την περίπτωση μαθήτριας, η οποία ήταν εγκεκριμένη από την 

Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης να λαμβάνει διευκολύνσεις στο 

Γυμνάσιο, μια από τις οποίες ήταν η στήριξη του χεριού της από τη Σχολική Συνοδό κατά 

τη γραφή. Οι γονείς της μαθήτριας εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τον τρόπο 

που έτυχε χειρισμού η μαθήτρια στη διάρκεια των τελικών εξετάσεων του Γυμνασίου. 

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των γονέων, η μαθήτρια αναγκάστηκε να διακόψει 

δύο εξετάσεις, λόγω της άσχημης ψυχολογικής κατάστασης στην οποία υποβλήθηκε, 

κατόπιν αμφισβήτησης, εκ μέρους των επιτηρητών, της διευκόλυνσης που προνοείτο για 

τη μαθήτρια. 

Από τη μελέτη της περίπτωσης, η Επίτροπος διεπίστωσε την απουσία συναντίληψης, 

ανάμεσα στους γονείς και το σχολείο, σε σχέση με τον τρόπο εφαρμογής της διευκόλυνσης. 

Η Επίτροπος σημείωσε ότι, για τούτο ακριβώς το λόγο, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να 

αξιολογηθεί η ορθότητα της εφαρμογής της συγκεκριμένης διευκόλυνσης ή να εξαχθεί 

 
23 Βλέπε «Πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με την καταγγελία για 
αμφισβήτηση των διευκολύνσεων που λαμβάνει μαθήτρια με αναπηρίες κατά τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων Γυμνασίου», 
3/3/2017, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.childcom.cy, στο σύνδεσμο Θέσεις/ Εκθέσεις/ Πορίσματα της 
Επιτρόπου.
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οποιοδήποτε συμπέρασμα για πιθανή παρακοή της απόφασης. Υπέδειξε παράλληλα ότι, 

σε κάθε παρόμοια περίπτωση, οι οποιεσδήποτε διορθωτικές ενέργειες πρέπει πάντα να 

λαμβάνονται υπό το πρίσμα του σεβασμού της αξιοπρέπειας του παιδιού, με γνώμονα 

πρωτίστως τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού τη δεδομένη χρονική στιγμή, 

ώστε να μη θυματοποιείται από ενδεχόμενες παρατυπίες που προήλθαν λόγω των 

ενεργειών άλλων ατόμων.

Επιπλέον, η Επίτροπος επεσήμανε ότι, η ένδειξη πρώιμης δεξιότητας γραφής (με 

υποστήριξη του χεριού), σε συνδυασμό με την «προθυμία» της μαθήτριας να γράφει, 

την οποία επικαλούνται οι γονείς, δεν συνεπαγόταν, κατ’ ανάγκην, ότι η μαθήτρια 

συγκατατίθετο στη διεκπεραίωση ενός εξουθενωτικού εξεταστικού προγράμματος. Η 

Επίτροπος υπέδειξε ότι το συμφέρον του παιδιού πρέπει να αξιολογείται και σε επίπεδο 

λήψης απόφασης, όχι μόνο σε επίπεδο εφαρμογής της διευκόλυνσης, συνυπολογίζοντας 

τις πιθανές συνέπειες που συνεπακόλουθα θα επιφέρει στο παιδί η οποιαδήποτε 

απόφαση.

Η Επίτροπος διατύπωσε την πεποίθηση ότι το Σχολείο πρέπει να εφαρμόσει άμεσα 

μέτρα, προκειμένου να αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης του 

συγκεκριμένου παιδιού προς τους καθηγητές και το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα, 

τονίζοντας ότι είναι ανεπίτρεπτο να καταλογίζεται άμεσα ή έμμεσα στη μαθήτρια η 

ευθύνη «να καταστεί έτοιμη» ώστε να παρακαθίσει εκ νέου σε εξετάσεις, χωρίς όμως 

να γίνεται αναφορά σε υποστηρικτικούς μηχανισμούς ή σε ψυχολογική υποστήριξή της. 

Επεκτείνοντας το συλλογισμό της, η Επίτροπος κατάθεσε την ανησυχία και τον 

προβληματισμό της για το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία είναι αναγκασμένα να 

διέρχονται μέσα από ψυχοφθόρες ισοπεδωτικές διαδικασίες, συχνά υπό συνθήκες 

αντιξοότητας, ώστε να λαμβάνουν «κανονικό απολυτήριο γυμνασίου». Η Επίτροπος 

υπέδειξε στο ΥΠΠ ότι θα έπρεπε να προβληματιστεί κατά πόσο παραβιάζεται η βασική 

Αρχή της Μη-Διάκρισης, από την στιγμή που άτομα με ανόμοια χαρακτηριστικά 

εξαναγκάζονται να συμμορφωθούν στις ίδιες προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλίσουν 

το ίδιο «κανονικό απολυτήριο». Εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη να παρέχονται 

εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης, σε μαθητές που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά, τόσο στην παραγωγή προφορικού, όσο και γραπτού λόγου. Η 

διαδικασία προσαρμογής της εξέτασης στα μέτρα και τις εξατομικευμένες ανάγκες του 

κάθε παιδιού, συχνά υπόκειται υπό αμφισβήτηση. Επομένως, οι ειδικές διευκολύνσεις 

που προνοούν οι Κανονισμοί για τα παιδιά που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, 



δεν αποτελούν πάντα επαρκές μέτρο διασφάλισης των δικαιωμάτων τους, αφού, 

συχνά αποτυγχάνουν να διασφαλίσουν στα παιδιά αυτά ισότιμη και δίκαιη προοπτική 

πρόσβασης στη διαδικασία αξιολόγησης. Συνεπώς, δεν διασφαλίζεται η Αρχή της Μη 

Διάκρισης για τα παιδιά αυτά. Από τη στιγμή που ο τρόπος εξέτασης αυτών των παιδιών 

είναι τέτοιος, που τα φέρνει σε μειονεκτική θέση έναντι των «κανονικώς εξεταζόμενων 

μαθητών», τότε υφίσταται παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Επιβάλλεται, λοιπόν, μια 

αναθεώρηση του συστήματος αξιολόγησης των μαθητών, ώστε να διασφαλίζονται τα 

δικαιώματά τους.

Καταληκτικά, η Επίτροπος επανέλαβε την άποψη ότι, είναι ευθύνη του Κράτους να 

μεριμνήσει για την ενημέρωση και ενδυνάμωση των γονέων και την καθοδήγησή τους 

προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοούν και, την ίδια στιγμή, να διεκδικούν αυτό 

το οποίο είναι προς το συμφέρον του παιδιού τους. Όπως σημείωσε, αυτό θα πρέπει να 

γίνεται μέσα από οργανωμένες δράσεις και θεσμοθέτηση πρακτικών. 

1.2.3. Διαδικασίες και διοικητικές πρακτικές που διέπουν τη λήψη 
απόφασης για ένταξη παιδιών με αναπηρίες σε συγκεκριμένο πλαίσιο 
φοίτησης

Στις αποφάσεις των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για ένταξη 

των παιδιών σε Ειδική Μονάδα / Ειδικό Σχολείο, παρά τις ενστάσεις των γονέων τους, 

εστίασε η Επίτροπος στα πλαίσια Έκθεσης24 που ετοίμασε, στη βάση διερεύνησης αριθμού 

παραπόνων. 

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

περιπτώσεων που είχαν υποβληθεί στην Επίτροπο, κενά και παραλείψεις σε επίπεδο 

διαδικασιών και διοικητικών πρακτικών, και να υποβάλει εισηγήσεις, βασισμένες στη 

Σύμβαση και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρία της 13ης Δεκεμβρίου του 2006 (Σύμβαση για ΑμεΑ), ώστε να διασφαλίζεται 

το συμφέρον του παιδιού σε κάθε απόφαση που σχετίζεται με το πλαίσιο φοίτησής του. 

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε τη Σύμβαση ΑμεΑ στις 27.6.2011 μετά 

την ψήφιση του περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και 

περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικό) Νόμου του 2011 [Ν. 8(ΙΙΙ)/2011]. Με δεδομένο τον 

προσανατολισμό της κυπριακής δημόσιας εκπαίδευσης προς τη φιλοσοφία της ενιαίας 

εκπαίδευσης, το Κράτος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την παροχή, στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό, εξειδικευμένης βοήθειας, σε κάθε παιδί που τη χρειάζεται, εντός της γενικής 

τάξης, στοχεύοντας στην ουσιαστική εμπλοκή των παιδιών με αναπηρία στη γενική τάξη. 

Μελετώντας τις διαδικασίες που ακολουθούν οι Επαρχιακές Επιτροπές, η Επίτροπος 

εντόπισε την ανάγκη συμμόρφωσής τους με τις πρόνοιες του περί Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου [Ν.113(I)/1999], όπως τροποποιήθηκε, ώστε 

να επιδίδονται στους γονείς εκθέσεις που να περιλαμβάνουν αναλυτικά και τεκμηριωμένα 

τα πορίσματα των αξιολογήσεων του παιδιού τους. Θέση της Επιτρόπου είναι ότι στη βάση 

της διαφάνειας με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, το ιδανικό 

θα ήταν να γνωστοποιούνται στους γονείς οι απόψεις όλων των ειδικών που αξιολογούν 

το παιδί τους, με βάση το επιστημονικό υπόβαθρο της επαγγελματικής θέσης που κατέχει 

ο κάθε εμπειρογνώμονας και, ως εκ τούτου, επιβάλλεται να γίνει αναπροσαρμογή της 

διοικητικής πρακτικής που εφαρμόζεται από την αρμόδια Αρχή.

24 Βλέπε «Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με τις διαδικασίες και 
διοικητικές πρακτικές που διέπουν τη λήψη απόφασης για ένταξη παιδιών με αναπηρίες σε συγκεκριμένο πλαίσιο φοίτησης», Μάϊος 
2017, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.childcom.cy, στο σύνδεσμο Θέσεις/ Εκθέσεις/ Πορίσματα της Επιτρόπου.
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Οι αποφάσεις των Επιτροπών πρέπει απαραιτήτως να τεκμηριώνονται στη βάση του 

συμφέροντος του παιδιού, δηλαδή να περιλαμβάνουν, επαρκή αιτιολόγηση σε σχέση 

με τις ανάγκες του παιδιού, συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις που, ενδεχομένως, να 

επιφέρει η οποιαδήποτε απόφαση στο παιδί.

Σε σχέση με την απονομή οποιουδήποτε πιστοποιητικού φοίτησης στα παιδιά με 

αναπηρίες, η Επίτροπος τόνισε ότι το δίπλωμα δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Αυτό 

που έχει σημασία είναι, τα ΑμεΑ να αποκτήσουν δεξιότητες προσαρμογής, αυτονομίας 

και αυτορρύθμισης, αποκτώντας τα αναγκαία εφόδια για ένταξη στην κοινωνία σε 

συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης. Για τούτο, η Επίτροπος θεωρεί επιβεβλημένο, το ΥΠΠ 

να διασφαλίσει τις προδιαγραφές και τις συνθήκες, ώστε, οι δομές, το περιεχόμενο, οι 

διαδικασίες και οι αλληλεπιδράσεις εντός του προτεινόμενου πλαισίου εκπαίδευσης 

για οποιοδήποτε παιδί, αφενός μεν, να μην ακυρώνουν τη φιλοσοφία της ενιαίας 

εκπαίδευσης, αφετέρου δε, να απονέμεται τέτοιο πιστοποιητικό στα ΑμεΑ, το οποίο 

να έχει ξεκάθαρη εξαργυρώσιμη αξία στην ενήλική τους ζωή. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να αποτυπώνει ξεκάθαρα τις προτιμήσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν, μέσα 

από το εκπαιδευτικό σύστημα οι μαθητές που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, 

ώστε να κατοχυρώνεται η κατάλληλη επιλογή εργασιακού περιβάλλοντος για τα άτομα 

με αναπηρίες, δίνοντας, παράλληλα, κατεύθυνση για την παροχή των αναγκαίων 

προσαρμογών για την αποτελεσματική διεκπεραίωση της εργασίας τους.

Αναφερόμενη γενικότερα στον τρόπο παροχής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η 

Επίτροπος εισηγήθηκε όπως, το ΥΠΠ προχωρήσει στη σύσταση επιτροπής ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων, η οποία να προβεί σε αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος 

παροχής εκπαίδευσης σε παιδιά με αναπηρία, διερευνώντας κατά πόσο το σύστημα αυτό 

συνάδει με τις πρόνοιες της Σύμβασης για ΑμεΑ. 

1.2.4. Παρέμβαση Επιτρόπου προς τον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού για το θέμα της Ανάθεση σχολικών βοηθών / συνοδών σε 
παιδιά που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Το θέμα των συνοδών παιδιών που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση απασχολεί 

την Επίτροπο διαχρονικά. Εντός του 2017 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό 

των σχετικών παραπόνων που υποβλήθηκαν στην Επίτροπο από γονείς. Οι διαδικασίες 

που ακολουθεί το ΥΠΠ όσον αφορά την αξιολόγηση κατά πόσο ένα παιδί χρειάζεται την 

υποστήριξη σχολικού βοηθού / συνοδού, αλλά και τα χρονοδιαγράμματα που τηρούνται 



από την αρμόδια Αρχή μέχρι την τελική απόφαση, ήταν ένα από σημαντικότερα ζητήματα 

που τέθηκαν ενώπιον της Επιτρόπου. 

Η Επίτροπος μετά από προκαταρκτική μελέτη, ομαδοποίησε αριθμό παραπόνων 

που σχετίζονταν, κατά το μάλλον ή ήττον, με το θέμα της ανάθεσης συνοδών και την 

αποτελεσματικότητα της πρακτικής που εφαρμόζει το ΥΠΠ, ως προς την εξυπηρέτηση 

των αναγκών των παιδιών και ως προς το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των αποφάσεων 

της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στη βάση της ομαδοποίησης 

αυτής, η Επίτροπος προχώρησε σε παρέμβαση στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. 

H Επίτροπος αναμένεται να δημοσιοποιήσει σχετική Έκθεση το 2018, παραθέτοντας τις 

διαπιστώσεις της από την ως άνω διερεύνηση και τις εισηγήσεις της για βελτίωση της 

εφαρμογής του θεσμού των σχολικών βοηθών.

Το θέμα της ανάθεσης συνοδών για παιδιά που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

τέθηκε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, 

ημερομηνίας 13/9/2017. Στην εν λόγω συνεδρία έγινε αναφορά στα προβλήματα 

που παρατηρήθηκαν σε σχέση με την εργοδότηση συνοδών και κατατέθηκε σχετικό 

Υπόμνημα στη Βουλή των Αντιπροσώπων25. Με το Υπόμνημα η Επίτροπος, εισηγήθηκε 

τα εξής: (1) Να υπάρχει σαφήνεια σε ό,τι αφορά τους όρους εντολής των Επιτροπών 

Πρόσληψης, τα κριτήρια επιλογής, τα σχέδια υπηρεσίας των συνοδών και τα κριτήρια στη 

βάση των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις των Επιτροπών Πρόσληψης. (2) Οι όποιες 

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. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η 

αρμόδια Αρχή ενδείκνυται να προβαίνει στη σύσταση επαγγελματικής ομάδας, ώστε να 

αξιολογούνται οι εξειδικευμένες ανάγκες και η συναισθηματική κατάσταση ενός παιδιού 

και, όπου είναι εφικτό, να αποτυπώνεται η άποψη του παιδιού στην επιλογή συνοδού. 

25 Βλέπε «Υπόμνημα της Επιτρόπου στη συζήτηση του θέματος «Συνοδοί παιδιών που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», 
κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, 13/9/2017, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα http://www.childcom.org.cy/ στο σύνδεσμο Υπομνήματα Επιτρόπου στη Βουλή.
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2ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Εισαγωγικά 

Παρόλο που τα παιδιά δεν ανήκουν στο 

εργατικό δυναμικό, η φτώχεια και ο κοινωνικός 

αποκλεισμός δεν τα αφήνουν ανεπηρέαστα, αλλά 

αντιθέτως συνδράμουν σε μεγάλο βαθμό στη μη 

ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους και επηρεάζουν 

αρνητικά την ευημερία τους. Δεδομένα που 

αφορούν τα παιδιά καταδεικνύουν ότι, «η παιδική 

φτώχεια, η οποία παραδοσιακά κρατείτο σε χαμηλά 

επίπεδα στην Κύπρο για διάφορους λόγους, άγγιξε 

το 16.7% το 2015»26. Σύμφωνα με τους ίδιους 

ερευνητές, ο δείκτης AROPE (at risk of poverty or 

social exclusion), ο οποίος συμπεριλαμβάνει την 

απουσία των αναγκαίων ειδών και τη διαβίωση σε 

νοικοκυριό με πολύ χαμηλά επίπεδα εργασίας, 

καταδεικνύει ότι ένα στα τρία παιδιά στην Κύπρο 

βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού. Παιδιά από ευάλωτες ομάδες, 

όπως για παράδειγμα παιδιά με αναπηρία, παιδιά 

που μετακινούνται και παιδιά από μονογονεϊκές 

οικογένειες, έχουν αυξημένες ανάγκες, ενώ 

λόγω της περιθωριοποίησής τους καθίστανται 

«αόρατα», με αποτέλεσμα να συντελείται σωρεία 

παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους. 

