
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
2016





ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

2016

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







Η παρούσα έκδοση είναι η ένατη Ετήσια  Έκθεση 

της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και αφορά το έτος 2016.

Για τη συγγραφή της Ετήσιας  Έκθεσης 2016 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, Νικόλαος Τσιούλλος

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, 2017

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)



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

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

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

  1.1. EΛΕΓΧΟΣ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. ........................ 13

  1.2. ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ............................... 14

  1.3. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ .................................................................... 16

   1.3.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΧΩΡΑ».............................................. 18

   1.3.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ........... 19

   1.3.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΩΣΕ ΦΩΝΗ 
   ΣΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ» ............................................................................................................. 20

   1.3.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ .......................................................................... 22

   1.3.5. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ................................. 22

   1.3.6. ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ (ΟΕΣ) .............................................. 23

  1.4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
  ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ................................................................................................................. 26

 2. ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ENOC). ................................................................. 32

  2.1. 20Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟC ................................................................ 32

  2.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΔΠ ΣΤΗΝ AD HOC ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
  ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ................................................................................................ 33

  2.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΔΠ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΝΖΑΡΟΤΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 
  ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ............................................................................................................................. 35

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

ΜΕΡΟΣ Β΄   .................................................................................................................................... 40

 1. ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ......................................................................................................... 40

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ .................................................................................................................................... 40

  1.1. ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ..................................................................................................... 42

   1.1.1. ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
   ΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ............................................................... 42

   1.1.2.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ...... 46

   1.1.3. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ........................................................................................... 47

  1.2. ΠΑΙΔΙΑ – ΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ........................................................................... 48

   1.2.1. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ................................. 48

   1.2.2. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
   ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ 
   ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΥΦΑΔΠ) ΣΤΗΝ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ............. 50

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



  1.3. ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ....................................................................................................... 52

 ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ .................................................................................................................................. 54

 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .................................................................................................................................. 56

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ .................................................................................................................................... 56

  2.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, 

  ΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 

  ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» .................................................................................. 58

  2.2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2016 ......................................................... 58

  2.3. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ........................................................................................... 60

  2.4. ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ....................................................................................... 62

  2.5. ΑΠΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ 

  ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ............................................................................. 63

  2.6. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠ) ΣΧΕΤΙΚΑ 

  ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ 

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΠΣΕΜ ........................................................................... 65

 ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ .................................................................................................................................. 67

 3. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ............................................................................................................................. 68

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ .................................................................................................................................... 68

  3.1. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ................................................................................................. 69

  3.2. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ................... 71

  3.3. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ (ΟΕΣ) ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 

  ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» .................................................. 72

  3.4.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ.......................................................... 74

  3.5. ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «O ΠΕΡΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ, ΧΡΗΣΤΩΝ Η ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ 

  ΤΟΥ 2016» ................................................................................................................................. 75

 ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ .................................................................................................................................. 77

 4. ΠΑΙΔΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ .............................................................................. 78

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ .................................................................................................................................... 78

  4.1. ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ................. 79

  4.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2014 .... 81

  4.3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ................................................................................................................ 83



  4.4. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
  ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΠΑΙΔΙ 
  ΜΕΣΩ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ............................................................................................. 84

  4.5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
  ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΣΤΙΣ 18/01/2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
  ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟ .................................................................................................... 85

  4.6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΗΝ «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ» ...... 86

  4.7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – «ΜΕΝΤΩΡ» ........... 87

 ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ .................................................................................................................................. 89

 5. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΒΙΑ ................................................................................................................................ 90

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ .................................................................................................................................... 90

  5.1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ: 
  ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΒΙΑΣ .......................................................... 91

  5.2. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ................................ 92

   5.2.1. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
   ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ .................................................................................................................... 92

   5.2.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΗΝ 26Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
   ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
   ΕΥΡΩΠΗΣ ............................................................................................................................ 93

   5.2.3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΩΝ 
   ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΘΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
   ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ» ............................... 95

  5.3. ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ..................................................................................................... 96

  5.4. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ..................................................................................................... 97

 ANTI ΕΠΙΛΟΓΟΥ .................................................................................................................................. 98

 6. ΠΑΙΔΙ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ............................................................................................ 100

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ .................................................................................................................................. 100

  6.1. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΔΥΟ 
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 
  ΤΟΥΣ .................................................................................................................................. 101

  6.2. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ........................................ 106

 ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ ................................................................................................................................ 107





ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΣΚ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

ΓΕΠ Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

ΕΔΔ Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας

ΕΕΕ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Επιτροπή Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Επίτροπος Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

ΚΕ Κοινοβουλευτική Επιτροπή

ΚΜΣ Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Κώδικας Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας

ΛΚΥ Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΜΚΟ Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός

ΜΜΕ Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΟΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