Τα στατιστικά δεδομένα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, τονίζουν την ανάγκη για την εφαρμογή 

κοινωνικών πολιτικών, ικανών να εντοπίζουν 

έγκαιρα και κατά τρόπο αξιόπιστο τα αίτια που ωθούν 

παιδιά στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό 

και να εισαγάγουν μέτρα και προγράμματα που θα 

τα περιορίζουν. Τέτοιες πολιτικές εδράζονται και 

απορρέουν από την υποχρέωση της πολιτείας να 

σέβεται και να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Κοινωνικές πολιτικές εδραιωμένες στα ανθρώπινα 

δικαιώματα γενικά και τα δικαιώματα του παιδιού 

26 Koutsampelas, C., & Pashardes, P. (2017). Social Protection in Cyprus: 
Overview and Challenges. University of Cyprus: Economics Research Center. 
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ειδικότερα, μπορούν να διακόψουν τον κύκλο των μειονεκτημάτων και της μεταφοράς 

της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων από τη μια γενιά στην άλλη. Η διακοπή 

του κύκλου της φτώχειας, στην παιδική ηλικία, είναι το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο 

για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ευημερούσας, με παιδιά ενεργά, χωρίς διακρίσεις, 

σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής του 

τόπου. 

2.1. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε.)

Η υιοθέτηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) συνιστά ένα εξαιρετικά 

θετικό μέτρο που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εισαγάγει με σκοπό την άμβλυνση 

των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, αλλά και την 

καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα τελευταία χρόνια 

έχουν επιτευχθεί θετικές αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα, όσον αφορά στο σύστημα 

κοινωνικών παροχών, όπως, για παράδειγμα, η δημιουργία και λειτουργία του Τμήματος 

Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, η λειτουργία της Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), αρμόδιας για την παροχή κοινωνικών παροχών (Ε.Ε.Ε., 

Επίδομα Τέκνου, Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας), η εγκαθίδρυση νέας γραμμής 

ΥΔΕΠ για εξυπηρέτηση του κοινού, αλλά και η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για 

κοινωνικές παροχές μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, αλλαγές οι οποίες 

αναγνωρίζονται και επικροτούνται. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι υπάρχουν θετικές 

κριτικές για συγκεκριμένες πτυχές του συστήματος παροχής του Ε.Ε.Ε. με βάση τα 

επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση27.

Εντούτοις, τόσο σε νομοθετικό, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, το σύστημα κοινωνικών 

παροχών, όπως αυτό εφαρμόστηκε μέχρι το τέλος του 2017 στις περιοχές που ελέγχονται 

από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, εμπεριέχει διακρίσεις και δεν προστατεύει 

σε ικανοποιητικό βαθμό τα παιδιά κατά της φτώχειας. Με στόχο τη διασφάλιση του 

συμφέροντος του παιδιού σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται και αφορά την παροχή 

επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας, το 2017 εντοπίσθηκαν ρυθμίσεις και διαδικασίες που 

ακολουθούνται από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες δεν συνάδουν με τις αρχές που διέπουν 

τη Σύμβαση. Αυτές αφορούσαν: (α) το χρόνο που απαιτείτο για εξέταση και έγκριση ή 

απόρριψη των αιτήσεων για παροχή Ε.Ε.Ε. σε παιδιά με αναπηρία, η οποία διαρκούσε 

μέχρι και ένα χρόνο, με ανυπολόγιστες συνέπειες στην ευημερία και ανάπτυξη των 

παιδιών, και (β) στην προϋπόθεση διαμονής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις 

περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας για παροχή επιδομάτων 

27 Frazer, H., & Marlier, E. (2009). Minimum Income Schemes across EU Member States. Overview based on the national reports 
preapared by the Network of Independent Experts on Social Inclusion. Brussels: European Commission. Διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/minimum-income-schemes-across-eu-member-states_october-2009_en.pdf
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κοινωνικής πρόνοιας, με αποτέλεσμα συγκεκριμένες ομάδες παιδιών να στερούνται 

πρόσβασης σε αυτά. 

2.1.2. Χρόνος Εξέτασης αιτήσεων για παροχή Ε.Ε.Ε. σε παιδιά με 
αναπηρία

Σε Πόρισμα28 που διαβιβάστηκε στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και δημοσιοποιήθηκε, σε σχέση με το χρόνο εξέτασης για παροχή Ε.Ε.Ε. σε 

παιδιά με αναπηρία, επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη ομάδα παιδιών βιώνει τη δομική βία, 

ακόμα και μέσα από την καθυστέρηση παροχής του Ε.Ε.Ε., με αλλεπάλληλες συνέπειες 

στην επιβίωση και ανάπτυξή τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Από τη διερεύνηση αριθμού παραπόνων, η Επίτροπος διαπίστωσε ότι η σχετική πρόνοια 

στη νομοθεσία για κοινωνική παροχή, δεν αποτελεί ικανοποιητική συνθήκη για 

διασφάλιση του δικαιώματος του παιδιού στην προστασία, αλλά και του δικαιώματός του 

για κοινωνικές παροχές. Αντίθετα, απαιτούνται ενέργειες οι οποίες θα διασφαλίσουν 

ότι η συγκεκριμένη διάταξη του Νόμου που ρυθμίζει το θέμα κοινωνικής παροχής, είναι 

προσβάσιμη προς τα παιδιά με αναπηρία, δεν συμβάλλει στην απώλειά του δικαιώματος 

των παιδιών για επαρκές βιοτικό επίπεδο, παρέχεται με φιλικό τρόπο προς αυτά και τους 

φροντιστές τους, και τα προστατεύει από επιζήμια επίδραση ανεπαρκών συνθηκών 

διαβίωσης. 

Καθόσον αφορά το χρόνο εξέτασης και έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων για παροχή 

Ε.Ε.Ε. σε παιδιά με αναπηρία, η Επίτροπος διαπίστωσε ότι, υπάρχει καθυστέρηση 

μέχρι και ενός έτους στην παροχή Ε.Ε.Ε. σε παιδιά με αναπηρία. Παραθέτοντας και 

αναλύοντας το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο η Επίτροπος υπέδειξε ότι υπήρχε παραβίαση 

για διεκπεραίωση της εξέτασης της αίτησης σε εύλογο χρόνο, η οποία δεν μπορούσε να 

δικαιολογηθεί με βάση το φόρτο εργασίας ή το μεγάλο αριθμό αιτήσεων των υπεύθυνων 

τμημάτων που συνεργάζονται για ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η Επίτροπος επεσήμανε 

ότι, ο καθορισμός του εύλογου χρόνου είναι θέμα αντικειμενικό και θα πρέπει να ορίζεται 

με βάση τις συνέπειες που ενδεχομένως προκύπτουν από την καθυστέρηση στην 

παροχή Ε.Ε.Ε., οι οποίες, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις των παιδιών με αναπηρίες, 

επηρεάζουν την ανάπτυξη και ευημερία των παιδιών αυτών. Παράλληλα, στη νομοθεσία 

για το Ε.Ε.Ε. γίνεται σαφής αναφορά στο χρόνο καταβολής σε δικαιούχο, ο οποίος δεν 

είναι άλλος από την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται του μήνα κατά τον 

οποίο το άτομο υπέβαλε αίτηση για παροχή Ε.Ε.Ε. 

28 Βλέπε «Πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με το χρόνο εξέτασης 
αιτήσεων για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) σε παιδιά με αναπηρία», 09/02/2017, το οποίο βρίσκεται
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού www.childcom.org.cy στο σύνδεσμο Επίσημες 
Θέσεις, Εκθέσεις και Πορίσματα της Επιτρόπου.
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Διερευνώντας τα παράπονα, η Επίτροπος διεπίστωσε ότι, η καθυστέρηση που 

παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων παιδιών με αναπηρία οδηγεί σε σωρεία 

παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού αφού στερεί την πρόσβαση σε ποιοτικές 

παροχές εκπαίδευσης, υγείας, αποκατάστασης και ανάπτυξης στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό. Ως εκ τούτου, εισηγήθηκε όπως οι αιτήσεις εξετάζονται έγκαιρα ή σε διαφορετική 

περίπτωση, όπως θεσμοθετηθεί μηχανισμός που θα λειτουργεί αποτελεσματικά, μέσα 

από τον οποίο θα διασφαλίζεται η παροχή κοινωνικών παροχών μέχρι την εξέταση της 

αίτησης, όπως για παράδειγμα στη βάση της προέγκρισης, όπως αυτή αναλύεται στη 

νομοθεσία. 

Με ικανοποίηση της η Επίτροπος διεπίστωσε ότι, σε συνέχεια του Πορίσματός της, το 

πρόβλημα να επιλύεται καθώς η αρμόδια Αρχή έθεσε σε λειτουργία περαιτέρω Κέντρα 

Αξιολόγησης της Αναπηρίας. Παράλληλα, άρχισε να καταβάλλει τα αναδρομικά στις 

περιπτώσεις παιδιών που η αναπηρία υπήρχε από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

2.1.3. Προϋπόθεση διαμονής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις 
περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας για 
παροχή επιδομάτων κοινωνικής πρόνοια

 Όσον αφορά στην προϋπόθεση της χρονικής διαμονής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

για την παροχή των κοινωνικών παροχών, εντός του 2017 η Επίτροπος διαβίβασε στην 

Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δημοσιοποίησε Έκθεση29 

η οποία περιλαμβάνει σωρεία διαπιστώσεων για παραβιάσεις, αλλά και εισηγήσεις για 

ανάληψη άμεσων ενεργειών. Συγκεκριμένα, η Έκθεση της Επιτρόπου, πραγματεύεται τη 

μη παροχή των Επιδομάτων Τέκνου και Μονογονιού λόγω της προϋπόθεσης που υπήρχε 

για συνήθη διαμονή τριών ετών πριν από την υποβολή της αίτησης στις περιοχές όπου 

η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, σύμφωνα με τον περί 

Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμο του 2002 [Ν. 167(I)/2002]30, όπως τροποποιήθηκε 

(στο εξής «Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος»). 

Παράλληλα, πραγματεύεται τη μη παροχή του Ε.Ε.Ε., λόγω της προϋπόθεσης για 

νόμιμη και συνεχή διαμονή στις περιοχές όπου η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ασκεί  

 
29 Βλέπε «Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με την προϋπόθεση 
διαμονής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας για παροχή 
επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας, 11/10/2017, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο 
Επίσημες Θέσεις, Εκθέσεις και Πορίσματα της Επιτρόπου.

30 Κατά τον ουσιώδη χρόνο εξέτασης των παραπόνων, ίσχυαν οι προϋποθέσεις που ορίζονταν στον περί Παροχής Επιδόματος 
Τέκνου Νόμο του 2002 [Ν.167(I)/2002], όπως τροποποιήθηκε πριν από την τροποποίησή του με τον περί Παροχής Επιδόματος 
Τέκνου (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017 [Ν.118(Ι)/2017]. Συνεπώς, στην παρούσα Έκθεση, όταν γίνεται αναφορά στον περί Παροχής 
Επιδόματος Τέκνου Νόμο, αυτός εννοείται ως καθοριζόταν πριν από την τροποποίηση του 2017.
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αποτελεσματικό έλεγχο, κατά τα πέντε τουλάχιστον έτη που προηγούνται της υποβολής 

της αίτησης, σύμφωνα με τον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα 

περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο του 2014 [Ν.109(Ι)/2014], όπως τροποποιήθηκε. Από 

τις πρόνοιες ή/και τον τρόπο εφαρμογής των πιο πάνω νόμων, επηρεάζονται παιδιά 

με Καθεστώς Διεθνούς Προστασίας, παιδιά, μη Κύπριοι, Ευρωπαίοι πολίτες, καθώς 

και παιδιά υπήκοοι της Κυπριακής Δημοκρατίας που δε διέμεναν για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, τα 

οποία δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικών παροχών. Τέτοιες ομάδες παιδιών 

μπορεί να είναι: (α) παιδιά υπήκοοι που έχουν επαναπατρισθεί, (β) παιδιά Τουρκοκύπριοι 

ή Τουρκοκύπριοι Ρομά που αποφάσισαν να μετοικήσουν στις ελεγχόμενες από την 

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και (γ) παιδιά υπήκοοι που διαμένουν με 

μονογονέα από τρίτη χώρα, ο/η οποίος/α δεν πληροί τη χρονική προϋπόθεση για νόμιμη 

και συνεχή διαμονή στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας

Η Έκθεση παρέχει περιγραφή των περιπτώσεων για τις οποίες η Επίτροπος δέχθηκε 

σχετικό παράπονο, παραθέτει τις σχετικές με τη Σύμβαση, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την 

Εθνική Νομοθεσία αρχές και πρόνοιες και καταλήγει με συγκεκριμένες διαπιστώσεις και 

εισηγήσεις της Επιτρόπου, για το συγκεκριμένο θέμα. 

Η Επίτροπος εισηγείται την άμεση επαναξιολόγηση των κοινωνικών πολιτικών και των 

τρόπων εφαρμογής τους και την αναθεώρηση και τροποποίηση του περί Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου του 2014 

[Ν.109(Ι)/2014], όπως τροποποιήθηκε και του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμο του 

2002 (Ν.167(I)/2002), όπως τροποποιήθηκε σε ότι αφορά την προϋπόθεση για διαμονή 

στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο πριν από την υποβολή της αίτησης. Ειδικότερα, η Επίτροπος επισημάνει 

ότι η ΥΔΕΠ εφαρμόζει στην πράξη με διαφορετικό τρόπο τις δύο νομοθεσίες οι οποίες 

εξασφαλίζουν την πρόσβαση ατόμων σε κοινωνικές παροχές. Συγκεκριμένα, ενώ για 

παροχή του Ε.Ε.Ε. τα άτομα με νομικό καθεστώς που προβλέπεται στον περί Προσφύγων 

Νόμο δύνανται να υποβάλουν αίτηση ανεξάρτητα από το χρόνο διαμονής τους στη 

Δημοκρατία, για την παροχή του Επιδόματος Τέκνου δεν ισχύει το ίδιο. Η εισήγηση της 

Επιτρόπου είναι όπως, άτομα με καθεστώς διεθνούς προστασίας που προβλέπεται στον 

περί Προσφύγων Νόμο να δύνανται να υποβάλουν αίτηση και να καθίστανται δικαιούχοι 

για παροχή του Επιδόματος Τέκνου και Μονογονιού ανεξάρτητα από το χρόνο διαμονής 

τους στη Δημοκρατία, κάτι το οποίο εφαρμόζεται για την παροχή του Ε.Ε.Ε. Άποψη της 

Επιτρόπου είναι ότι, κατ’ αυτό τον τρόπο, θα εναρμονιστεί και ο περί Παροχής Επιδόματος 

Τέκνου Νόμος του 2002 [Ν.167(I)/2002] για τα άτομα με καθεστώς διεθνούς προστασίας 

στη βάση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας με βάση τις διεθνείς συμβάσεις. 
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Περαιτέρω, η Επίτροπος σημειώνει ότι η προϋπόθεση της συνεχούς και νόμιμης διαμονής 

στις περιοχές όπου η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, για 

περίοδο πέντε ή τριών ετών πριν από την υποβολή της αίτησης, όσον αφορά το Ε.Ε.Ε., 

το Επίδομα Τέκνου και το Επίδομα Μονογονιού, αποτελεί έμμεση διάκριση, αφού λόγω 

αυτού του κριτηρίου και τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποκλείονται από την παροχή Επιδόματος 

Τέκνου, Μονογονιού και Ε.Ε.Ε. ουσιαστικά πολίτες της Ένωσης, παρά το γεγονός ότι κατά 

τα άλλα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές τις παροχές, στη νομική βάση τόσο των 

ευρωπαϊκών Οδηγιών, όσο και της εθνικής νομοθεσίας. Η Επίτροπος εισηγείται όπως, 

πολίτες της Ένωσης οι οποίοι μετοικίζουν στην Κύπρο δύναται να υποβάλλουν αίτηση και 

να καθίστανται δικαιούχοι για παροχή του Ε.Ε.Ε., του Επιδόματος Τέκνου και Επιδόματος 

Μονογονιού, εφόσον εγγραφούν στο Αρχείο Πληθυσμού για τις περιόδους διαμονής 

τους στη Δημοκρατία που υπερβαίνουν τους τρεις μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Νόμου 7(Ι)/2007, περιλαμβανομένων και όσων έχουν καταγραφεί δεόντως ως ακούσια 

άνεργοι, και ως πρόσωπα που αναζητούν εργασία στο Τμήμα Εργασίας. Πρόσβαση στο 

σύστημα κοινωνικών παροχών θα πρέπει να έχουν, υποστηρίζει η Επίτροπος, και πολίτες 

της Ένωσης, οι οποίοι είναι μισθωτοί εργαζόμενοι, σε μερική απασχόληση, με μηνιαίο 

εισόδημα κάτω από το ελάχιστο καλάθι διαβίωσης ή είναι προσωρινά ανίκανοι για 

εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος. Οι κοινωνικές παροχές σε πολίτες της Ένωσης και 

τα μέλη της οικογένειάς τους θα πρέπει να παρέχονται για χρονικό διάστημα, ανάλογα 

με την περίπτωση, αφού ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως το ποσό και η συχνότητα 

του εισοδήματος που η οικογένεια λαμβάνει, τον τρόπο με τον οποίο άλλα μέλη της 

οικογένειας πιθανόν να επηρεάζονται, τους λόγους για τους οποίους η οικογένεια 

χρειάζεται πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικών παροχών, καθώς και το βαθμό στον οποίο 

μια τέτοια ενέργεια μπορεί να θεωρηθεί ότι καθιστά τον ευρωπαίο πολίτη υπέρμετρο 

βάρος για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας. 

Η Επίτροπος επισημαίνει ότι, η θέσπιση απαιτήσεων διαρκούς διαμονής που 

αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της μετανάστευσης απόρων στο κράτος, μειώνει το 

επίπεδο των παροχών του κράτους προς τις πιο ευάλωτες ομάδες υπογραμμίζοντας ότι, 

η εξοικονόμηση πόρων για το δημοσιοοικονομικό συμφέρον δε δικαιολογεί αποφάσεις 

που κάνουν διακρίσεις μεταξύ ισότιμων πολιτών, όπως είναι οι περιπτώσεις παιδιών με 

κυπριακή υπηκοότητα (όπως αναφέρονται πιο πάνω). Καταλήγοντας δε, υποδεικνύει 

ότι άτομα που αποφασίζουν να εγκατασταθούν στις περιοχές που ελέγχονται από 

την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας και συμμετέχουν σε όλο το φάσμα της οικονομικής, 

κοινωνικής και πολιτικής ζωής, θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Το συμφέρον 

του παιδιού δεν μπορεί να εξισώνεται και να αφομοιώνεται σε ένα γενικότερο δημόσιο 

συμφέρον. 



3ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

Εισαγωγικά 

Τα παιδιά μετανάστες – είτε μετακινούνται με την 

οικογένειά τους ή με κάποιο μέλος της οικογένειάς 

τους, είτε μετακινούνται ασυνόδευτα - είναι μια 

ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, τα οποία 

βρίσκονται αντιμέτωπα με συστηματικές και 

σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ειδικότερα τα 

δικαιώματα του παιδιού, τα οποία κατοχυρώνονται 

τόσο από το εθνικό όσο και από το διεθνές δίκαιο 

έχουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία των 

παιδιών μεταναστών και των οικογενειών τους. 

Η στέρηση της ελευθερίας μεταναστών, αποτελεί 

φαινόμενο με αυξανόμενη τάση στην ευρωπαϊκή 

ήπειρο και όχι μόνο, καθώς χρησιμοποιείται ως 

μια από τις πιο διαδεδομένες πρακτικές ρύθμισης 

της ανεπιθύμητης μετανάστευσης. Λόγω της 

συγκεκριμένης πρακτικής και παρά τις όποιες 

βελτιώσεις έχουν επισυμβεί στη νομοθεσία και 

τις πρακτικές που ακολουθούνται σε διάφορες 

χώρες, εκατοντάδες παιδιά που μετακινούνται 

εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπα με την 

κράτηση. 

Η κράτηση - είτε των γονέων, είτε των ίδιων των 

παιδιών - αποτελεί παραβίαση σειράς δικαιωμάτων 

τους και, ειδικότερα, της Αρχής του Συμφέροντος 

του Παιδιού. Επομένως, επιβάλλεται οι αρμόδιες 

Αρχές να υιοθετήσουν μέτρα εναλλακτικά της 

κράτησης τα οποία, όπως μέσα από έρευνες έχει 

διαφανεί, αντικατοπτρίζουν ένα διαφορετικό τρόπο 

προσέγγισης της διαχείρισης της μετανάστευσης 

και επιτυγχάνουν πολλά οφέλη όπως είναι η 

προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που 

μετακινούνται31. 

31 There are alternatives. A handbook for preventing unnecessary 
immigration detention (revised edition). International Detention Coalition, 
2005.
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3.1. Διασφαλίζοντας το συμφέρον των παιδιών που μετακινούνται, στις 
αποφάσεις κράτησης που λαμβάνονται στα πλαίσια μεταναστευτικού 
ελέγχου 

Η Επίτροπος, ενόψει Σχολίου32 του Επίτροπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, Nils Muiznieks, ημερομηνίας 31/01/2017, με τίτλο «Είναι πλέον καιρός τα 

κράτη να επενδύσουν σε μέτρα εναλλακτικά της κράτησης μεταναστών», αποφάσισε 

την κατάρτιση Τοποθέτησής της, με τίτλο «Τοποθέτηση της Επιτρόπου αναφορικά 

με τη διασφάλιση του συμφέροντος των παιδιών που μετακινούνται, στις αποφάσεις 

κράτησης που λαμβάνονται στα πλαίσια μεταναστευτικού ελέγχου, Φεβρουάριος 2017»,33 

η οποία κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους Υπουργούς (Υπουργό Εσωτερικών, Υπουργό 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων). 

Η Τοποθέτηση, στηρίζεται εν πολλοίς στην Έκθεση της Επιτρόπου η οποία περιλήφθηκε 

στην Έκθεση με τίτλο «Αναζητώντας Εναλλακτικές Στην Κράτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών 

στην Κύπρο»34, η οποία συντάχθηκε από τη ΜΚΟ Future Worlds Center 35 στο πλαίσιο 

του προγράμματος «Προώθηση και εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων αντί της κράτησης 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Κύπρο». Το πρόγραμμα είχε υλοποιηθεί, από την εν λόγω 

οργάνωση, εντός του 2016, με χρηματοδότηση του European Programme for Integration 

and Migration (EPIM), με τη στήριξη και συνεργασία της Αντιπροσωπείας στην Κύπρο 

της ΥΑΗΕΠ, της Επίτροπου Διοικήσεως και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και της Επιτρόπου 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. (Για περισσότερα σε σχέση με τη συμμετοχή 

της Επιτρόπου στο εν λόγω πρόγραμμα βλέπε στην Ετήσια Έκθεση της Επιτρόπου 2016).

Στην εν λόγω Τοποθέτησή της, η Επίτροπος, παρουσίασε τις διαπιστώσεις και εισηγήσεις 

της σε σχέση με τις διαδικασίες/πρακτικές των αρμόδιων Αρχών για την κράτηση 

- είτε των γονέων, είτε των ίδιων των παιδιών - με μεταναστευτικό βιογραφικό. Στις 

συστάσεις της επεσήμανε την ευθύνη της Πολιτείας να διασφαλίζει ότι, κάθε απόφαση 

μεταναστευτικής πολιτικής λαμβάνει υπόψη το Συμφέρον του Παιδιού και για αυτό 

 

32 http://www.coe.int/en/web/commissioner/blog/-/asset_publisher/xZ32OPEoxOkq/content/high-time-for-states-to-invest-in-
alternatives-to-migrant-detention?_101_INSTANCE_xZ32OPEoxOkq_languageId=el_GR

33 Βλέπε «Τοποθέτηση της Επιτρόπου αναφορικά με τη διασφάλιση του συμφέροντος των παιδιών που μετακινούνται, στις 
αποφάσεις κράτησης που λαμβάνονται στα πλαίσια μεταναστευτικού ελέγχου, 13/2/2017» η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.
childcom.org.cy, στο σύνδεσμο Επίσημες Θέσεις και Εκθέσεις της Επιτρόπου.

34 Για την Έκθεση «Αναζητώντας Εναλλακτικές Στην Κράτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Κύπρο» βλέπε στην ιστοσελίδα https://
issuu.com/strengtheningasylum/docs/_alternatives_to_detention_gr_final ή στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου www.childcom.org.cy.

35 Future Worlds Center, http://www.futureworldscenter.org/
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επιβάλλεται η θεσμοθέτηση διαδικασίας Προσδιορισμού του Βέλτιστου Συμφέροντος 

του Παιδιού στην οποία περιλαμβάνονται ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις, απαιτήσεις 

τεκμηρίωσης και ξεκάθαρα κριτήρια. Περαιτέρω, τόνισε ότι η κράτηση πρέπει να 

εφαρμόζεται ως έσχατο μέτρο, αφότου εξαντληθούν όλα τα εναλλακτικά της κράτησης 

μέτρα.

3.2. Παρέμβαση Επιτρόπου επί του Προσχεδίου Νομοσχεδίου με τίτλο 
«Νόμος που τροποποιεί τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο του 2017» 

Περαιτέρω η Επίτροπος, προέβηκε σε αυτεπάγγελτη παρέμβαση σε σχέση με 

προτεινόμενο Νομοσχέδιο που επιδιώκει να ρυθμίσει θέματα που άπτονται της δικαστικής 

απέλασης και σχετίζονται με παιδιά. Συγκεκριμένα, το 2017, μετά από δημοσίευμα της 

εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος», το οποίο αναφερόταν ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

και Δημόσιας Τάξης ετοίμασε τροποποιητικό Νομοσχέδιο που προέβλεπε την απέλαση 

ως εναλλακτική ποινή φυλάκισης για μετανάστες που διαπράττουν αδικήματα που 

τιμωρούνται με ποινή κάτω από τρία χρόνια, η Επίτροπος, ζήτησε αυτεπάγγελτα 

από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, όπως της σταλεί το προσχέδιο 

του Νομοσχεδίου προκειμένου να το μελετήσει, μέσα πάντα από την προοπτική των 

δικαιωμάτων του παιδιού. 

Μετά από μελέτη του εν λόγω Νομοσχεδίου η Επίτροπος, ετοίμασε σχετικό Σημείωμα 

στο οποίο ανέλυσε τις απόψεις της, το οποίο και διαβίβασε στον αρμόδιο Υπουργό. Σε 

αυτό, ανάμεσα σε άλλα, επεσήμανε ότι, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο α) δε διευκρινίζει 

με σαφήνεια την ομάδα μεταναστών που αφορά, β) οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για 

δικαστική απέλαση είναι αντιστρόφως ανάλογες της σοβαρότητας των αδικημάτων, 

και γ) δεν παρέχει ασφάλεια δικαίου ως προς το πώς διασυνδέονται οι εξουσίες 

του Δικαστηρίου με αυτές των μεταναστευτικών αρχών. Τέλος, επεσήμανε ότι στο 

νομοσχέδιο δεν περιλήφθηκε διαδικασία η οποία να διασφαλίζει την εφαρμογή, κατά 

τη λήψη της δικαστικής απόφασης, της Αρχής της Διασφάλισης του Συμφέροντος του 

Παιδιού. Υπό το φως των παρατηρήσεών της, η Επίτροπος πρότεινε την εκ νέου μελέτη 

του προτεινόμενου νομοσχέδιου, ώστε να εισαχθούν οι απαραίτητες διατάξεις, οι 

οποίες να είναι ικανές να διασφαλίσουν την από κάθε άποψη, τόσο διαδικαστική όσο και 

ουσιαστική, τα δικαιώματα των παιδιών. 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, σε απάντησή του στην Επίτροπο, την 

ενημέρωσε ότι έχει μελετήσει διεξοδικά τις απόψεις της και θεωρεί ότι οι όποιοι 

προβληματισμοί της, απαντώνται, στο προτεινόμενο νομοσχέδιο. Η Επίτροπος 
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εξακολουθεί να διατηρεί τις θέσεις της, και δεδομένης της ερμηνείας που αποδόθηκαν 

σε αυτές από τον αρμόδιο Υπουργό, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, όταν το νομοσχέδιο θα εξετάζεται ενώπιον αρμόδιας Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής.

3.3. Διασφάλιση του συμφέροντος των παιδιών οικογενειών άτυπων 
μεταναστών με μακροχρόνια παραμονή στην Κύπρο

Οι οικογένειες μεταναστών χωρίς χαρτιά είναι μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες 

προσώπων στην Ευρώπη - στις πλείστες των περιπτώσεων, διαβιούν σε συνθήκες 

φτώχειας, εκμετάλλευσης, βίας, κοινωνικού αποκλεισμού - και τα παιδιά των άτυπων 

μεταναστών αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση και την άσκηση των 

δικαιωμάτων τους. Συγκεκριμένα, το ΣτΕ αναγνωρίζει ότι τα παιδιά χωρίς χαρτιά είναι 

τριπλά ευάλωτα, ως μετανάστες, ως πρόσωπα σε παράτυπη κατάσταση και ως παιδιά.

Δεδομένης της ευαλωτότητας της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών μεταναστών, η 

Επίτροπος ετοίμασε και διαβίβασε προς τις αρμόδιες Αρχές Θέση, με τίτλο «Θέση της 

Επιτρόπου, αναφορικά με τη διασφάλιση του συμφέροντος των παιδιών οικογενειών 

άτυπων μεταναστών με μακροχρόνια παραμονή στην Κύπρο, Δεκέμβριος 2017»36. Η Θέση 

αφορά τη μεταχείριση των οικογενειών άτυπων μεταναστών με μακροχρόνια παραμονή 

στην Κύπρο, και περιλαμβάνονται διαπιστώσεις και εισηγήσεις προς τις μεταναστευτικές 

Αρχές, που αποσκοπούν στη διασφάλιση του συμφέροντος και των δικαιωμάτων της εν 

λόγω ομάδας παιδιών μεταναστών.

Οι βασικές διαπιστώσεις της Επιτρόπου οι οποίες αναλύθηκαν στην εν λόγω Θέση είναι 

οι εξής:

• Απουσιάζει μεταναστευτική πολιτική σύμφωνη με τις διεθνείς υποχρεώσεις της 

Δημοκρατίας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία να ρυθμίζει με 

ενιαίο αλλά και εξατομικευμένο τρόπο τα θέματα των οικογενειών μεταναστών, και 

ειδικότερα των οικογενειών μεταναστών χωρίς χαρτιά, με μακροχρόνια παραμονή 

στην Κύπρο. 

• Εντοπίζεται κενό σε νομοθετικό επίπεδο όσον αφορά διαδικασίες, διοικητικές 

πρακτικές ή/και προγράμματα που, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και 

λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των επηρεαζόμενων παιδιών, να εξετάζουν τη 

δυνατότητα παραχώρησης, σε οικογένειες μεταναστών χωρίς χαρτιά, με μακροχρόνια 

και εδραιωμένη παραμονή και σε μετανάστες δεύτερης γενιάς, καθεστώτος 

νομιμότητας και μονιμότητας, με σκοπό την ουσιαστική κοινωνική τους ένταξη. 

36 Για τη Θέση βλέπε στηνιστοσελίδα www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο Επίσημες Θέσεις και Εκθέσεις της Επιτρόπου.
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• Το μοναδικό νομοθετικό μέσο νομιμοποίησης της άτυπης παραμονής μεταναστών, 

παραμένει το άρθρο 18ΟΖ του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου. Η 

συγκεκριμένη όμως πρόνοια του Νόμου, είναι γενική και ασαφής, δεν περιλαμβάνει 

διατάξεις που να καθορίζουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται, και ούτε 

έχει καθοριστεί διαδικασία ή/και διοικητική πρακτική για την εφαρμογή της. 

• Παρόλη την προσπάθεια των Μεταναστευτικών Αρχών να καθορίσουν, στη βάση 

εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συγκεκριμένα 

κριτήρια τα οποία να αξιοποιούνται για την αξιολόγηση των εν λόγω αιτημάτων, 

εντούτοις, αυτά δεν έχουν θεσμοθετηθεί γραπτώς, δεν είναι ιεραρχημένα και δεν 

είναι επαρκή σε ότι αφορά στις πτυχές που αφορούν ή/και επηρεάζουν παιδιά, 

και πιο συγκεκριμένα δεν περιλαμβάνουν το κριτήριο του συμφέροντος των 

επηρεαζόμενων παιδιών. 

• Τα παιδιά οικογενειών άτυπων μεταναστών με μακροχρόνια παραμονή στην Κύπρο, 

στην πλειοψηφία τους, αναπτύσσουν ισχυρές κοινωνικές σχέσεις στο περιβάλλον 

που ζουν και αισθάνονται Κύπριοι. Πολλά από αυτά, γεννιούνται στην Κύπρο ή 

έρχονται με τους γονείς τους σε πολύ μικρή ηλικία και περνούν το μεγαλύτερο μέρος 

της ζωής τους στη χώρα, όπου φοιτούν σε δημόσια σχολεία, μιλούν την ελληνική 

γλώσσα, ζουν και συμπεριφέρονται με τη νοοτροπία και τις τοπικές συνήθειες, ενώ, 

δεν γνωρίζουν καθόλου τον τόπο, τη γλώσσα και τις νοοτροπίες της χώρας καταγωγής 

των γονέων τους. 

• Παρά τη μακρόχρονη και εδραιωμένη παραμονή πολλών οικογενειών άτυπων 

μεταναστών στην Κύπρο, η εν λόγω ομάδα μεταναστών παραμένει στην αφάνεια 

και το κοινωνικό περιθώριο, χωρίς πρόσβαση σε δικαιώματα, όπως η πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας και, επομένως, παραμένει ευάλωτη σε εκμετάλλευση, τον 

αποκλεισμό και τη φτώχεια. Τριπλά ευάλωτα είναι τα επηρεαζόμενα παιδιά, τα οποία 

αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα, είναι αντιμέτωπα με κινδύνους, έχουν 

δυσμενείς επιπτώσεις στη συναισθηματική τους κατάσταση και την ψυχική τους 

υγεία και υφίστανται πολυδιάστατες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. 

Στην εν λόγω Θέση, η Επίτροπος εισηγείται και τα εξής:

• Την υιοθέτηση μεταναστευτικής πολιτικής και νομοθεσίας που να ρυθμίζει 

ολοκληρωμένα και με σαφήνεια τα θέματα των παιδιών μεταναστών χωρίς χαρτιά, 

με μακροχρόνια παραμονή στην Κύπρο, κατά τρόπο που να συνάδει με τις διεθνείς 

δεσμεύσεις του κράτους και τα διεθνή πρότυπα για τη διασφάλιση του σεβασμού των 

δικαιωμάτων του παιδιού. 



67ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017

• Τη δημιουργία ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου ειδικά για την ομάδα των 

οικογενειών άτυπων μεταναστών με μακροχρόνια και εδραιωμένη παραμονή, 

το οποίο να παραχωρεί τη δυνατότητα για νομότυπο και μόνιμο καθεστώς ώστε 

να επιτυγχάνεται η ουσιαστική τους συμπερίληψη στην κυπριακή κοινωνία. Η 

δημιουργία τέτοιου κανονιστικού πλαισίου είναι προς το συμφέρον των παιδιών της 

συγκεκριμένης ομάδας μεταναστών.