ΠΣΕΜ Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών

Σύμβαση Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού

ΤΑΠΜ Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

ΥΑΜ Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

ΥΔΔΤ Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

ΥΕ Υπουργείο Εσωτερικών

ΥΕΠΚΑ Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΥΚΕ Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

ΥΠΠ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

ΥΤΧ Υπήκοος Τρίτων Χωρών

ΥΥ Υπουργείο Υγείας

ΥΨΥ Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας



10

Έχοντας συμπληρώσει, το 2016, οκτώ χρόνια λειτουργίας ο Θεσμός του Επιτρόπου 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, έχει πλέον καταξιωθεί τόσο σε θεσμικό 

επίπεδο όσο και στο επίπεδο της κοινωνίας, ως Ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με πεδίο εργασίας τα δικαιώματα του παιδιού. Η αναφορά 

του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στη Ομιλία του που αναγνώστηκε στα πλαίσια της 

επετειακής εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού την 

οποία οργάνωσε η Επίτροπος στις 18 Νοεμβρίου 2016, ότι στην προσπάθεια που 

καταβάλλει η Πολιτεία για τη διαμόρφωση ενός νομικού περιβάλλοντος το οποίο 

να θεμελιώνεται στην αναγνώριση του παιδιού ως υποκείμενου δικαιωμάτων και 

ταυτόχρονα να σέβεται και να προάγει την εγγενή αξιοπρέπεια κάθε παιδιού «έχουμε 

σταθερό συμπαραστάτη και ενίοτε αυστηρό κριτή την Επίτροπο Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού» αποτελεί την καλύτερη αναγνώριση του έργου που ο 

Θεσμός επιτελεί. 

Οι Εκθέσεις της Επιτρόπου δεν αποτυπώνουν απλά το έργο που ο Θεσμός παράγει 

στη διάρκεια ενός έτους. Αποτελούν, παράλληλα, καταγραφή των αλλαγών 

που σημειώνονται στο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα των 

δικαιωμάτων του παιδιού στον τόπο μας. Σημειώνω με ικανοποίηση ότι, τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται μια σταθερή πρόοδος τόσο σε ότι αφορά στη διάχυση της 

πληροφορίας όσο και σε ότι αφορά στο βάθος και την έκταση της ευαισθητοποίησης 

της κοινωνίας γύρω από τα δικαιώματα του παιδιού, την προστασία και την προαγωγή 

τους στην Κύπρο. 

Τα δικαιώματα του παιδιού ως έννοια και ως πράξη διεισδύει, αργά μεν σταθερά 

δε, στην καθημερινότητα των πολιτών, τις διαπροσωπικές μας συναλλαγές και το 

δημόσιο διάλογο. Στην εξέλιξη αυτή ουσιαστική είναι η συμβολή των ΜΜΕ και των 

λειτουργών που εργάζονται στο χώρο, με τον οποίο διατηρώ μια συνεχή επικοινωνία 

και συνεργασία, στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων μου. 

Πέραν όμως από την καθημερινότητά μας, τα δικαιώματα του παιδιού, διεισδύουν 

και αποκτούν απτή υπόσταση, εντός του θεσμικού πλαισίου της Πολιτείας. 

Κάτι που επιτυγχάνεται, μέσα από την υιοθέτηση παιδοκεντρικής προοπτικής 

σε νομοθετήματα αλλά και την εγκαθίδρυση, σε διάφορα θεσμικά πλαίσια, φιλικών 

προς τα παιδιά πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών. 

Τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, ωστόσο, δεν πρέπει να μας εφησυχάζουν. Όπως 

συχνά αναφέρω, η προώθηση και πολύ περισσότερο η πραγματική εμπέδωση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο οποιασδήποτε κοινωνίας παραμένει πάντα, 

μια ανοιχτή διαδικασία. 

Εντός του 2016 στην εστία της προσοχής μου έχουν βρεθεί τα θέματα που αφορούν 

μια από τις πλέον ευάλωτες ομάδες του παιδιών, τα παιδιά που μετακινούνται. 

Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη ομάδα παιδιών, και ιδιαίτερα, τα παιδιά που 

αναζητούν στη χώρα μας άσυλο ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και τα παιδιά πρόσφυγες 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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εντοπίζονται σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, τόσο σε ότι αφορά τον χειρισμό 

όσο και τις παρεχόμενες από τα Κράτος Υπηρεσίες. Στο χώρο της εκπαίδευσης, το 

περιεχόμενο των νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, 

παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί σε ότι αφορά τη λειτουργία 

ενός παιδοκεντρικού και δημοκρατικού σχολείου, αναδεικνύει τις εναπομείνασες 

αντιστάσεις της κοινωνίας των ενηλίκων απέναντι στην αναγνώριση του παιδιού 

ως ισότιμου μέλους στην κοινωνία. Στο χώρο της Υγείας, η προώθηση Εθνικής 

Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Υγεία, αποτελεί μόνο το πρώτο 

βήμα, ωστόσο ιδιαίτερα σημαντικό και καίριο, προς τη διαμόρφωση δομών και 

υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας οι οποίες να διακρίνονται για τον παιδοκεντρικό τους 

προσανατολισμό. Αντίστοιχης σημασίας, σε ότι αφορά τα θέματα του παιδιού εντός 

του οικογενειακού πλαισίου και τη ρύθμιση οικογενειακών υποθέσεων κατά τρόπο 

που να υπηρετεί κατά κύριο λόγο το συμφέρον του παιδιού, έχει ο εκσυγχρονισμός 

του οικογενειακού δικαίου και η πλήρης εναρμόνισή του με το θεσμικό πλαίσιο των 

δικαιωμάτων του παιδιού, προσπάθεια που ξεκίνησε εντός του 2016 και στην οποία 

ο Θεσμός έχει συμβάλει με προτάσεις και συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Λήδα Κουρσουμπά 

Επίτροπος Προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016



Στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού 

των εργασιών του Γραφείου της Επιτρόπου 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (εφεξής 

ΓΕΠ), η Επίτροπος, διαμόρφωσε το Στρατηγικό 

Σχεδιασμό του ΓΕΠ, 2015 – 2017, με όραμα αυτό 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 στόχο, 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 [74(Ι)/2007 και 44(Ι)/2014]. Πιο συγκριμένα 

οι δράσεις της Επιτρόπου διαρθρώνονται γύρω από 

τους ακόλουθους τέσσερις πυλώνες: 

Α. «Έλεγχος-Παρακολούθηση, νομοθεσιών, 

διαδικασιών και πρακτικών», όπου συγκλίνουν 

οι αρμοδιότητες εκείνες οι οποίες απορρέουν 

από τη λειτουργία του Θεσμού ως ανεξάρτητου 

εθνικού οργανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

ΜΕΡΟΣ Α΄

Η ανάπτυξη δράσης της 
Επιτρόπου γύρω από 
τέσσερις πυλώνες1
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με ειδική αναφορά το παιδί. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου πυλώνα, δηλαδή του 

ελεγκτικού του ρόλου, 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 (δικαστικές και διοικητικές) που τα αφορούν 

και τα επηρεάζουν.

1.1. EΛΕΓΧΟΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

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 την Σύμβαση 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. 
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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 

έντονο της προβληματισμό για το γεγονός ότι για πολύ σοβαρά θέματα καλείται να 

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

μέσα σε πολύ στενά χρονικά πλαίσια. Στις πλείστες των περιπτώσεων δίδεται περιθώριο 

δύο-τριών ημερών για μελέτη του θέματος και σύνταξη γραπτού Σημειώματος προς την 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Επιπρόσθετα, υπάρχει έντονος προβληματισμός και όσον 

αφορά την μελέτη και χρήση των Σημειωμάτων 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 Γραφείο της. 

Ο μηχανισμός εξέτασης παραπόνων, αποτελεί μία ανοικτή γραμμή επικοινωνίας, 

μεταξύ της Επιτρόπου και των πολιτών, ενηλίκων και παιδιών. 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 σχετική Θέση την οποία δημοσιοποιεί. 

Επιβλέπει, επίσης, τη διαδικασία κύρωσης 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 

η μή, του Κράτους με τις Συστάσεις της εν λόγω Επιτροπής.

1.2. ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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 
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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 ΜΜΕ, διοργανώνει 

εκδηλώσεις και συμμετέχει σε εκδηλώσεις όπου προσκαλείται, με ομιλίες, εισηγήσεις 

και παρουσιάσεις, πραγματοποιεί σεμινάρια προς επαγγελματικές ομάδες που 

εμπλέκονται στην ευημερία, την εκπαίδευση, και γενικότερα στη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και προς τους κατεξοχήν υπευθύνους για την ανατροφή 

και διαπαιδαγώγηση του παιδιού, δηλαδή, τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες 

του. Περαιτέρω, εκδίδει και διανέμει σχετικό υλικό, επισκέπτεται σχολεία και άλλους 

χώρους, καθώς και ιδρύματα τα οποία φιλοξενούν παιδιά. Συνεργάζεται, επίσης, με 

κρατικές Υπηρεσίες και ΜΚΟ. 