• Μέχρι τη δημιουργία ενός τέτοιου σαφούς και ολοκληρωμένου πλαισίου, να 

θεσμοθετηθεί η διακριτική ευχέρεια που παρέχεται νομοθετικά στο Υπουργικό 

Συμβούλιο (Υπουργό Εσωτερικών) για παραχώρηση άδειας παραμονής για 

ανθρωπιστικούς λόγους ή λόγους φιλευσπλαχνίας ή άλλους λόγους, σε μέσο 

νομιμοποίησης, κατά κύριο λόγο, των οικογενειών άτυπων μεταναστών με 

μακροχρόνια και εδραιωμένη παραμονή από τις οποίες δεν συντρέχει κανένας λόγος 

δημόσιας τάξης ή ασφάλειας. 

• Στα πλαίσια της θεσμοθέτησης της διαδικασίας αυτής, να καθοριστούν, ανάμεσα 

σε άλλα, η διαδικασία υποβολής των εν λόγω αιτημάτων, τα κριτήρια στη βάση των 

οποίων θα λαμβάνονται οι αποφάσεις, καθώς και ρητή, θεσμοθετημένη Διαδικασία 

Προσδιορισμού του Συμφέροντος Παιδιού. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στα κριτήρια, 

εισηγείται την επανεξέταση των υφιστάμενων κριτηρίων, ώστε ειδικότερα να 

συμπεριληφθεί το κριτήριο του συμφέροντος των επηρεαζόμενων παιδιών ως το 

πρωταρχικό κριτήριο, στο οποίο φυσικά θα συνυπολογίζεται, ανάμεσα σε άλλα, 

η μακροχρόνια και εδραιωμένη παραμονή των ίδιων των παιδιών, ως μετανάστες 

δεύτερης γενιάς.

3.4. Πρόσβαση παιδιών με μεταναστευτικό βιογραφικό σε πολιτικά 
δικαιώματα 

Τα παιδιά μετανάστες αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες πρόσβασης σε αριθμό 

πολιτικών τους δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων δυσκολιών και ανυπέρβλητων 

εμποδίων στην απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν 

ιδιαίτερα, συγκεκριμένες υποομάδες παιδιών και πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά α) με ένα 

εκ των γονέων Τουρκοκύπριο και τον άλλον υπήκοο τρίτης χώρας, β) ένα εκ των γονέων 

Ελληνοκύπριο και τον άλλο Τούρκο υπήκοο, γ) και τους δύο γονείς υπηκόους τρίτων 

χωρών και δ) και τους δύο γονείς με καταγωγή από τρίτες χώρες (αφορά και περιπτώσεις 

ανιθαγενών). Η Επίτροπος, εντός του 2017 προέβηκε σε παρεμβάσεις για όλες τις πιο 

πάνω ομάδες οικογενειών.
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Σε σχέση με τις ομάδες παιδιών με ένα εκ των γονέων Τουρκοκύπριο και τον άλλο υπήκοο τρίτης 

χώρας ή ένα εκ των δύο γονέων Ελληνοκύπριο και τον άλλο Τούρκο υπήκοο, η Επίτροπος, μετά 

από υποβολή παραπόνων προέβηκε σε παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες Αρχές για διερεύνηση 

των εμποδίων που τα επηρεαζόμενα παιδιά αντιμετωπίζουν στην απόκτηση της κυπριακής 

υπηκοότητας. Συγκεκριμένα διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η εξαίρεση 

που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 109 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου 

[Ν.141(Ι)2002], όπως τροποποιήθηκε, σύμφωνα με την οποία δεν παραχωρείται η κυπριακή 

υπηκοότητα σε παιδιά κυπριακής καταγωγής, εκτός αν το Υπουργικό Συμβούλιο διαφορετικά 

ήθελε διατάξει, σε περιπτώσεις όπου η είσοδος ή η παραμονή στην Κύπρο οποιουδήποτε των 

γονέων τους ήταν παράνομη37. 

Όσον αφορά στις πολιτογραφήσεις, η Επίτροπος, μετά από την υποβολή παραπόνων, 

προέβηκε σε παρεμβάσεις για την ομάδα των παιδιών με γονείς με καταγωγή από τρίτες χώρες 

των οποίων οι αιτήσεις πολιτογράφησης εκκρεμούν για πάρα πολλά χρόνια, και για την ομάδα 

παιδιών των οποίων οι γονείς είναι ανιθαγενείς με αιτήσεις πολιτογράφησης οι οποίες έχουν 

ήδη απορριφθεί και ξανα-υποβληθεί. 

Σε σχέση με την πρώτη ομάδα, η Επίτροπος ζήτησε ενημέρωση για την τεράστια καθυστέρηση 

στην εξέταση της αίτησής τους και εισηγήθηκε την επίσπευση της εξέτασής τους καθότι τα 

επηρεαζόμενα παιδιά, με την κυπριακή υπηκοότητα, νοουμένου ότι τους παραχωρηθεί, έχουν 

τη δυνατότητα να διεκδικήσουν πρόσβαση στα δημόσια ανώτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα. 

Η δεύτερη ομάδα, αφορούσε οικογένεια ανιθαγενών Κούρδων της Συρίας με καθεστώς 

συμπληρωματικής προστασίας, η οποία προέβαινε μαζί με τα ανήλικα παιδιά της απεργία 

πείνας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο σε σχέση με την απορριπτική απάντηση που έλαβαν 

στις αιτήσεις πολιτογράφησης που υπέβαλαν. Η Επίτροπος στην παρέμβασή της, ζήτησε 

πληροφόρηση σε σχέση με τη συγκεκριμένη περίπτωση, επισύναψε το Υπόμνημα που 

υπέβαλε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ 

ανδρών και γυναικών ημερ. 28/3/201638 και έθεσε γενικότερα ερωτήματα, για την πολιτική 

του Υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά την επίλυση του θέματος της ανιθαγένειας παιδιών.

Η Επίτροπος αναμένει, εντός του 2018, τις απαντήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου 

αφού τις αξιολογήσει να προχωρήσει στην ετοιμασία περιεκτικής Θέσης αναφορικά με την 

πρόσβαση παιδιών με μεταναστευτικό βιογραφικό σε πολιτικά δικαιώματα. 

37 Περαιτέρω η Επίτροπος, διερεύνησε γενικότερα τις πολιτικές/διαδικασίες/πρακτικές που ακολουθούνται στις περιπτώσεις των παιδιών 
με Τουρκοκύπριους γονείς.

38 Υπόμνημα της Επιτρόπου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στις 28/3/2016 στη συζήτηση του θέματος «Τα προβλήματα στη νομοθεσία που θέτουν σε κίνδυνο παιδιά στην Κύπρο να μένουν χωρίς 
ιθαγένεια, με αποτέλεσμα να βρίσκονται ενώπιον τεράστιων κινδύνων και να είναι θύματα διακρίσεων, όπως έχει αναδειχθεί σε έκθεση της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΕΕ) στις 4/3/2015 [ψήφισμα 2099(2016)].





ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 4
Εισαγωγικά 

Η οικογένεια, υπό την ευρύτερη έννοια του όρου 

και στις ποικίλες μορφές που αυτή συγκροτείται 

στις σύγχρονες κοινωνίες, αποτελεί ένα από 

τους ακρογωνιαίους λίθους της διασφάλισης των 

δικαιωμάτων του παιδιού. Η Σύμβαση αναγνωρίζει 

την οικογένεια ως τον θεμελιώδη θεσμό της 

κοινωνίας και το φυσικό περιβάλλον για την 

ανάπτυξη και την ευημερία των μελών της και 

ειδικότερα των παιδιών. Στο Προοίμιο της Σύμβασης, 

σημειώνεται ότι το παιδί, για την αρμονική ανάπτυξη 

της προσωπικότητάς του, πρέπει να μεγαλώνει 

μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, σε ένα κλίμα 

ευτυχίας, αγάπης και κατανόησης.

Ένα περιβάλλον στο οποίο οι δύο γονείς 

μοιράζονται την ευθύνη ανατροφής των παιδιών 

τους, συνεργαζόμενοι με εκτίμηση ο ένας για 

τον άλλο με κοινό – πρωταρχικό στόχο – την 

προαγωγή του συμφέροντος των ίδιων των παιδιών, 

μπορεί να αποτελέσει αφετηριακό σημείο για τη 

διαμόρφωση ενός υγιούς οικογενειακού πλαισίου. 

Αντίθετα, όταν η σχέση μεταξύ των δύο γονέων 

διαταράσσεται σε βαθμό που αυτή να καθοδηγείται 

από ανοιχτή μεταξύ τους αντιπαλότητα και 

σύγκρουση, στις πλείστες των περιπτώσεων, 

αυτό λειτουργεί παρεμποδιστικά ως προς την 

υγιή ανάπτυξη των παιδιών, καθώς δημιουργείται 

ένα τοξικό για τα δικαιώματά τους, οικογενειακό 

περιβάλλον. Ο χωρισμός ή/και διακοπή της νομικής 

ή άλλης φύσης σχέσης μεταξύ των γονέων ενός 

παιδιού, χωρίς αμφιβολία, επηρεάζει τη ζωή του και 

αφήνει αποτυπώματα στην ψυχοσυναισθηματική 

του ανάπτυξη. Όταν δε, ο χωρισμός συνοδεύεται 

με διάρρηξη των διαπροσωπικών σχέσεων των 

γονέων και την εγκαθίδρυση ενός συγκρουσιακού 
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κλίματος μεταξύ τους, το παιδί αναπόφευκτα, βιώνει ένταση και άγχος με ότι αυτό 

δυνατόν να συνεπάγεται σε ότι αφορά την ψυχική του υγεία. Για τούτον ακριβώς το λόγο, 

είναι σημαντικό, μετά από το χωρισμό των γονέων, το παιδί να μπορεί να διατηρήσει 

επαφή και υγιή επικοινωνία και με τους δύο γονείς – εκτός και αν συντρέχουν λόγοι οι 

οποίοι καθιστούν μια τέτοια επικοινωνία επικίνδυνη για το παιδί. Σε κάθε περίπτωση, 

τα παιδιά μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στο χωρισμό των γονέων τους, εάν και 

εφόσον οι γονείς διατηρήσουν μια υγιή μεταξύ τους επικοινωνία και επιδείξουν διάθεση 

συνεργασίας με στόχο την προαγωγή του συμφέροντος των παιδιών τους. Ευθύνη και 

υποχρέωση της Πολιτείας είναι να παρέχει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο και 

Υπηρεσίες που να ενισχύουν τους γονείς, που έχουν επιλέξει να διακόψουν τη μεταξύ 

τους σχέση, προκειμένου να ασκούν θετικά και προς όφελος του συμφέροντος του 

παιδιού τους, το γονεϊκό τους ρόλο. Η Επίτροπος, διαχρονικά, με παρεμβάσεις της προς 

της αρμόδιες Αρχές, επιχειρεί να υπογραμμίζει τις υποχρεώσεις αυτές της Πολιτείας, 

καταθέτοντας μάλιστα, τις περισσότερες φορές συγκεκριμένες προτάσεις.

4.1 Εκσυγχρονισμός του Οικογενειακού Δικαίου 

Η εξαγγελία, περί τα τέλη του 2017, της πρόθεσης του Υπουργού Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξης, να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου, με την 

ενίσχυση του παιδοκεντρικού του προσανατολισμού, ήρθε ως αποτέλεσμα διαχρονικών 

ενεργειών και παρεμβάσεων και της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

Η Επίτροπος συμμετείχε μάλιστα στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, η οποία συμμετείχε 

στη δημόσια διαβούλευση που είχε επί του συγκεκριμένου θέματος ο Υπουργός. Στα 

πλαίσια της ίδιας αυτής διαβούλευσης, όπου η Επίτροπος είχε καταθέσει πολυσέλιδο 

κείμενο με τις θέσεις και τις προτάσεις της, ο Υπουργός είχε συναντήσεις με Ομάδα 

Ακαδημαϊκών και την κοινωνία των πολιτών. Στα τέλη του 2017, ο Υπουργός παρουσίασε 

επτά νομοσχέδια τα οποία υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο 

και αναμένεται να προωθηθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2018. Η διαμόρφωση 

παιδοκεντρικών νομοθεσιών από την Κυπριακή Δημοκρατία ως συμβαλλόμενο μέρος 

στη Σύμβαση και δη που να αφορούν το οικογενειακό δίκαιο, υποδηλώνει έμπρακτη 

επιδίωξη του Κράτους να λειτουργεί στη βάση σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού 

(για τις θέσεις της Επιτρόπου στα πλαίσια της διαβούλευσης βλέπε Ετήσια Έκθεση 

Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 2016, κεφ. 4.1.). 

4.2. Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Υποθέσεις 

Η Επίτροπος υπήρξε πρωτεργάτης στην προώθηση θεσμοθέτησης της Διαμεσολάβησης 

ως εργαλείου επίλυσης διαφορών σε Οικογενειακές Υποθέσεις. Μετά από χρόνια 
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προσπαθειών, η κατά άρθρο συζήτηση του αναθεωρημένου κειμένου νομοσχεδίου για 
τη Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Υποθέσεις που καταρτίστηκε από την Επίτροπο, 
εντός του 2017 στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, έθεσε σε 
τροχιά ολοκλήρωσης της εξέτασης της θεσμοθέτησης του σημαντικού αυτού Θεσμού 
για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού και την πρόληψη προβλημάτων 
που προκύπτουν από το χωρισμό των γονέων σε βάρος του παιδιού. Η Επίτροπος με 
παρεμβάσεις και τοποθετήσεις, επιδίωξε και, σε σημαντικό βαθμό το έχει πετύχει, το 
νομοσχέδιο να διέπει ένας παιδοκεντρικός προσανατολισμός. 

4.3. Παρεμβάσεις της Επιτρόπου 

4.3.1. 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 χωρισμένοι, η Επίτροπος δέχεται κατά 

καιρούς αριθμό παραπόνων. 

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. 

Ειδικότερα το 2017, ξεχώρισαν αποφάσεις και ενέργειες που λήφθηκαν όσον αφορά 

το χειρισμό, από μέρους της Αστυνομίας, καταγγελιών για παραβίαση διαταγμάτων 

επικοινωνίας παιδιού – γονέα, περιπτώσεις παιδιών τα οποία λόγω διαφωνίας των 

γονέων για το σχολείο στο οποίο θα έπρεπε να φοιτήσει το παιδί τους παρέμεναν εκτός 
εκπαιδευτικού συστήματος και, τέλος, περιπτώσεις παιδιών που δεν μπορούσαν να 
αποκτήσουν δελτίο ταυτότητας και πάλι λόγω της έντονης αντιπαλότητας μεταξύ των 
δύο γονέων. 

4.3.1.1. Τρόπος χειρισμού από την Αστυνομία καταγγελιών για παρακοή 
διαταγμάτων επικοινωνίας παιδιού – γονέα. 

Εντός του 2017, ο Αρχηγός της Αστυνομίας κυκλοφόρησε νέα εγκύκλιο αναφορικά 
με το χειρισμό που πρέπει να τυγχάνουν από την Αστυνομία καταγγελίες για παρακοή 
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διαταγμάτων επικοινωνίας παιδιού - γονέα. Η νέα εγκύκλιος καθιστά πλέον τις 
προβλεπόμενες ενέργειες της Αστυνομίας, μέρος των προσπαθειών που καταβάλλουν 
παράλληλα οι ΥΚΕ, για την εφαρμογή διαταγμάτων επικοινωνίας παιδιού- γονέα και τη 
διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού. Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση για τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού, καθότι, υπογραμμίζει 

το παιδοκεντρικό πνεύμα που θα πρέπει να διέπει τις ενέργειες της Αστυνομίας, 

διασαφηνίζει το ρόλο της κάθε εμπλεκόμενης Υπηρεσίας σε ότι αφορά το χειρισμό των 

υποθέσεων, και καθιερώνει την πολυθεματικότητα με την οποία θα πρέπει να τυγχάνουν 

διαχείρισης οι καταγγελίες για παρακοή διαταγμάτων επικοινωνίας/ γονικής μέριμνας 

από την Αστυνομία. Επιπλέον, η νέα μεθοδολογία της Αστυνομίας, προσεγγίζει και 

εξετάζει, την παραβίαση διαταγμάτων επικοινωνίας και υπό το πρίσμα της άσκησης 

ψυχολογικής βίας προς το παιδί, ως αποτέλεσμα των ενεργειών και επιλογών του γονέα 

ο οποίος παραβιάζει διάταγμα Οικογενειακού Δικαστηρίου, κάτι το οποίο, μπορεί να 

θεωρηθεί μια ιδιαίτερα σημαντική και ουσιαστική εξέλιξη, από την προοπτική των 

δικαιωμάτων του παιδιού, σε ότι αφορά το χειρισμό αυτών των υποθέσεων. 

Η έκδοση νέας εγκυκλίου από τον Αρχηγό Αστυνομίας αναφορικά με το χειρισμό 

που πρέπει να τυγχάνουν από την Αστυνομία καταγγελίες για παρακοή διαταγμάτων 

επικοινωνίας παιδιού – γονέα, αποτελεί το επιστέγασμα των παρεμβάσεων της 

Επιτρόπου προς την Αστυνομία, από το 2014, προκειμένου να αποσαφηνίσει την 
πολιτική της και να πλαισιώσει το ρόλο της σε ότι αφορά το χειρισμό καταγγελιών 
για παραβίαση διαταγμάτων επικοινωνίας παιδιού - γονέα με συγκεκριμένες και 
στοχευμένες διαδικασίες παιδοκεντρικού χαρακτήρα. Σε επιστολή της προς τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ημερομηνίας 17/11/2017, η Επίτροπος Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού εξέφρασε την ικανοποίησή της για το περιεχόμενο της εν λόγω 
εγκυκλίου, επεσήμανε ωστόσο ότι, καθηκόντως, θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί 
την εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών του Αρχηγού Αστυνομίας σε ότι αφορά το χειρισμό 
καταγγελιών για παρακοή διαταγμάτων επικοινωνίας / γονικής μέριμνας, ως προς την 
ορθή εφαρμογή τους. 