Η επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας Δικαιωμάτων του Παιδιού προσφέρει, κάθε 

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

ευαισθητοποίησης των παιδιών και του ευρύτερου κοινού σε θέματα που αφορούν στα 

δικαιώματα του παιδιού. Η φετινή επέτειος ήταν αφιερωμένη στα δικαιώματα των παιδιών 

που μετακινούνται. Κάτω από τον τίτλο «Με αποσκευές τα δικαιώματά τους», η Επίτροπος 

οργάνωσε το πρωί της 18ης Νοεμβρίου εκδήλωση, στα πλαίσια της οποίας αναγνώστηκε, 

από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο 

Πρόεδρος, στην ομιλία του, επανέλαβε τη δέσμευση της Πολιτείας στην προσπάθεια 

οικοδόμησης μιας παιδοκεντρικής κοινωνίας αποδίδοντάς ξεχωριστή τιμή στον θεσμό 

του Επιτρόπου. Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος σημείωσε τα ακόλουθα1 : «Εργαζόμαστε 

προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα νομικό περιβάλλον, το οποίο να θεμελιώνεται 

στην αναγνώριση του παιδιού ως υποκείμενου δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να σέβεται 

και να προάγει την εγγενή αξιοπρέπεια κάθε παιδιού. Σε αυτή την προσπάθειά μας, 

έχουμε σταθερό συμπαραστάτη και ενίοτε αυστηρό κριτή την Επίτροπο Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού. Δράττομαι εδώ της ευκαιρίας να εκφράσω την ευαρέσκεια 

της κυπριακής Πολιτείας για τον τρόπο που η Επίτροπος, φίλη Λήδα Κουρσουμπά, ασκεί 

τα καθήκοντά της. Με τον πρέποντα σεβασμό στον εποπτικό ρόλο που αναμένεται να 

έχει ως Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με αναγνώριση 

 

1	 Το	κείμενο	της	ομιλίας	του	Προέδρου	της	Δημοκρατίας	στην	Επετειακή	Εκδήλωση	με	την	ευκαιρία	της	Παγκόσμιας	Ημέρας	
Δικαιωμάτων	του	Παιδιού,	βρίσκεται	αναρτημένο	στο	www.childcom.cy,	στο	σύνδεσμο	«Νέα	και	Εκδηλώσεις/	Αρχείο	Νέων	και	
Εκδηλώσεων/2016».
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του πολυσύνθετου του ρόλου, έχουμε κατορθώσει να οικοδομήσουμε μια σταθερή 

συνεργασία, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι επωφελής πρωτίστως και πάνω από 

όλα για τα παιδιά και για την προώθηση και εμπέδωση των δικαιωμάτων τους και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευρύτερα στην κοινωνία». 

H Επίτροπος στην ομιλία της2, υπογράμμισε τη σημασία της επετείου όσον αφορά 

στην πρόοδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευρύτερα και των δικαιωμάτων του 

παιδιού ειδικότερα, επικεντρώνοντας στα δικαιώματα των παιδιών προσφύγων και 

τις υποχρεώσεις της Πολιτείας απέναντί τους. Την εκδήλωση έκλεισε με δική της 

παρέμβαση, η Βιρίνα Γκούντα, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο υπό το καθεστώς του 

πολιτικού πρόσφυγα. Η Βιρίνα, κατέθεσε τις προσωπικές της εμπειρίες, ως παιδί 

πρόσφυγας, σε σχέση με την αντιμετώπιση που είχε από τις επίσημες Αρχές αλλά και 

την κυπριακή κοινωνία ευρύτερα. Στο περιθώριο της εκδήλωσης, η Επίτροπος οργάνωσε 

έκθεση με έργα παιδιών από το Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου και θέμα τη ζωή των παιδιών 

προσφύγων. Οι δημιουργίες των παιδιών προβλήθηκαν επίσης, την ίδια μέρα, στο χώρο 

του εμπορικού κέντρου The Mall of Cyprus σε εκδήλωση ευαισθητοποίησης του κοινού 

η οποία αποσκοπούσε να περάσει το μήνυμα ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων 

των παιδιών δεν αποτελεί πράξη φιλανθρωπίας, αλλά προσωπική ευθύνη κάθε μέλους 

της κοινωνίας. Η εκδήλωση οργανώθηκε σε συνεργασία με την Ομάδα Τέχνης της 

ΠΟΕΔ Λευκωσίας και περιελάβανε, εκτός από την εικαστική έκθεση, δραστηριότητες 

ευαισθητοποίησης για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 

1.3. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ο τρίτος πυλώνας δράσης της Επιτρόπου αφορά στην ενδυνάμωση και τη συμμετοχή 

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

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

και συμμετοχή των παιδιών είναι η επαρκής και κατάλληλη πληροφόρηση και η 

καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων για ενεργό συμμετοχή.