4.3.1.2. Αλλαγή διοικητικής πρακτικής για την έκδοση δελτίου 
ταυτότητας σε παιδιά

Ο τερματισμός διοικητικής πρακτικής που ακολουθούσε το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ), κατά παράβαση του περί Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης 

Νόμου [Ν.141(I)/2002], όπως τροποποιήθηκε, με βάση την οποία, παιδιά αποκλείονταν από 
το δικαίωμα και υποχρέωση απόκτησης δελτίου ταυτότητας, υπήρξε σημαντική εξέλιξη 
εντός του 2017 και ήταν το αποτέλεσμα σχετικών παρεμβάσεων της Επιτρόπου. 
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Επρόκειτο για ζήτημα για το οποίο η Επίτροπος είχε λάβει σειρά παραπόνων από 
διαζευγμένους γονείς. Ενώ η κείμενη Νομοθεσία δε θέτει ως προϋπόθεση για την έκδοση 
δελτίου ταυτότητας σε παιδιά, τη συγκατάθεση και των δύο γονέων, το ΤΑΠΜ αρνείτο, στα 
πλαίσια της διοικητικής πρακτικής που ακολουθούσε, να εκδώσει δελτίο ταυτότητας σε 

παιδιά, χωρίς τη συγκατάθεση και των δύο γονέων. Η συγκεκριμένη διοικητική πρακτική 

του ΤΑΠΜ, βασιζόταν σε εσωτερικές του διαδικασίες, οι οποίες προωθήθηκαν μετά το 

2012 και αφού η ταυτότητα είχε αναγνωριστεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Σύμφωνα με τον 

Αναπληρωτή Διευθυντή του ΤΑΠΜ39: 

«Η πρακτική αυτή μπήκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2012 περίοδο κατά την οποία η 

Δημοκρατία ήταν υποχρεωμένη βάσει του Κανονισμού 444/2009 να εκδίδει διαβατήρια για 

παιδιά κάτω των 12 ετών. Μέχρι την περίοδο εκείνη τα παιδιά κάτω των 12 ετών μπορούσαν 

να ταξιδέψουν μόνο με το διαβατήριο ενός εκ των δύο γονέων όπου αναγραφόταν το όνομα 

τους στο πίσω μέρος. Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2012 ταυτότητες εκδίδονταν μόνο σε 

ανήλικους άνω των 12 ετών χωρίς τη συγκατάθεση / υπογραφή των γονέων τους. Βάσει 

των εξελίξεων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταυτότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και ως ταξιδιωτικό έγγραφο, το Τμήμα αποφάσισε, για να διευκολύνει τη μετακίνηση 

ανηλίκων εκτός Δημοκρατίας χωρίς την έκδοση διαβατηρίου, να διαφοροποιήσει τη 

διαδικασία έκδοσης ταυτότητας με την εισαγωγή νέου εντύπου στο οποίο χρειάζεται πλέον 

η συγκατάθεση και των δύο γονέων». 

Η μελέτη σχετικών παραπόνων που υποβλήθηκαν στην Επίτροπο από γονείς κατέδειξε ότι 

η εν λόγω διαδικασία συνέβαλλε, επιπλέον, στην περαιτέρω θυματοποίηση του παιδιού 

που βρίσκεται στη μέση της διαμάχης των γονέων του, στερώντας του δικαιώματα. Η 

Επίτροπος διατύπωσε τη θέση ότι η πρακτική που ακολουθείτο από το ΤΑΠΜ, όπως 

περιγράφεται πιο πάνω, παραβίαζε την Αρχή Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού 

και σειρά άλλων δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση, το 

δικαίωμα του παιδιού να επωφελείται από κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα. 

Περαιτέρω, η άρνηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας σε παιδιά από το ΤΑΠΜ, είχε ως 

αποτέλεσμα αυτά να υποχρεώνονται σε παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, καθότι 

σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Ν.141(Ι)/ 2002:

«61. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 84, κάθε πρόσωπο που έχει 

την κυπριακή υπηκοότητα και έχει συμπληρώσει το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας του 

39 Επιστολή Αν. Διευθυντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης προς ΕΠΔΠ, ημερομηνίας 17/11/2016, με αριθμό 
φακέλου 6.11.008.01/2 ως απάντηση σε παρέμβαση της ΕΠΔΠ προς Υπουργό Εσωτερικών, ημερομηνίας 3/10/2016, με αριθμό 
φακέλου Γ.Ε.Π 11.17.08.03.638 η οποία έγινε στα πλαίσια διερεύνησης παραπόνου που υπέβαλε ο Σ.Μ. προς την Επίτροπο, στις 
29/2/2016/ (Αρ. Φακ. Γ.Ε.Π. : 11.17.08.03.638).
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υποχρεούται να κατέχει δελτίο ταυτότητας και κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δώδεκα 

(12) ετών δύναται να αποκτήσει δελτίο ταυτότητας».

«62. Η αρχή εγγραφής μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχει δώσει 

οποιαδήποτε πληροφορία σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή τους κανονισμούς που εκδίδονται 

σύμφωνα με αυτόν, να παράσχει τέτοια έγγραφη ή άλλη μαρτυρία για την αλήθεια των 

πληροφοριών τις οποίες το πρόσωπο αυτό έχει εξουσία να παράσχει».

Στα πλαίσια διερεύνησης παραπόνου σχετικά με την περίπτωση παιδιού ηλικίας 17.5 

χρόνων, το οποίο αδυνατούσε να δηλώσει συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις για 

να διεκδικήσει θέση φοίτησης σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, γιατί δεν κατείχε δελτίο 

ταυτότητας, λόγω άρνησης του πατέρα να παραχωρήσει τη συγκατάθεσή του για την 

έκδοσή του, η Επίτροπος προχώρησε σε παρέμβαση προς τον Υπουργό Εσωτερικών στις 

14/2/2017. Στην παρέμβαση της Επιτρόπου απάντησε με επιστολή του ο Αναπληρωτής 

Διευθυντής του ΤΑΠΜ40 στην οποία αναφέρει ότι η διαδικασία έκδοσης δελτίου 

ταυτότητας διαφοροποιείτο άμεσα με την παύση της ισχύος της πρακτικής που τηρείτο 

μέχρι τότε. Σύμφωνα με τη νέα διοικητική πρακτική, οποιαδήποτε αίτηση υποβάλλεται 

για την έκδοση δελτίου ταυτότητας σε παιδί από 12 ετών και άνω γίνεται δεκτή και με τη 

συγκατάθεση ενός εκ των δύο γονέων ή κηδεμόνων του.

4.3.1.3. Έκδοση διαβατηρίων σε παιδιά 

Παραμένει ανοικτό το ζήτημα που αφορά την εκ του νόμου προϋπόθεση συγκατάθεσης 

και των δύο γονέων για την έκδοση διαβατηρίου σε παιδιά, το οποίο παραβιάζει το 

δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησής του παιδιού και παράλληλα το δικαίωμα του 

παιδιού διατήρησης της ταυτότητάς του, περιλαμβανομένης της εθνικότητάς του και 

οικογενειακών του δεσμών, όταν ένας εκ των δύο γονέων κατάγεται από άλλη χώρα. 

Για το συγκεκριμένο θέμα, η Επίτροπος εξέφρασε προβληματισμό σε ότι αφορά τις 

διατάξεις του Ν.141(Ι)/2002 και τη διοικητική πρακτική που ακολουθείται σε σχέση 

με τις προϋποθέσεις έκδοσης διαβατηρίου σε παιδιά, δεδομένου ότι τόσο το δελτίο 

ταυτότητας όσο και το διαβατήριο χρησιμοποιούνται από τους κατόχους τους ως 

ταξιδιωτικά έγγραφα. Σε παρέμβασή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό 

Δικαιοσύνης και Δημόσίας Τάξης, ημερομηνίας 16/6/2017, η Επίτροπος ανέλυσε τους 

λόγους για τους οποίους θεωρούσε ότι, τόσο ο υπό αναφορά Νόμος όσο και η διοικητική 

πρακτική που τηρεί το ΤΑΠΜ αναφορικά με την προϋπόθεση της συγκατάθεσης και των 

δύο γονέων για την έκδοση διαβατηρίου, παραβιάζει δικαιώματα παιδιού χωρίς την 
ίδια ώρα να παρέχει προστασία στο παιδί από το ενδεχόμενο γονικής του απαγωγής. 
 

40 Επιστολή Αν. Διευθυντή ΤΑΠΜ προς ΕΠΔΠ, ημερομηνίας 20/4/2017, με αριθμό φακέλου 6.11.010.01/5.
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 Η Επίτροπος ζήτησε ενημέρωση από τον Υπουργό Εσωτερικών για τις ενέργειες που θα 
λαμβάνονταν ως προς τη κατεύθυνση της τροποποίησης του εδαφίου (5) του άρθρου 
66 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002 (όπως τροποποιήθηκε) και από 
τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσίας Τάξης ζήτησε ενημέρωση για τα μέτρα που 

λαμβάνει η Αστυνομία, σε συνέχεια της αναθεώρησης της διοικητικής πρακτικής ως 

προς την έκδοση δελτίου ταυτότητας σε παιδιά, για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

υποχρεώσεων της Δημοκρατίας να διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους σε σχέση με 

τη διέλευση ανήλικων προσώπων στα σύνορα της χώρας, στα οδοφράγματα αλλά και 

κατά μήκος της πράσινης γραμμής, και για τις οδηγίες που δόθηκαν προς τα μέλη της 

Αστυνομίας σχετικά με τους ελέγχους πρέπει να διενεργούνται στα πιο πάνω σημεία. 
Η Επίτροπος θα τοποθετηθεί επίσημα για το όλο ζήτημα με τη δημοσιοποίηση σχετικής 
Έκθεσης, όταν λάβει τις απαντήσεις των αρμόδιων Αρχών. 

4.3.1.4. Σχολείο φοίτησης και τόπος διαμονής παιδιών 

H παραβίαση του δικαιώματος του παιδιού να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, λόγω 
της ασυμφωνίας των γονέων ως προς το σχολείο εγγραφής / μετεγγραφής του, είναι 
ένα θέμα το οποίο απασχολεί διαχρονικά την Επίτροπο από την έναρξη λειτουργίας 
του Θεσμού. Ενόψει τούτου, και σε συνέχεια υποβολής σειράς παραπόνων προς την 
Επίτροπο, από γονείς μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης εντός του 2016, γύρω 
από το θέμα αυτό, η Επίτροπος προχώρησε σε γραπτή παρέμβαση προς τον Υπουργό 
Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 30/11/2016 στα πλαίσια της οποίας εισηγήθηκε 

την προώθηση από το ΥΠΠ τροποποίησης των υφιστάμενων Κανονισμών, δυνάμει των 

περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν 

Παιδείας) Νόμων του 1993 και 2004, έτσι ώστε να καθορίζουν το σχολείο φοίτησης του 

παιδιού, σύμφωνα, κατά κανόνα, με τον τόπο διαμονής του, ως ένα πραγματικό γεγονός, 

μέχρις ότου το Οικογενειακό Δικαστήριο καθορίσει με απόφασή του το σχολείο του 

παιδιού. Μπορεί, επίσης, σε περιπτώσεις που το κριτήριο της διαμονής του παιδιού 

είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, να παραχωρηθεί διακριτική ευχέρεια στον Υπουργό να 

καθορίζει, με απόφασή του, το σχολείο του παιδιού, ιδίως, εκεί και όπου δεν υφίσταται 

εκκρεμοδικεία, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές περιστάσεις του παιδιού και τα 

γεγονότα, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος 

του Παιδιού. Υπογραμμίζεται ότι, για ευνόητους λόγους, η εφαρμογή μιας τέτοιας 

ρύθμισης προϋποθέτει την τήρηση διατμηματικής συνεργασίας με άλλες Υπηρεσίες (πχ 

τις ΥΚΕ), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι για κάθε περίπτωση παιδιού λαμβάνονται 

αποφάσεις που ανταποκρίνονται στον πραγματικό χώρο διαμονής του παιδιού και ότι 

αυτές είναι προς το συμφέρον του. 
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Η σχολική αποχή μαθητών από την υποχρεωτική εκπαίδευση, λόγω ασυμφωνίας γονέων 

ως προς το σχολείο εγγραφής/μετεγγραφής τους, έλαβε τέλος με την καθιέρωση νέας 

διαδικασίας εξέτασης και λήψης αποφάσεων αλλά και την προώθηση τροποποίησης 

σχετικών Κανονισμών από το ΥΠΠ. Σύμφωνα με απαντητική επιστολή της Γενικής 

Διευθύντριας του ΥΠΠ, ημερομηνίας 16/2/2017, η πιο πάνω εισήγηση περιλήφθηκε 

στη διαδικασία τροποποίησης των Κανονισμών Λειτουργείας των Σχολείων Δημοτικής 

και Μέσης Εκπαίδευσης. Ωστόσο, καθότι η τροποποίηση Κανονισμών είναι χρονοβόρα 

διαδικασία, το αρμόδιο Υπουργείο ζήτησε, επιπλέον, τη γνωμάτευση της Νομικής 

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, επί του συγκεκριμένου θέματος την οποία έλαβε με 

επιστολή, ημερομηνίας 31/01/2017. 

Σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η οποία 

γνωστοποιήθηκε στην Επίτροπο, με επιστολή της Γενικής Διευθύντριας του ΥΠΠ, 

ημερ. 28/2/2017, η αλλαγή περιφέρειας του μαθητή, αποτελεί καθαρά απόφαση του 

Διευθυντή κάθε βαθμίδας. Σε περίπτωση που υπάρξει δικαστικό διάταγμα, το ΥΠΠ θα 

πράττει σύμφωνα με την απόφαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, η 

αρμόδια Αρχή αποφάσισε όπως: «εφεξής, σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων ως προς 

το σχολείο εγγραφής/ μετεγγραφής των παιδιών, ο Διευθυντής της οικείας βαθμίδας θα 

ορίζει το σχολείο φοίτησής τους. Το σχολείο φοίτησης των παιδιών θα είναι, συνήθως, το 

σχολείο που εμπίπτει στην εκπαιδευτική περιφέρεια της παρούσας διεύθυνσης διαμονής 

τους. Η κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά και ο Διευθυντής της οικείας βαθμίδας 

θα ενεργεί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, με γνώμονα το συμφέρον 

των παιδιών και τη διασφάλιση του δικαιώματός τους στην εκπαίδευση. Νοείται, βέβαια, 

ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα συμμορφώνεται στις σχετικές αποφάσεις 

των Οικογενειακών Δικαστηρίων μόλις αυτές λαμβάνονται». Υπό το φως των πιο πάνω, η 

Επίτροπος θεωρεί ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει επιλυθεί, κατά τρόπο παιδοκεντρικό 

και ότι στα πλαίσια της πιο πάνω ενημέρωσης του αρμόδιου Υπουργείου, τα παιδιά 

που βρίσκονται σήμερα εν μέσω της ασυμφωνίας των γονέων τους ως προς το σχολείο 
φοίτησης τους, δεν θα στερούνται πλέον το δικαίωμα πρόσβασής τους στην εκπαίδευση. 

4.4. Παιδιά υπό τη νομική φροντίδα του Κράτους 

Κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες και με πρωταρχικό σκοπό τη διασφάλιση του συμφέροντος 

τους στη βάση δικαστικής απόφασης, παιδιά τίθενται, για μικρότερο ή μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, υπό τη νομική φροντίδα του Κράτους και μετακινούνται είτε σε κάποια 

δομή ή σε ένα οικογενειακό πλαίσιο διαφορετικό από το δικό τους οικογενειακό πλαίσιο. 
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Η Επίτροπος, εντός του 2017 διερεύνησε, στη βάση παραπόνων που της υποβλήθηκαν, 
πτυχές της μεταχείρισης των παιδιά υπό τη νομική φροντίδα της Διευθύντριας ΥΚΕ, 

που διαμένουν στα κρατικά ιδρύματα παιδικής προστασίας ή είναι τοποθετημένα σε 

ανάδοχες οικογένειες.

Ειδικότερα, η Επίτροπος διερεύνησε τα νομικά εμπόδια / προβλήματα που προκύπτουν 

σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου οι πρόνοιες του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων 

Νόμου του 1990 [Ν.216/1990] όπως τροποποιήθηκε, δεν επιτρέπουν όπως το παιδί τεθεί 

άμεσα υπό την προστασία και φροντίδα του Κράτους. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν 

(i) πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί γονέας ο οποίος δικαιούται να ασκεί τη 

γονική μέριμνα και (ii) οι γονείς του παιδιού είναι άγνωστοι ή διαμένουν σε άγνωστη 

διεύθυνση και, επομένως, να μην μπορεί να γίνει από τις ΥΚΕ η επίδοση της αίτηση 

γονικής μέριμνας. 