Η Επίτροπος στοχεύει στην ενδυνάμωση των παιδιών και στην προώθηση του 

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

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

διαφοροποιημένων ευκαιριών για ενδυνάμωση και ιδιαίτερα, για ενεργό συμμετοχή 

των παιδιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων καταγράφοντας και προωθώντας τις 

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

 

2	 Το	κείμενο	της	ομιλίας	της	Επιτρόπου	στην	Επετειακή	Εκδήλωση	με	την	ευκαιρία	της	Παγκόσμιας	Ημέρας	Δικαιωμάτων	του	
Παιδιού,	βρίσκεται	αναρτημένο	στο	www.childcom.cy,	«Νέα	και	Εκδηλώσεις/Αρχείο	Νέων	και	Εκδηλώσεων/2016».
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αποτελούν για την Επίτροπο σημαντικό κριτήριο καθορισμού των προτεραιοτήτων 

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

συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Εντός του 2016, η Επίτροπος συνέχισε τη λειτουργία υφιστάμενων προγραμμάτων – «Στη 

Δικαιωματοχώρα», «Επισκέψεις Επιτρόπου στα Σχολεία», Δώσε Φωνή στην Άποψή σου» 

- ενώ, παράλληλα, εγκαινίασε και νέα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο, πάντα, την 

ενδυνάμωση των παιδιών και την προώθηση της συμμετοχής τους στη σχολική κοινότητα 

και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Συνολικά, από τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν 

τη συγκεκριμένη χρονιά, ωφελήθηκαν 60 σχολικές μονάδες, ενώ υπολογίζεται ότι 

περίπου γύρω στα 1400 παιδιά παρακολούθησαν προγράμματα ενδυνάμωσης, ενώ γύρω 

στους 120 εκπαιδευτικούς έτυχαν ενημέρωσης και ευαισθητοποίησής. 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. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΧΩΡΑ»

Η Επίτροπος, υλοποίησε για έβδομη συνεχή χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στη 

Δικαιωματοχώρα». Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εισαγωγή των παιδιών στις πρόνοιες 

και τις γενικές αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Υλοποιείται μέσα από τρεις επιμέρους στόχους: (α) τη σύνδεση των δικαιωμάτων με τις 

καθημερινές ανάγκες του παιδιού, (β) την κατανόηση του εύρους και της σημασίας των 

δικαιωμάτων, και (γ) την αντίληψη ότι τα δικαιώματα είναι αναφαίρετα, αδιαίρετα και 

οικουμενικά. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά προδημοτικής και τετάρτης τάξης δημοτικού 

σχολείου και ως εκ τούτου, διαφοροποιείται και προσαρμόζεται ανάλογα. Το πρόγραμμα 

εδράζεται στις αρχές της βιωματικής μάθησης, ώστε τα παιδιά μέσα από ευχάριστες, 

διαδραστικές και δημιουργικές δραστηριότητες να διαμορφώνουν θετικές αξίες 

και ταυτόχρονα να αποκομίζουν βασικές γνώσεις σχετικά με τα δικαιώματά τους. Οι 

δραστηριότητες σε προγράμματα εκπαίδευσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενδείκνυται 

να προάγουν τη συνεργασία, την ενεργό συμμετοχή και τη βιωματική μάθηση, στοιχεία 

τα οποία φέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα3. 

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται με εκπαιδευτικό υλικό που αποστέλλεται στα σχολεία, 

πριν από την επίσκεψη καθώς επίσης, με εκπαιδευτικό υλικό που έχει ως στόχο την  

3	 Περισσότερα	βλέπετε	στην	αρχική	σελίδα	του	www.childcom.cy,	στο	σύνδεσμο-εικονίδιο	Εκπαιδευτικό	Πρόγραμμα	«Στη	
Δικαιωματοχώρα».	
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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 Επιτρόπου4 με στόχο την ενθάρρυνση 

και υποστήριξη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Κατά τη διάρκεια του 2016 συμμετείχαν στο πρόγραμμα 21 δημοτικά σχολεία, από αστικές 

και αγροτικές περιοχές όλων των επαρχιών και 5 σχολεία προδημοτικής εκπαίδευσης 

με το συνολικό αριθμό παιδιών που συμμετείχαν να ανέρχεται στα 603. Σημαντική 

καινοτομία κατά την υλοποίηση του προγράμματος κατά τη φετινή χρονιά ήταν η 

εφαρμογή του προγράμματος για πρώτη φορά σε δημοτικά σχολεία της επαρχίας Πάφου 

[Κανονικά το πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα» υλοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένη 

αίθουσα (φιλική προς τα παιδιά) στο χώρο του ΓΕΠ]. Λόγω της γεωγραφικής απόστασης, 

κανένα δημοτικό σχολείο από την επαρχία Πάφου δεν είχε συμμετάσχει στο παρελθόν 

στο πρόγραμμα. Η Επίτροπος αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες μετακίνησης των σχολείων, 

αποφάσισε τη διεξαγωγή του προγράμματος στην πόλη της Πάφου με τη συμβολή του 

Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. 

Επιδίωξη της Επιτρόπου είναι να συμμετέχουν στο μέλλον και άλλα παιδιά που 

διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να λαμβάνουν τέτοια εφόδια τα οποία 

αφενός, θα τα ενδυναμώνουν σε ατομικό επίπεδο και αφετέρου, θα τα καθιστούν ικανά 

να συνεισφέρουν στην κοινωνία με τρόπο που να βελτιώνει το επίπεδο εφαρμογής των 

δικαιωμάτων του παιδιού. 

1.3.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Η ειρήνη, σύμφωνα με το Προοίμιο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, αποτελεί ένα από τα ύψιστα ιδανικά, τα οποία θεμελιώνονται στο 

σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τα οποία εξυπηρετούν, στο σύνολό 

τους, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ειρήνη εννοείται ως απαραβίαστο ανθρώπινο 

δικαίωμα δεδομένου ότι, η απουσία ή παραβίασή της ταυτίζεται με καταστάσεις 

παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κάθε παιδί έχει δικαίωμα να απολαμβάνει εκπαίδευση,  

η οποία προωθεί και ενισχύει ένα περιβάλλον, δεξιότητες και στάσεις που υπηρετούν και 

προωθούν το ιδανικό της ειρήνης.

4	 Περισσότερα	βλέπετε	στην	αρχική	σελίδα	του	www.childcom.cy,	στο	σύνδεσμο-εικονίδιο	«Καλές	Πρακτικές	Εκπαίδευσης	στα	
Δικαιώματα	του	Παιδιού».
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Η εκπαίδευση για το δικαίωμα στην ειρήνη, συχνά, συνδέεται λανθασμένα, αποκλειστικά 

με τον πόλεμο ή την απουσία του και, συνεπώς, παραπέμπει στο εθνικό ή κρατικό 

συμφέρον. Λαμβάνοντας υπόψη την απουσία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να 

προσεγγίζουν την ειρήνη μέσα από την προοπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

αξιοποιώντας το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, υιοθέτησε, μετά 

από εισήγηση της Επιτρόπου, δύο διαδοχικές σχολικές χρονιές (2015-2016 και 2016-

2017), τον – επιμέρους- στόχο, «Το δικαίωμα των παιδιών της Κύπρου και του κόσμου 

στην ειρήνη-Οικοδομούμε έναν Πολιτισμό Ειρήνης και Μη-Βίας» κάτω από τον ευρύτερο 

στόχο «Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και 

η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της 

ρητορικής μίσους του Συμβουλίου της Ευρώπης», η Επίτροπος, διαμόρφωσε/ ανάπτυξε 

εκπαιδευτικά προγράμματα με σημείο εστίασης το δικαίωμα των παιδιών στην ειρήνη. 

Προσεγγίζονται το δικαίωμα στην ειρήνη ως στόχο, αλλά ταυτόχρονα ως μέσο για την 

προώθηση άλλων δικαιωμάτων, η Επίτροπος ενέταξε, εντός του 2016, κάτω από τον 

τίτλο «Το δικαίωμα των παιδιών της Κύπρου και του κόσμου στην ειρήνη- Οικοδομούμε 

έναν Πολιτισμό Ειρήνης και Μη-Βίας», τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα: (α) 

Ομότιτλο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για παιδιά δημοτικού (βλέπε επίσης Μέρος Β ,́ 

σημείο 6.1 παρούσας Έκθεσης), (β) Επισκέψεις της Επιτρόπου σε σχολεία με τίτλο «Δώσε 

φωνή στην άποψή σου» (Μέρος Α ,́ σημείο 1.3.3 παρούσας Έκθεσης), και (γ) Συμμετοχή 

σε σχολικά συνέδρια (βλέπε επίσης Μέρος Α ,́ σημείο 1.3.4 παρούσας Έκθεσης).

1.3.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «ΔΩΣΕ ΦΩΝΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ»

Το πρόγραμμα επισκέψεων στα σχολεία «Δώσε φωνή στην άποψή σου» δίνει την ευκαιρία 

στην Επίτροπο, να καταγράψει τους προβληματισμούς και τις εισηγήσεις των παιδιών 

και να κατανοήσει βαθύτερα την οπτική μέσα από την οποία τα παιδιά αντιλαμβάνονται 

τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στο σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα, παρέχει 

τη δυνατότητα στην Επίτροπο να λάβει ανατροφοδότηση σχετικά με μέτρα που έχουν 

ληφθεί όσον αφορά στην πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού στο σχολικό 

ή/και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Στις επισκέψεις της Επιτρόπου, κατά τη διάρκεια του 2016, σε 3 σχολεία δημοτικής 