Όσον αφορά τα παιδιά υπό τη νομική φροντίδα της Διευθύντριας ΥΚΕ που διαμένουν 

στα κρατικά ιδρύματα παιδικής προστασίας, η Επίτροπος διερεύνησε με γραπτές 

παρεμβάσεις τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών σε Παιδική Στέγη συγκεκριμένης 

επαρχίας, τη σύνθεση και κατάρτιση του προσωπικού των κρατικών ιδρυμάτων, καθώς 

και τα προγράμματα οριοθέτησης/πειθαρχίας που εφαρμόζονται. Διερεύνησε, επίσης, 

τα προγράμματα και την κατάρτιση των Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και του 

ιδρυματικού προσωπικού στη διαχείριση προβληματικών / παραβατικών συμπεριφορών 

των παιδιών, καθώς και τα πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων που, ενδεχομένως, να 

εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Περαιτέρω, η Επίτροπος διερεύνησε τη 

μεταχείριση που τυγχάνει η ομάδα των παιδιών υπό τη νομική φροντίδα της Διευθύντριας 

ΥΚΕ τα οποία παρουσιάζουν επιθετική / παραβατική συμπεριφορά και χρήση ουσιών, σε 

σχέση με το πλαίσιο φιλοξενίας τους και με την ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη που 

τους παρέχεται. 

Καθόσον αφορά το θεσμό της αναδοχής, η Επίτροπος μέσα από τις παρεμβάσεις της 

διερεύνησε τις διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των ανάδοχων οικογενειών, 

την εποπτεία και στήριξη που τους παρέχεται, και τις διαδικασίες/πρακτικές που 

ακολουθούνται κατά τη μετακίνηση των παιδιών μεταξύ της βιολογικής και της ανάδοχης 

οικογένειας. Διερεύνησε, επίσης, τις διαδικασίες που διέπουν την ιδιωτική τοποθέτηση 

σε ανάδοχη οικογένεια και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε διακρατική αναδοχή 

από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η Επίτροπος αποφάσισε να θέσει την ομάδα των παιδιών υπό τη νομική φροντίδα της 

Διευθύντριας ΥΚΕ ως την ευάλωτη ομάδα παιδιών για την οποία θα προγραμματίσει, 
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εντός του 2017- 2018, συγκεκριμένες δράσεις και παρεμβάσεις. Στόχος των δράσεων 

και των παρεμβάσεών της είναι η υποβολή εισηγήσεων για την καλύτερη διασφάλιση 

των δικαιωμάτων των παιδιών της συγκεκριμένης ομάδας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, 

η ενδυνάμωση των ίδιων των παιδιών της εν λόγω ομάδας, καθώς και η ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών και της κοινωνίας.

Ήδη εντός του 2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Επιτρόπου με το Σύνδεσμο 

Ανάδοχης Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης», ο οποίος της παρουσίασε τα προβλήματα που 

εντοπίζει στην εφαρμογή του θεσμού της αναδοχής στην Κύπρο και τις εισηγήσεις του 

για την αντιμετώπισή τους. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση Λειτουργών του ΓΕΠ με ομάδα 

εστίασης με έξι παιδιά υπό τη νομική φροντίδα της Διευθύντριας ΥΚΕ που προέρχονταν 

από ιδρύματα παιδικής προστασίας με σκοπό τη λήψη των απόψεών τους. Στα πλαίσια 

του ίδιου σχεδιασμού και προγραμματισμού, πραγματοποιήθηκε συνάντηση Λειτουργών 

του ΓΕΠ με Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών με σκοπό τη συζήτηση των δράσεων που 

η Επίτροπος επιθυμεί να προωθήσει.

Στη βάση των απόψεων που λήφθηκαν από τις πιο πάνω συναντήσεις και τη μελέτη της 
σχετικής με το θέμα διεθνούς βιβλιογραφίας, η Επίτροπος ετοίμασε εισηγήσεις για 
δράσεις, τις οποίες επιθυμεί, σε συνεργασία με τις ΥΚΕ, να προωθήσει εντός του 2018.

4.5. Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Το θέμα της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής απασχολεί την 

Επίτροπο διαχρονικά, μέσω της μελέτης παραπόνων που υποβλήθηκαν από γονείς. Τα 

παράπονα αναφέρονται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι γονείς 

και, ειδικότερα, στη δυσκολία να ανταποκριθούν ταυτόχρονα και αποτελεσματικά στο 

γονικό και τον επαγγελματικό τους ρόλο. Σε αρκετές περιπτώσεις οι γονείς διεκδικούν, 

επικαλούμενοι δυσκολίες στη φροντίδα των ανήλικων παιδιών τους, διευκολύνσεις / 

απαλλαγές / ειδικές ρυθμίσεις, σε σχέση με τους όρους εργασίας τους. Οι εργοδότες, στην 

απουσία ενός ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου ή λόγω ανεπαρκούς εφαρμογής διοικητικών 

πρακτικών και αποφάσεων σε θέματα ισότητας και συμφιλίωσης οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής, απορρίπτουν τα εν λόγω αιτήματα. Ειδικότερα, σε σχέση με τις 

ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και τις εξειδικευμένες ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων 

εργαζομένων, διατυπώνονται αμφιβολίες ως προς τη διασφάλιση του δικαιώματος των 

παιδιών να απολαμβάνουν τα ωφελήματα που απορρέουν από την άσκηση ενός υγιούς 

γονικού ρόλου, παράλληλα με τις επαγγελματικές δεσμεύσεις των γονέων τους.
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Καθότι γενικότερα η υποβοήθηση των γονέων στην άσκηση των γονικών τους 

καθηκόντων, είναι μείζονος σημασίας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών 

τους, και ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων παιδιών, η Επίτροπος προχώρησε σε 

παρέμβαση προς τον Πρόεδρο του Εθνικού Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής 

Πολιτικής και την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερ. 

17/11/2017, στην οποία έθεσε βασικά ερωτήματα σχετικά με την υποχρέωση της 

Πολιτείας να εφαρμόσει πολιτική, νομοθεσίες και διαδικασίες που να επιτυγχάνουν τη 

Συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ειδικότερα, έθεσε ερωτήματα 

σε σχέση με την υλοποίηση των όσων περιλήφθηκαν στο Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής 

και Οικογενειακής Πολιτικής 2016-2017, που ετοίμασε ο Εθνικός Φορέας Δημογραφικής 

και Οικογενειακής Πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο (Αρ. Απόφασης 79.875 

ημερ. 3/12/2015), και το οποίο περιλαμβάνει δράσεις και προγράμματα που επιδιώκουν 

την παροχή διευκολύνσεων σε εργαζόμενους γονείς. 

4.6. Υπηρεσίες που παρέχουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
σε παιδιά και τις οικογένειές τους στους τομείς της πρόληψης και της 
έγκαιρης παρέμβασης

Το μοντέλο κοινωνικών υπηρεσιών που έχουν υιοθετήσει σήμερα 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, πραγματεύεται η 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 της έγκαιρης 

παρέμβασης», η οποία ετοιμάστηκε και δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο 201741. 

Η κεντρική παρατήρηση της Επιτρόπου επικεντρώνεται στο ελλιπές νομικό πλαίσιο των 

ΥΚΕ το οποίο, αναπόφευκτα, αντικατοπτρίζεται στο σχεδιασμό και την οργάνωση των 

υπηρεσιών που παρέχουν. Συγκεκριμένα, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αποτελείται 

από διατάξεις ειδικών νόμων, οι οποίες αφορούν μόνο ειδικές κατηγορίες παιδιών 

και περιέχουν συνοπτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΥΚΕ, χωρίς 

να παραπέμπουν σε προδιαγραφές ποιότητας, σε διατάξεις που να καθιερώνουν και 

να ρυθμίζουν διαδικασίες βελτίωσης των παρεχόμενων Υπηρεσιών μέσω τεχνικών 

 
41 Βλέπε «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», 23/5/2017, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο Επίσημες Θέσεις/ 
Εκθέσεις/ Πορίσματα της Επιτρόπου.
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παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναβάθμισης των εφαρμοζόμενων μέτρων και 

Κανονισμούς που να εξειδικεύουν τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις. 

Η Επίτροπος αναγνωρίζει ότι τα ποιοτικά προβλήματα των υπηρεσιών που παρέχουν οι 

ΥΚΕ, σχετίζονται άμεσα με το διαχρονικό πρόβλημα υποστελέχωσης των Υπηρεσιών 

υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα, ότι αυτά τα προβλήματα, διασυνδέονται, επίσης, με την 

απουσία, από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Υπηρεσιών, οποιασδήποτε 

υποχρέωσής τους για συνεχή επαναξιολόγηση των προγραμμάτων που παρέχουν ή/

και για την ανάπτυξη οποιουδήποτε πλαισίου λογοδοσίας, καθώς και την απουσία 

οποιασδήποτε δομικής διαδικασίας που να προβλέπει τη συμμετοχή των ίδιων των 

παιδιών στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των Υπηρεσιών αυτών. 

Προς αντιμετώπιση των προβλημάτων ή και αδυναμιών που εντοπίζει στη Θέση της η 

Επίτροπος, σε ότι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι ΥΚΕ, καταθέτει 

κατά τρόπο αναλυτικό, αριθμό συγκεκριμένων εισηγήσεων. Οι εισηγήσεις της 

Επιτρόπου αφορούν τον τρόπο διερεύνησης παραπόνων που τους υποβάλλονται αλλά 

και την προώθηση του εκσυγχρονισμού του ευρύτερου νομικού πλαισίου που διέπει τη 

λειτουργία των ΥΚΕ. Η Επίτροπος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αναθεώρησης των 

προγραμμάτων πρόληψης των Υπηρεσιών και την ανάγκη αναθεώρησης και ενίσχυσης 

των προγραμμάτων παροχής εξειδικευμένων κοινωνικών υπηρεσιών επιμένοντας, ότι 

κάθε αλλαγή θα πρέπει να θεμελιώνεται σε δεδομένα τα οποία θα έχουν συλλεγεί 

επιστημονικά, στη συμμετοχή των παιδιών και σε ένα πλάνο συνεχούς αξιολόγησης και 

επανασχεδιασμού. 

Στόχος των εισηγήσεων της Επιτρόπου είναι να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των 

ΥΚΕ και τη δημιουργία Κοινωνικών Υπηρεσιών φιλικών προς τα παιδιά και τις οικογένειές 

τους, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τη νομολογία της, και την «Έκθεση για την Εφαρμογή της 
Σύστασης της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού και κοινωνικές υπηρεσίες φιλικές προς τα 
παιδιά και τις οικογένειες»42, που αφορά το συγκεκριμένο θέμα.

42 Council of Europe (2016) Children’s Rights and Social Services “Report on the implementation of the Council of Europe 
Recommendation on children’s rights and social services friendly to children and families”



ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΒΙΑ 5
Εισαγωγικά 

Η βία κατά των παιδιών είναι μια από τις πλέον 

προφανείς και, ταυτόχρονα, πλέον διαδεδομένες 

και συχνές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του 

παιδιού. Παραμένει ένα σοβαρό κοινωνικό 

πρόβλημα, σε παγκόσμιο επίπεδο, ανεξάρτητα 

από το κοινωνιο-οικονομικό, το θρησκευτικό, το 

εθνοτικό ή το πολιτισμικό υπόβαθρο του κοινωνικού 

πλαισίου. 

Εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο, 

κάθε ηλικίας και φύλου, βρίσκονται καθημερινά 

αντιμέτωπα με ένα εκτεταμένο φάσμα εκφράσεων 

που δυνατόν να πάρει η βία: σωματική και 

ψυχολογική, παραμέληση, κακομεταχείριση, 

εκμετάλλευση, λεκτική και μη λεκτική, ψυχολογική 

ή συναισθηματική. Σε κάθε της μορφή η βία, όταν 

ασκείται κατά των παιδιών, αφήνει, τις περισσότερες 

φορές, ανεξίτηλα σημάδια στη ζωή τους. 

Η βία μπορεί να έχει συνέπειες στην ανάπτυξη του 

παιδιού, την υγεία και τη γνωστική του ικανότητα. 

Από την άλλη, οι διάφορες μορφές βίας κατά την 

παιδική ηλικία είναι έντονα συνδεδεμένες με 

συμπεριφορές που θέτουν αργότερα σε κίνδυνο 

την υγεία, όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, η χρήση 

ναρκωτικών, η σωματική αδράνεια και η παχυσαρκία. 

Με τη σειρά τους, αυτές οι συμπεριφορές 

συντελούν στην πρόκληση ασθενειών και θανάτων, 

όπως ο καρκίνος, η κατάθλιψη, οι αυτοκτονίες και οι 

καρδιοαγγειακές παθήσεις.

Η Σύμβαση δεσμεύει και υποχρεώνει τα κράτη που 

την έχουν κυρώσει, να καταπολεμήσουν και να 

εξαλείψουν τη βία κατά των παιδιών. Σύμφωνα με 

τα Ηνωμένα Έθνη καμιά μορφής κατά των παιδιών 

δεν μπορεί να αιτιολογηθεί ενώ κάθε μορφή βίας 
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κατά των παιδιών δυνατόν να προληφθεί. Όπως ενδεικτικά σημειώνει η Επιτροπή των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η πρόληψη όλων των μορφών βίας 

κατά των παιδιών και η διασφάλιση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 

φυσικής και ψυχολογικής ακεραιότητας των παιδιών είναι ουσιαστική προϋπόθεση για 

την προώθηση του συνόλου των δικαιωμάτων του παιδιού όπως αυτά κατοχυρώνονται 

από τη Σύμβαση43. 

Στη βάση ακριβώς αυτής της κατανόησης η Επίτροπος τοποθέτησε, από την πρώτη 

στιγμή που ανέλαβε τα θεσμικά της καθήκοντα, ως μια από τις βασικότερες και διαρκείς 

της προτεραιότητες, την προώθηση ενός πιο ασφαλούς και υγειούς περιβάλλοντος 

για όλα τα παιδιά στην Κύπρο το οποίο να είναι απαλλαγμένο από κάθε μορφής βία και 

κακοποίηση. Στα χρόνια που έχουν παρέλθει, η Κύπρος έχει αποκτήσει ένα σύγχρονο 

θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και 

σεξουαλική εκμετάλλευση, που επέτρεψε την ανάπτυξη, για πρώτη φορά, μιας σχετικής 

Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης, έχει ενισχύσει τις πολιτικές για την προστασία 

του παιδιού από την ενδοοικογενειακή βία ενώ έχει θέσει σε εφαρμογή πολιτικές για την 

καταπολέμηση της βίας στο χώρο του σχολείου και ιδιαίτερα του σχολικού εκφοβισμού. 

Σε κάθε ένα από τα βήματα που έχουν γίνει για τη νομική και θεσμική θωράκιση των 

παιδιών απέναντι στη βία και την κακοποίηση, η συμβολή της Επιτρόπου ήταν, κατά 

γενική ομολογία, ιδιαίτερα σημαντική.

Η Επίτροπος, παράλληλα, συνεχίζει να εργάζεται για την ενδυνάμωση των ίδιων των 

παιδιών και την καλλιέργεια κουλτούρας μη βίας, στην ευρύτερη κοινωνία, θεωρώντας 

ότι έτσι οικοδομούνται οι προϋποθέσεις για την πρόληψη φαινομένων βίας κατά των 

παιδιών. 

5.1. Βία από παιδιά κατά παιδιών 

Η βία είναι τακτικά παρούσα στην καθημερινότητα των πλείστων παιδιών. Είτε άμεσα 

είτε έμμεσα, μέσω των πολύμορφων καναλιών επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που έχουν 

σήμερα τα παιδιά στη διάθεσή τους. Η έκθεση των παιδιών στη βία και η επαφή τους 

με μια, κατά το μάλλον ή ήττον, κυρίαρχη κουλτούρα βίας, δυνατόν να αφήσει βαθιά 

σημάδια στις στάσεις, νοοτροπίες και συμπεριφορές των παιδιών και, κατ’ επέκταση 

στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να διαχειρίζονται τις καθημερινές τους σχέσεις 

και αλληλεπιδράσεις. Η υιοθέτηση βίαιων στάσεων ή / και συμπεριφορών από μέρους 

των παιδιών ενίοτε σηματοδοτεί μια ακόμη αποτυχία της κοινωνίας των ενηλίκων, να 

προστατέψει τα παιδιά από την έκθεσή τους στη βία που είναι διάχυτη στη δική μας 

43 Committee on the Rights of the Child Original: General comment No. 13 (2011) The right of the child to freedom from all forms of 
violence.
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κοινωνία. Στα πλαίσια της προοπτικής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα 

των δικαιωμάτων του παιδιού, τα παιδιά που εκδηλώνουν βία, έχουν εξίσου ανάγκη 

τη βοήθεια και την υποστήριξή μας με τα παιδιά που δέχονται τη βία. Η Επίτροπος, 

κατά καιρούς, μέσα από παρεμβάσεις της προς τις αρμόδιες Αρχές αλλά και δημόσιες 

τοποθετήσεις της, έχει τονίσει επανειλημμένα την υποχρέωση της Πολιτείας να λάβει 

μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αλλά, κυρίως, να προληφθεί η 

βία που εκδηλώνουν παιδιά απέναντι σε άλλα παιδιά. 

Προνομιακό πεδίο εκδήλωσης αυτής της μορφής βίας είναι το σχολικό περιβάλλον, όπου 

πολύ συχνά εμφανίζεται ως εκφοβιστική συμπεριφορά. Η πρόοδος της τεχνολογίας και 

ο βαθμός εξοικείωσης των παιδιών με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαμορφώνουν 

τις συνθήκες μιας ιδιαίτερης έκφρασης εκφοβισμού – που εκδηλώνεται από παιδιά 

εναντίον παιδιών – τη δικτυακή βία (cyber-bullying). 