εκπαίδευσης και 2 σχολεία μέσης εκπαίδευσης τα παιδιά ενημερώθηκαν, αρχικά, μέσα 

από βιωματικά εργαστήρια, για την έννοια της ειρήνης αλλά και για τους τρόπους μέσα 

από τους οποίους οικοδομείται η κουλτούρα βίας στις κοινωνίες μας. Κατά τη διαβούλευση 
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που είχε η Επίτροπος με τα παιδιά σχετικά με το δικαίωμα στην ειρήνη διαφάνηκε ότι, η 

προώθηση της εκπαίδευσης για την ειρήνη δε διδάσκεται ούτε και προωθείται επαρκώς 

εντός του σχολικού προγράμματος, ενώ τα παιδιά βιώνουν, εντός του σχολικού χώρου, 

διάφορες μορφές, τόσο άμεσης όσο και έμμεσης (δομικής), βίας. 

Η προώθηση της εκπαίδευσης για την ειρήνη παραμένει ως απλή αναφορά, αντί 

να αποτελεί καθημερινό βίωμα, στάση και συμπεριφορά σε όλες τις εκφάνσεις της 

καθημερινής λειτουργίας του σχολείου. Τα παιδιά αναφέρθηκαν σε ομάδες παιδιών 

που αποκλείονται από τη συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες, όπως τα παιδιά με 

αναπηρία, αλλά και παιδιά-μετανάστες τα οποία απομονώνονται κοινωνικά εντός της 

σχολικής μονάδας. Όσον αφορά στο περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων, τα παιδιά 

αναφέρθηκαν σε σκηνές βίας που περιέχονται σε κάποια βιβλία καθώς επίσης, σε εικόνες 

και αναφορές για πολέμους μεταξύ λαών, οι οποίες, όπως σημείωσαν, καλλιεργούν το 

μίσος για τον άλλο και δεν αφήνουν περιθώρια ώστε να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν 

την ιστορία και την κουλτούρα άλλων λαών. Τα παιδιά αναφέρθηκαν στις ενδοσχολικές 

εκδηλώσεις, επετειακού χαρακτήρα, ως δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν 

σκηνές που αναπαριστούν ή εξυμνούν πόλεμους. Γενικά, οι διαπιστώσεις της Επιτρόπου 

από τη διαβούλευση που είχε με τα παιδιά ήταν αποθαρρυντικές καθότι, σε αυτές 

καταγράφονται ελλείψεις αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών και την επάρκεια 

των εκπαιδευτικών σε σχέση με την προσέγγιση και τη διδασκαλία με τρόπο που να 

προωθείται το δικαίωμα των παιδιών στην ειρήνη. 

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων της Επιτρόπου στα σχολεία και των συναντήσεων 

που είχε με τα παιδιά, αυτά κατέθεσαν τις εισηγήσεις τους για το πώς θα μπορούσε να 

προωθηθεί το δικαίωμα των παιδιών στην ειρήνη μέσα από τον τρόπο λειτουργίας της 

σχολικής μονάδας, αλλά και στον τρόπο συμπεριφοράς των παιδιών, των εκπαιδευτικών 

και άλλων εμπλεκόμενων στο χώρο της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά 

ζήτησαν προγράμματα αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού και της σχολικής βίας, 

προγράμματα για την καλλιέργεια δεξιοτήτων διαλόγου, την καθιέρωση περιόδου 

στην οποία τα παιδιά να μπορούν να αναφέρουν και να συζητούν τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν στο σχολικό περιβάλλον, τη δημιουργία χώρου κατάλληλα 

διαμορφωμένου για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, τη συμπερίληψη θεμάτων στο 

αναλυτικό, στα οποία να τους δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν τον πολιτισμό άλλων 

χωρών, καθώς και την καθιέρωση μέρας για καινούριους φίλους. 

Τα παιδιά εισηγηθήκαν όπως δημιουργηθούν κατάλληλες υποδομές ώστε η διδασκαλία 

και η μάθηση να γίνονται σε ένα ευχάριστο και άνετο περιβάλλον, ενώ σημείωσαν ότι 
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είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν με τρόπο που να ελκύει τα παιδιά και να 

είναι ενημερωμένοι σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση για την ειρήνη. Πρότειναν, 

περαιτέρω, την αλλαγή στον τρόπο που επιλέγεται το περιεχόμενο των σχολικών 

εκδηλώσεων με την ενεργό συμμετοχή των παιδιών και τη λήψη αποφάσεων με βάση τις 

ανάγκες των παιδιών και αφού ακουστεί η άποψή τους. 

Επιδίωξη της Επιτρόπου είναι η συνέχιση της διαβούλευσης με τα παιδιά όσον αφορά στο 

συγκεκριμένο θέμα και η προώθηση και αξιοποίηση των απόψεών και εισηγήσεών τους. 