5.1.1. Σχολική βία 

Η βία εντός του σχολείου, μια από τις πλέον εμφανείς εκφράσεις βίας κατά των παιδιών, 

μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Κατά κανόνα, εκφράζεται από ένα παιδί ή ομάδα 

παιδιών εναντίον ενός παιδιού ή ομάδας παιδιών. Μπορεί να είναι σωματική, λεκτική, 

ψυχολογική ή συναισθηματική. Πολύ συχνά η βία στο χώρο του σχολείου εκδηλώνεται 

ως εκφοβιστική συμπεριφορά. Η βία εντός του σχολείου ενεργοποιεί αισθήματα 

ανασφάλειας και φόβου, τα οποία διαταράσσει το γενικότερο μαθησιακό κλίμα του 

σχολείου και αποτελεί τροχοπέδη για την απόλαυση του δικαιώματος στην εκπαίδευση. 

Ευθύνη του Κράτους είναι η προαγωγή και η διατήρηση ενός ασφαλούς σχολικού 

περιβάλλοντος στο οποίο το κάθε παιδί συμμετέχει ενεργά στη σχολική ζωή και 

την εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με 

χαρακτηριστικά όπως φύλο, χρώμα / εμφάνιση, εθνικότητα, κοινότητα ή θρησκευτική 

ομάδα, καθεστώς παραμονής στη χώρα, καταγωγή, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, 

αναπηρία, ηλικία, σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτότητα φύλου, γλώσσα, προφορά, 

συνήθειες, επάγγελμα, κοινωνικοοικονομική κατάσταση ή κουλτούρα. 

Η Επίτροπος, στην επικοινωνία της με τα σχολεία και τους μαθητές και μαθήτριες, 

επιμένει να υπογραμμίζει ότι, κάθε σχολείο έχει ευθύνη να προάγει και να προστατεύει 

τη συναισθηματική, ψυχολογική και σωματική ευημερία όλων των παιδιών που φοιτούν 

σε αυτό. Ως εκ τούτου, αναμένεται να περιλαμβάνει προγράμματα που να αφορούν την 

προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας, και που καλλιεργούν στα παιδιά το σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά, και των δικαιωμάτων του παιδιού ειδικότερα. 
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Η Επίτροπος επιμένει ότι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για την καταπολέμηση της 

βίας των παιδιών από παιδιά είναι, η ενδυνάμωση των παιδιών και η μύησή τους σε μια 

κουλτούρα μη βίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Το Φεβρουάριο του 2017, το ΓΕΠ συμμετείχε στην Ημερίδα για τη Σχολική Βία και 

τον Εκφοβισμό, την οποία διοργάνωσε το ΥΠΠ. Στο πρώτο μέρος της ημερίδας 

παρουσιάστηκε το Φινλανδικό Πρόγραμμα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού “KIVA” από 

τη δημιουργό του προγράμματος. Το δεύτερο μέρος της Ημερίδας, περιλάμβανε Έκθεση 

με προγράμματα και δράσεις από εμπλεκόμενους Φορείς, Υπηρεσίες και Οργανισμούς. 

Στην Έκθεση, συμμετείχε και η Επίτροπος, με δύο Λειτουργούς του Γραφείου της, 

οι οποίοι παρουσίασαν: α) την προοπτική των δικαιωμάτων του παιδιού για τον τρόπο 

αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, β) τα προγράμματα και τις δράσεις 

της Επιτρόπου για την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών και γ) τα προγράμματα/

δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών, των επαγγελματιών που 

εργάζονται με παιδιά και της ευρύτερης κοινωνίας γύρω από τα θέματα της βίας κατά των 

παιδιών και ειδικότερα της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού. 

5.1.2. Διαδικτυακή βία 

Στην ψηφιακή εποχή, το διαδίκτυο έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον αγαπημένους 

και πολυσύχναστους χώρους για τα παιδιά. Σε ολόκληρο τον κόσμο, όλο και περισσότερα 

παιδιά σερφάρουν με τις ώρες στους πολλαπλούς κόσμους του διαδικτύου, αξιοποιώντας 

τα εργαλεία που τους παρέχει προκειμένου να περάσουν ευχάριστα το χρόνο τους, να 

παίξουν αλλά και να μάθουν, να αντλήσουν πληροφορίες, να κοινωνικοποιηθούν και να 

φτιάξουν φίλους. Η δύναμη της τεχνολογίας δίνει τα μέσα στα παιδιά να συμμετέχουν 

σε μια παγκόσμια κοινωνία γνώσης, συνεργασίας και επαφής, με τρόπους που δεν 

ήταν δυνατοί προηγουμένως. Την ίδια στιγμή, η εμπλοκή των παιδιών με το διαδίκτυο 

εμπεριέχει κινδύνους. Η Πολιτεία και η κοινωνία των ενηλίκων έχουν ευθύνη να 

αναπτύξουν ένα πλαίσιο προστασίας των παιδιών, το οποίο, για να είναι αποτελεσματικό, 

θα πρέπει να στηρίζεται στην ενδυνάμωση των ίδιων των παιδιών. Η Επίτροπος, 

προσηλωμένη στο στόχο για ασφαλή χρήση του διαδικτύου από παιδιά, συμμετέχει 

στην Ομάδα Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, μαζί με πολλούς εταίρους (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο Κύπρου, ΥΠΠ, Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων, Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αστυνομίας, , Τμήμα 

Υπηρεσιών Πληροφορικής, Οργανισμό Νεολαίας, Παγκύπρια Σχολή Γονέων, Τμήματα 

Πληροφορικής όλων των Πανεπιστημίων της Κύπρου). Παράλληλα, μέλη της ΟΕΣ της 
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Επιτρόπου συναποτελούν την Ομάδα Παιδιών και Νέων (CYberSafety Youth Panel), στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου Έργου «CYberSafety – Καλύτερο 

Διαδίκτυο για τα Παιδιά». Η Ομάδα αυτή έχει την ευκαιρία να εκφράζει απόψεις και να 

ανταλλάζει γνώσεις και εμπειρίες, αναφορικά με τη δημιουργική και την ασφαλή χρήση 

του διαδικτύου και, γενικότερα, των ψηφιακών τεχνολογιών. Παράλληλα, οι νέοι και τα 

παιδιά της συγκεκριμένης ομάδας λειτουργούν ως πρεσβευτές βέλτιστων πρακτικών 

και δράσεων, με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων πηγών και τη διάδοση μηνυμάτων 

ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου προς τους συνομηλίκους τους, αλλά και σε άλλες 

εμπλεκόμενες ομάδες. Σημαντικός άξονας της συμβολής τους αποτελεί η διαμόρφωση 

εισηγήσεων και δράσεων για τη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου για τα παιδιά και 

τους νέους, καθώς, επίσης, και η προώθηση στρατηγικής για τη δημιουργική χρήση των 

ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών, με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Στο πλαίσιο της πιο πάνω συνεργασίας, το ΓΕΠ πραγματοποίησε διάφορες δράσεις και 

ενέργειες, όπως τη συμμετοχή μελών της ΟΕΣ στην 1η Ημερίδα Εκπαίδευσης των μελών 

του CYberSafety Youth Panel, τον Απρίλιο του 2017.

5.2. Πορίσματα Επιτρόπου στη βάση διερεύνησης παραπόνων που 
αφορούσαν σεξουαλική ή / και άλλης μορφής σωματική κακοποίηση 
των παιδιών 

Στα πλαίσια της συνεχούς παρακολούθησης της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας 

αλλά και του ελέγχου όσον αφορά τις πρακτικές και διαδικασίες που ακολουθούν οι 

αρμόδιες Υπηρεσίες, σε σχέση με διερεύνηση καταγγελιών για κακοποίηση παιδιών, η 

Επίτροπος δημοσιοποίησε τρία σχετικά Πορίσματα, εντός του 2017. Τα δύο αφορούσαν 

περιπτώσεις καταγγελίας για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας κατά παιδιών και το τρίτο 

άσκηση σεξουαλικής βίας. 

5.2.1. Πόρισμα της Επιτρόπου, αναφορικά με το χειρισμό από την 
Αστυνομία υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης.

Η Επίτροπος διερεύνησε παράπονο για τον τρόπο που η Αστυνομία χειρίστηκε καταγγελία 

για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης και στη συνέχεια δημοσιοποίησε σχετικό 

Πόρισμα44. Μέσα από τη διερεύνηση του παραπόνου, η Επίτροπος εντόπισε αδυναμίες 

όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μέλη της Αστυνομίας χειρίζονται καταγγελίες 

 
44 Το «Πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αναφορικά με το χειρισμό από την Αστυνομία υπόθεσης 
σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης, 8/3/2017» βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.childcom.cy στο σύνδεσμο Επίσημες 
Θέσεις/ Εκθέσεις/ Πορίσματα της Επιτρόπου.
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για σεξουαλική κακοποίηση. Τα ευρήματα της διερεύνησης επιβεβαιώνουν την πάγια 

θέση της Επιτρόπου ότι η ανάπτυξη και εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωμένου σύγχρονου 

θεσμικού πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού γενικά, και την 

προστασία του παιδιού από τη σεξουαλική κακοποίηση ειδικότερα, είναι ουσιαστικό 

μέτρο για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού όχι όμως επαρκές. Τα ευρήματα 

της Επιτρόπου αναδεικνύουν την ανάγκη της συνεχούς ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης 

και ενδο-υπηρεσιακής κατάρτισης των μελών της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου και 

ευρύτερα των επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά, προκειμένου να είναι σε θέση 

να μπορούν να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα εργαλεία που θέτει στη διάθεσή τους ο 

Νόμος για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών. 

5.2.2. Πόρισμα της Επιτρόπου αναφορικά με το χειρισμό από 
τις συναρμόδιες Υπηρεσίες περίπτωσης παιδιών θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας και ενδεχόμενης σεξουαλικής κακοποίησης. 

Το επίπεδο και η αποτελεσματικότητα του συντονισμού και της συνεργασίας 

διαφορετικών Υπηρεσιών (ΥΚΕ – Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, Νομική 

Υπηρεσία, Αστυνομία), κατά τη διαχείριση καταγγελιών για κακοποίηση παιδιών, στο 

ενδοοικογενειακό πλαίσιο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της διερεύνησης της Επιτρόπου 

μετά από σχετικό παράπονο που της υποβλήθηκε, για συγκεκριμένη περίπτωση 

ενδοοικογενειακής βίας και ενδεχόμενης σεξουαλικής κακοποίησης. 

Στο Πόρισμά45 της, η Επίτροπος, εντοπίζει, και μάλιστα, δυστυχώς, όχι για πρώτη φορά, 

την αδυναμία των συναρμόδιων Υπηρεσιών να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο συνεργασίας 

το οποίο να διασφαλίζει και να προάγει το συμφέρον του παιδιού. Περαιτέρω, το Πόρισμα 

αναδεικνύει τις αδυναμίες ακόμη και στο επίπεδο της ενδο-τμηματικής συνεργασίας, 

όσον αφορά τουλάχιστον την Αστυνομία, ενώ, αναδεικνύει συγκεκριμένες αδυναμίες των 

ΥΚΕ, με σημαντικότερη την απουσία προγραμμάτων στήριξης και ανάπτυξης/εκμάθησης 

γονεϊκών δεξιοτήτων (parenting skills) για γονείς οι οποίοι ασκούν οποιαδήποτε μορφή 

βίας στα παιδιά τους. 

5.2.3. Πόρισμα της Επιτρόπου, αναφορικά με το χειρισμό από τις 
συναρμόδιες Υπηρεσίες σε υπόθεση ενδοοικογενειακής κακοποίησης 
(ενδεχομένως και σεξουαλικής) ανήλικης από θετή οικογένεια

45 Το «Πόρισμα της Επιτρόπου αναφορικά με το χειρισμό από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες περίπτωσης παιδιών θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας και ενδεχόμενης σεξουαλικής κακοποίησης, Μάιος 2017» βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.
childom.cy στο σύνδεσμο Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/ Πορίσματα της Επιτρόπου.
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Το Πόρισμα46 στηρίχτηκε στη διερεύνηση παραπόνου που υπέβαλε ενήλικο σήμερα 

άτομο, το οποίο υιοθετήθηκε από οικογένεια στην Κύπρο μέσω των διακρατικών 

διαδικασιών. Σύμφωνα με το παράπονο, το συγκεκριμένο άτομο ως παιδί υπήρξε θύμα 

ενδοοικογενειακής αλλά και σεξουαλικής βίας, στο πλαίσιο της οικογένειας ενώ οι ΥΚΕ 

ήταν απούσες ή/και δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τη φρικιαστική πραγματικότητα 

που βίωνε το παιδί. Η διερεύνηση του συγκεκριμένου παραπόνου ήταν ένα πρώτο 

εγχείρημα της Επιτρόπου να προσεγγίσει κάποιες πτυχές, των διακρατικών υιοθεσιών 

και τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι Υπηρεσίες του Κράτους ακολουθούν κατά 

την υλοποίησή τους. Το Πόρισμα, ανάμεσα σε άλλα, εντοπίζει την αδυναμία των ΥΚΕ να 

διατηρήσουν επαφή, με στόχο την παρακολούθηση και τον έλεγχο, με τις οικογένειες 

που αναλαμβάνουν τεκνοθεσίες, είτε η διαδικασία αφορά διακρατική τεκνοθεσία 

είτε όχι. Η αδυναμία αυτή, με βάση τα ευρήματα και της διερεύνησης, αφήνει ανοικτό 

το ενδεχόμενο εκδήλωσης κακοποιητικών συμπεριφορών απέναντι στο παιδί, σε 

τέτοιο βαθμό που να επιτρέπουν να καθίστανται συστηματικές. Για ακόμη μια φορά, 

η Επίτροπος, εντοπίζει στο Πόρισμά της την αδυναμία συνεργασίας και συντονισμού 

Κρατικών Υπηρεσιών που έρχονται σε επαφή με το παιδί, στα πλαίσια του οποίου είναι 

δυνατόν να ενεργοποιηθούν μηχανισμοί για την προστασία των παιδιών από τη βία. 

46 Το “Πόρισμα της Επιτρόπου, αναφορικά με το χειρισμό από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες σε υπόθεση ενδοοικογενειακής 
κακοποίησης (ενδεχομένως και σεξουαλικής) ανήλικης από θετή οικογένεια, 18/12/2017 βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
www.childcom.cy στο σύνδεσμο Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/ Πορίσματα της Επιτρόπου.





6ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Εισαγωγικά 

Το δικαίωμα του παιδιού στην άθληση και τις 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου κατοχυρώνεται 

κατά τρόπο ρητό και ξεκάθαρο στη Σύμβαση. 

Ταυτόχρονα, το γράμμα και το πνεύμα της 

Σύμβασης επιβάλλει όπως, κάθε πλαίσιο στο 

οποίο φιλοξενούνται, απασχολούνται, αθλούνται 

ή εκπαιδεύονται παιδιά, διαπνέεται από ένα 

παιδοκεντρικό προσανατολισμό, ο οποίος να 

θεμελιώνεται στο σεβασμό των βασικών Αρχών της 

Σύμβασης. Πέραν τούτου, ο αθλητισμός αποτελεί 

προνομιακό πεδίο για την υγιή απασχόληση του 

παιδιού και, παράλληλα, ένα πλαίσιο το οποίο 

μπορεί να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη 

του παιδιού μέσα από την καλλιέργεια θετικών 

στάσεων για τη ζωή και πνεύματος ομαδικότητας, 

συνεργασίας αλλά και ευγενούς άμιλλας. 

Και όμως, ο χώρος του αθλητισμού στην Κύπρο 

πάσχει σημαντικά σε ότι αφορά την εφαρμογή 

των δικαιωμάτων του παιδιού. Η απουσία ενός 

ολοκληρωμένου παιδοκεντρικού θεσμικού 

πλαισίου, που να ρυθμίζει το εύρος των θεμάτων 

που αφορούν την άθληση των παιδιών και την 

υγιή απασχόλησή τους κατά τον ελεύθερο τους 

χρόνο (π.χ. κατάρτιση προπονητών και γυμναστών, 

διαμόρφωση και οργάνωση χώρων άθλησης, 

ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, όροι και 

προϋποθέσεις συμμετοχής κλπ.), είναι εξόχως 

εμφανής. 

Στην απουσία ενός τέτοιου ολοκληρωμένου 

θεσμικού πλαισίου, η ενασχόληση ενός παιδιού 

με τον αθλητισμό γίνεται στη βάση των ίδιων όρων 

και προϋποθέσεων που ισχύουν για τα ενήλικα 

άτομα. Σε τούτο συμβάλλει σημαντικά το γεγονός 
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ότι, συχνά πυκνά, η ενασχόληση ενός παιδιού με τον αθλητισμό θεωρείται, τόσο από 

μέρους του παιδιού και της οικογένειάς του όσο και από το πλαίσιο στο οποίο αθλείται 

(αθλητικά σωματεία, ακαδημίες) ως μια εναλλακτική προοπτική επαγγελματικής 

αποκατάστασης του παιδιού. Σε μια τέτοια ακριβώς συνθήκη τα παιδιά, πολλές φορές, 

προσλαμβάνονται και, ως εκ τούτου, αντιμετωπίζονται, από τα σωματεία / ακαδημίες 

ως οιονεί ενήλικες επαγγελματίες. Η Επίτροπος, έχει κατά καιρούς επισημάνει την 

ανάγκη ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που να θεμελιώνεται στη Σύμβαση και 

να ρυθμίζει την ενασχόληση του παιδιού με τον αθλητισμό, μέσα από παρεμβάσεις της 

τόσο στον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού όσο και τον Κυπριακό Οργανισμό 

Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.) στα πλαίσια διερεύνησης παραπόνων που την είχαν υποβληθεί. 

Εντός του 2017, η Επίτροπος ολοκλήρωσε τη διερεύνηση και προχώρησε σε αξιολόγηση 

ενός παραπόνου που αφορούσε τον τρόπο μεταχείρισης ενός παιδιού αθλητή, από 

την Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας. Ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό γεγονός για το 

2017 ήταν η υποβολή αιτήματος από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας προς την 

Επίτροπο προκειμένου αυτή να δώσει τις απόψεις της αναφορικά με τον νέο Κανονισμό 

Μεταγραφών της Ομοσπονδίας. 

6.1. Εισηγήσεις Επιτρόπου σχετικά με τον Κανονισμό Μεταγραφών της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Κ.Ο.ΠΟ) 

Η Κ.Ο.ΠΟ. με επιστολή της προς την Επίτροπο, ημερομηνίας 20/1/2017, ζήτησε τις 

απόψεις της Επιτρόπου για το κείμενο του νέου Κανονισμού Μετεγγραφών της Κ.Ο.ΠΟ, 

μέσα από την προοπτική των δικαιωμάτων του παιδιού. 

Η Επίτροπος μετά από προσεκτική μελέτη του Κανονισμού, διαμόρφωσε ένα σύνολο 

εισηγήσεων για αλλαγές τις οποίες και έθεσε υπόψη του Προέδρου της Ομοσπονδίας 

με επιστολή της ημερομηνίας 20/4/2017. Στην επιστολή της η Επίτροπος δεν παρέλειψε 

να εκφράσει τις ευχαριστίες της για την εμπιστοσύνη που επέδειξε η Ομοσπονδία στο 

Θεσμό, ζητώντας τις απόψεις της Επιτρόπου για το πώς διασφαλίζονται τα δικαιώματα 

του παιδιού μέσα από την εφαρμογή του Κανονισμού Μετεγγραφών της Ομοσπονδίας. 

Η Επίτροπος υπογράμμισε το αξιέπαινο της προσπάθειας της Ομοσπονδίας να 

προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό, τη ρύθμιση, την εποπτεία και την πιστοποίηση των 

σχολών ποδηλασίας και των εκπαιδευτών τους από την Ακαδημία Ποδηλασίας της Κ.Ο.ΠΟ. 

Σε σχέση με τον Κανονισμό, η Επίτροπος υπέδειξε ότι, όπως και κάθε άλλο νομικό κείμενο 

αφορά παιδιά, θα πρέπει να διατρέχεται από το γράμμα (με σαφή αναφορά στις βασικές 

Αρχές της Σύμβασης) και πολύ περισσότερο το πνεύμα της Σύμβασης. 
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Η Επίτροπος κατέθεσε, επίσης, αριθμό συγκεκριμένων ενστάσεων επί του κειμένου 

των Κανονισμών που είχε τεθεί ενώπιόν της. Συγκεκριμένα, η Επίτροπος διατύπωσε 

την ανοιχτή της διαφωνία με τη συμπερίληψη στον Κανονισμό ρητής απαγόρευσης 

μεταγραφής παιδιών από 15 χρόνων και πάνω (με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες όπου 

θα υπάρχει συναίνεση των δυο εμπλεκόμενων σωματείων). Η Επίτροπος σημείωσε ότι η 

υπέρμετρη δέσμευση παιδιών αθλητών σε ένα σωματείο, και η πρακτική της άρνησης 

παραχώρησης μεταγραφής, δε συνάδουν με τις πρόνοιες της Σύμβασης, θέτοντας 

εμπόδια στην απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες, που 

πιθανόν εν τέλει να οδηγήσει σε απομάκρυνσή τους από τον αθλητισμό. Η Επίτροπος 

ανέφερε, επίσης, ότι σε καμία περίπτωση μια τέτοια μεταχείριση παιδιών, δεν προάγει το 

στόχο τον οποίο υπηρετεί ο Κ.Ο.Α., δηλαδή, την προαγωγή της εξωσχολικής σωματικής 

αγωγής και του εν γένει αθλητισμού στην Κύπρο, την καλλιέργεια και ανάπτυξη του 

Ολυμπιακού ιδεώδους και του φιλάθλου πνεύματος (άρθρο 5)47. 

Πρόσθετα, η Επίτροπος διατύπωσε τη διαφωνία της με τη συμπερίληψη στον Κανονισμό, 

υποχρέωσης για καταβολή αποζημίωσης για εκπαίδευση και ανάπτυξη, από το ένα 

σωματείο στο άλλο, για τις περιπτώσεις που το σωματείο από το οποίο επιθυμεί να 

αποχωρήσει ένα παιδί, αρνείται την παραχώρηση μεταγραφής του. Όπως υπέδειξε η 

Επίτροπος, τέτοιες πρακτικές θέτουν εμπόδια στην απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών 

σε αθλητικές δραστηριότητες, που πιθανόν εν τέλει να οδηγήσει σε απομάκρυνση τους 

από τον αθλητισμό. 

Περαιτέρω, η Επίτροπος προχώρησε σε αριθμό εισηγήσεων προς την Ομοσπονδία, 

οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως: 

• Να γίνεται διάκριση μεταξύ διαφορετικών μορφών συμμετοχής - ένταξης ανηλίκου 

σε ένα σωματείο. Αρχικά το παιδί να έχει την επιλογή για περιορισμένης χρονικής 

διάρκειας δέσμευση (π.χ. εννέα µήνες), για να γνωρίσει το άθλημα και την ομάδα. Εάν 

στη συνέχεια θέλει να ενταχθεί στην ομάδα και να συμμετέχει τακτικά σε αγώνες, 

παρέχοντας του ταυτόχρονα όλη την απαραίτητη ενημέρωση με τρόπο κατανοητό 

για το επίπεδο ωριμότητας του, η δέσμευση του να είναι για μεγαλύτερο διάστημα, 

πέραν των εννέα μηνών. Εάν στη συνέχεια, υπάρχει δυνατότητα επαγγελματικής 

δέσμευσης, π.χ. υπογραφή συμβολαίου, αυτό θα πρέπει να γίνεται από μία ηλικία και 

άνω (π.χ. άνω των 16 ετών).

• Να διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η ελεύθερη μεταγραφή παιδιών σε άλλο 

σωματείο. Μόνο σε περίπτωση που υπάρχει, με οποιοδήποτε τρόπο, επαγγελματική 

 
47 Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος του 1969 (Ν. 41/1969), όπως έχει τροποποιηθεί.
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δέσμευση του παιδιού (ηλικίας ενδεχομένως άνω των 16) με ένα σωματείο, να είναι 

απαραίτητη η συγκατάθεση και του σωματείου αυτού για τη μεταγραφή του παιδιού 

σε άλλο σωματείο και, ενδεχομένως, η καταβολή από το νέο σωματείο, και όχι από το 

παιδί ή τους γονείς του, κάποιου ποσού ως αποζημίωση. Και τούτο μόνο δεδομένου 

ότι αποδεδειγμένα έχουν καταβληθεί πόροι για εκπαίδευση και ανάπτυξη του 

παιδιού αθλητή. 

• Στη διαδικασία που θα απαιτείται για παραχώρηση ελευθέρας μεταγραφής θα πρέπει 

να ακούγεται η άποψη του παιδιού και αυτή να λαμβάνεται υπόψη ανάλογα με την 

ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς του.

• Η Κ.Ο.ΠΟ. θα πρέπει να εγκαθιδρύσει διαφανείς και προσιτές διαδικασίες υποβολής 

και διερεύνησης παραπόνων των παιδιών αθλητών.

• Αναφορικά με την καταβολή ποσών αποζημίωσης για εκπαίδευση και ανάπτυξη 

παιδιών αθλητών, η Επίτροπος θεωρεί ότι, εκεί όπου υπάρχει διαχωρισμός 

επαγγελματία και ερασιτέχνη αθλητή, ακόμα και για παιδιά, η καταβολή των ποσών 

θα πρέπει να προνοείται από σωματείο σε σωματείο και σε καμία περίπτωση το ποσό 

αυτό δε θα πρέπει να καταβάλλεται από τους γονείς / αθλητές. Επιπλέον, το ύψος του 

ποσού θα πρέπει να υπολογίζεται ανάλογα με το κόστος της επένδυσης μιας ομάδας 

για το συγκεκριμένο παιδί.

6.2. Εφαρμογή Κανονισμών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας 
Κ.Ο.Ξ.), αναφορικά με τη μεταχείριση παιδιού αθλητή.

Πατέρας 15χρονου αθλητή ξιφασκίας, υπέβαλε παράπονο στη Επίτροπο, σχετικά με την 

εφαρμογή των Κανονισμών της Κ.Ο.Ξ. από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, σε σχέση με 

το παιδί του. Για το παράπονο, η Επίτροπος προχώρησε σε γραπτή παρέμβαση προς τον 

Πρόεδρο της Κ.Ο.Ξ., την οποία κοινοποίησε στον Πρόεδρο του Κ.Ο.Α. 

Επιγραμματικά, τα θέματα που κατήγγειλε ο πατέρας αφορούσαν τη μεροληπτική 

συμπεριφορά του Τεχνικού Συμβούλου της Κ.Ο.Ξ. προς το παιδί, ο οποίος τύγχανε να 

είναι ο προηγούμενος προπονητής του, τη στελέχωση της Τεχνικής Επιτροπής της Κ.Ο.Ξ., 

ως επί τω πλείστω από άτομα του ιδίου σωματείου, καθώς και τη μη-επιλογή του αθλητή 

στην εθνική ομάδα. 

Στη βάση των όσων έχουν τεθεί ενώπιον της από την Κ.Ο.Ξ., η Επίτροπος προχώρησε σε 

αξιολόγηση των απαντήσεων που έλαβε. 
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Εισήγηση της Επιτρόπου ήταν, όπως στο Καταστατικό της Κ.Ο.Ξ. προστεθούν ειδικές 

διατάξεις αναφορικά με τη σύνθεση της Τεχνικής Επιτροπής, για αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του ενδεχόμενου σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη λήψη αποφάσεων 

και διασφάλιση της αντικειμενικότητας της εν λόγω Επιτροπής. Όσον αφορά την 

ενημέρωση των παιδιών για τους Κανονισμούς της, η ΚΟΞ χρειάζεται να θέσει την 

υποχρέωση στα Σωματεία-μέλη της, με την εγγραφή ενός παιδιού σε ένα Σωματείο, να 

ενημερώνουν άμεσα, τους γονείς του και το ίδιο για τους Κανονισμούς και τις διαδικασίες 

που διέπουν το άθλημα της ξιφασκίας. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να είναι κατάλληλη 

για την ηλικία και το βαθμό ωριμότητας του παιδιού, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη 

για όλα τα παιδιά. 

Επιπρόσθετα, η Επίτροπος διατύπωσε τη διαφωνία της με την πρακτική που ακολουθεί 

η Κ.Ο.Ξ. σύμφωνα με την οποία τα παιδιά αθλητές ή οι γονείς τους παραπέμπονται στα 

δικαστικά όργανα της Ομοσπονδίας για την επίλυση των διαφορών που έχουν είτε με το 

Σωματείο τους, είτε με τον προπονητή τους, για ενέργειες, δηλαδή, που, ενδεχομένως, 

συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Ως εκ τούτου, η Επίτροπος εισηγήθηκε τη 

δημιουργία, από πλευράς των Σωματείων, ενός κώδικα συμπεριφοράς που αναμένεται 

από τα παιδιά αθλητές και τους εμπλεκόμενους ενήλικες (προπονητές, παράγοντες 

των Σωματείων, κτλ), κατά τις προπονήσεις και τους αγώνες. Ένα τέτοιο μέτρο μπορεί 

να λειτουργήσει ως μέτρο πρόληψης και προστασίας των παιδιών από κάθε μορφή βίας 

ή εκμετάλλευσης στο χώρο του αθλήματος που δραστηριοποιούνται. Ο κώδικας αυτός 

θα μπορούσε να διαμορφωθεί κατόπιν διαβούλευσης με τα παιδιά αθλητές και να είναι 

προσαρμοσμένος στις ιδιαιτερότητες της κάθε ηλικίας και του αθλήματος. Ευθύνη της 

Κ.Ο.Ξ. είναι να ελέγχει κατά πόσο το κάθε Σωματείο έχει καταρτίσει ένα τέτοιο κώδικα 

συμπεριφοράς και το πώς εφαρμόζεται.





7ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ 
& ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 

Εισαγωγικά 

Στις σύγχρονες κοινωνίες ο χώρος των ΜΜΕ 

και του θεάματος επεκτείνεται συνεχώς, 

καλύπτοντας σημαντικό μέρος και με διαφορετικές 

εκφράσεις, τη δημόσια σφαίρα. Ένα μεγάλο 

μέρος των παραγωγών – οπτικοακουστικών και 

καλλιτεχνικών – είτε απευθύνονται σε παιδιά ή 

απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες. Παράλληλα, 

τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής αύξηση 

της συμμετοχής του παιδιού σε τηλεοπτικές 

παραγωγές και καλλιτεχνικές παραστάσεις. 

Η Επίτροπος ασχολείται με το πώς η παρουσία ή/και 

η διασύνδεση του παιδιού με το χώρο των ΜΜΕ και 

του θεάματος, είναι δυνατόν να λειτουργήσει προς 

όφελος του παιδιού και στη βάση του σεβασμού 

των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς του. 

7.1. Εκδόσεις Επιτρόπου: «Συμμετοχή 
παιδιών σε οπτικοακουστικές και 
καλλιτεχνικές παραγωγές. Οδηγός 
για επαγγελματίες και γονείς» και 
«ΣυΜΜΕτέχω. Οδηγός για παιδιά 
που συμμετέχουν σε τηλεοπτικές και 
καλλιτεχνικές παραγωγές»48 

Η Επίτροπος, σε συνέχεια της Τοποθέτησής της με 

τίτλο «Τοποθέτηση της Επιτρόπου, αναφορικά με 

τη συμμετοχή παιδιών σε τηλεοπτικές παραγωγές, 

όπως προγράμματα/εκπομπές/διαγωνισμούς, 

Αύγουστος 2015»49 και λαμβάνοντας υπόψη την 

 

48 Οι εκδόσεις «Συμμετοχή παιδιών σε οπτικοακουστικές και καλλιτεχνικές 
παραγωγές. Οδηγός για επαγγελματίες και γονείς» και «ΣυΜΜΕτέχω. Οδηγός 
για παιδιά που συμμετέχουν σε τηλεοπτικές και καλλιτεχνικές παραγωγές» 
βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του www.childcom.org.cy, αρχική 
σελίδα.

49 Για την Τοποθέτηση βλέπε στην ιστοσελίδα www.childcom.org.cy, στο 
σύνδεσμο Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις και Πορίσματα της Επιτρόπου.
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πληροφόρηση και τις απόψεις που καταγράφηκαν στα πλαίσια των διαβουλεύσεων50 

που έγιναν το 2016, προχώρησε το 2017 στην έκδοση δύο Οδηγών που αφορούν τη 

συμμετοχή παιδιών σε οπτικοακουστικές και καλλιτεχνικές παραγωγές. 

Η έκδοση με τίτλο, «Συμμετοχή παιδιών σε οπτικοακουστικές και καλλιτεχνικές 

παραγωγές. Οδηγός για επαγγελματίες και γονείς» απευθύνεται σε επαγγελματίες του 

χώρου των ΜΜΕ και του θεάματος και σε γονείς των οποίων τα παιδιά είτε επιθυμούν να 

συμμετέχουν ή συμμετέχουν σε τέτοιες παραγωγές. Η έκδοση «ΣυΜΜΕτέχω. Οδηγός για 

παιδιά που συμμετέχουν σε τηλεοπτικές και καλλιτεχνικές παραγωγές», απευθύνεται σε 

παιδιά που είτε επιθυμούν να συμμετέχουν ή συμμετέχουν σε τέτοιες παραγωγές.

Η ανάπτυξη των Κατευθυντήριων Γραμμών για τη συμμετοχή του παιδιού, που 

περιλαμβάνονται στους Οδηγούς, έγιναν με σημείο αναφοράς το θεσμικό πλαίσιο 

των δικαιωμάτων του παιδιού και, ως εκ τούτου, έχουν καθολική ισχύ. Οι Οδηγοί όμως 

αποκτούν ιδιαίτερη, πρόσθετη αξία, στο κυπριακό συγκείμενο, δεδομένου ότι για 

την ανάπτυξή τους αξιοποιήθηκε η εμπειρογνωμοσύνη αρμόδιων Αρχών, Κύπριων 

επαγγελματιών στο χώρο των ΜΜΕ και του θεάματος, καθώς και οι απόψεις παιδιών 

με εμπειρίες συμμετοχής σε τέτοιες παραγωγές. Υπό την έννοια αυτή, οι Οδηγοί 

δεν αποτελούν μια θεωρητική άσκηση, αλλά πρακτικά εργαλεία, τόσο για κάθε 

επαγγελματία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στους συγκεκριμένους 

χώρους στην Κύπρο, όσο και σημείο αναφοράς / ενημέρωσης για γονείς και για παιδιά τα 

οποία θέλουν να συμμετέχουν ή συμμετέχουν σε παραγωγές. 

Η Επίτροπος, σε συνεργασία με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το Θεατρικό 

Οργανισμό Κύπρου και με τη συμμετοχή τριών παιδιών που συμμετείχαν σε παραγωγές, 

παρουσίασε τους δύο Οδηγούς/Εκδόσεις στη Δημοσιογραφική Εστία, στις 12/12/2017. 

Στην εν λόγω Παρουσίαση παραβρέθηκαν λειτουργοί αρμόδιων Υπηρεσιών (Πολιτιστικές 

Υπηρεσίες ΥΠΠ, Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων), επαγγελματίες του χώρου των ΜΜΕ και του θεάματος (π.χ. σκηνοθέτες, 

παραγωγοί, ηθοποιοί) και γονείς παιδιών που εμπλέκονται σε παραγωγές. 

50 Για περισσότερα για τις Διαβουλεύσεις και τα Εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν το 2016 στα πλαίσια της συγκεκριμένης 
δράσης βλέπε στην Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου 2016.