Η προώθηση του δικαιώματος των παιδιών στην ειρήνη προάγει άμεσα και ουσιαστικά 

την καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού στο σχολικό 

περιβάλλον και ευρύτερα. 

1.3.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Με αφορμή προσκλήσεις που στάλθηκαν από σχολεία, η Επίτροπος συνέβαλε στην 

περαιτέρω ενδυνάμωση και συμμετοχή των παιδιών μέσα από τη συμμετοχή σε σχολικά 

συνέδρια. Κατά τη διάρκεια του 2016, η Επίτροπος συμμετείχε σε 16 σχολικά συνέδρια, 

εκ των οποίων τα πέντε αφορούσαν επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ενώ τα άλλα έντεκα, 

αφορούσαν μαθητικά συνέδρια. Τρία από τα συνέδρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ήταν 

αφιερωμένα στο δικαίωμα στη συμμετοχή, ένα στο δικαίωμα στην ειρήνη και ένα στο 

δικαίωμα στο παιχνίδι και στην ψυχαγωγία. Με βάση τις ανάγκες των ίδιων των σχολικών 

μονάδων, στα εφτά μαθητικά συνέδρια η Επίτροπος προσέφερε εισαγωγικό εργαστήρι 

στα δικαιώματα των παιδιών, σε ένα από αυτά, εργαστήριο με θέμα το δικαίωμα του 

παιδιού στο παιχνίδι (βλέπε επίσης Μέρος Β, σημείο 7.2 παρούσας Έκθεσης), σε δύο 

εργαστήρια με θέμα το δικαίωμα των παιδιών στην ειρήνη, και σε ένα, εργαστήριο με 

θέμα την ενδοοικογενειακή βία (βλέπε επίσης Μέρος Β ,́ σημείο 6.3 παρούσας Έκθεσης). 

1.3.5. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Κύπρος, φιλοξενεί σήμερα, μεγάλο αριθμό παιδιών προσφύγων. Τα παιδιά πρόσφυγες, 

βρίσκονται αντιμέτωπα με τις χειρότερες μορφές κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Στη 

διάρκεια της μετακίνησής τους, συχνά εξαρτώνται από επιτήδειους και είναι δυνατόν 

ευκολότερα να πέσουν θύματα εμπορίας ή/ και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ακόμη, 

όμως, και όταν τελειώσει το ταξίδι τους, βρίσκονται αντιμέτωπα με πολλές προκλήσεις 

και απειλές - με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό να κατέχουν περίοπτη θέση. 

Για αυτά τα παιδιά, η πιο πολύτιμη, συχνά η μόνη, αποσκευή τους, είναι τα δικαιώματά 

τους. Στα πλαίσια της επετειακής εκδήλωσης για την 27η επέτειο της υιοθέτησης της 



23ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναπτύχθηκε αριθμός 

δράσεων με στόχο την ενδυνάμωση των παιδιών-αιτητών Διεθνούς Προστασίας που 

βρίσκονται στην Κύπρο (βλέπε επίσης Μέρος Β ,́ σημείο 1.2.1 παρούσας Έκθεσης) 

1.3.6. ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ (ΟΕΣ)

Τον Ιανουάριο 2016 συγκροτήθηκε η 6η κατά σειρά Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της 

Επιτρόπου (ΟΕΣ). Ο αριθμός των παιδιών που επέδειξαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην 

Ομάδα, ήταν, ακόμα μια φορά, πολλαπλάσιος των θέσεων των μελών της ΟΕΣ, γεγονός 

που καταδεικνύει την επιτυχία του προγράμματος και την αναζήτηση, εκ μέρους των 

παιδιών, ευκαιριών ενδυνάμωσης και άσκησης του δικαιώματος τους στη συμμετοχή. 

Όπως επισήμαναν τα μέλη της ΟΕΣ στην πρώτη συνάντηση, το ενδιαφέρον θα ήταν 

ακόμα μεγαλύτερο αν στις σχολικές μονάδες γινόταν πληρέστερη ενημέρωση όλων των 

παιδιών για τη λειτουργία και τη δράση της ΟΕΣ.

Στη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της ΟΕΣ είχαν 7 συναντήσεις. Στην πρώτη 

συνάντηση οι Έφηβοι Σύμβουλοι εξέφρασαν απόψεις όσον αφορά στο επίπεδο 

ενημέρωσης και άσκησης των δικαιωμάτων του παιδιού στην κυπριακή κοινωνία. 

Στις επόμενες 3 συναντήσεις η ΟΕΣ διαβουλεύτηκε με την Επίτροπο σχετικά με το 

θέμα των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, τη συμμετοχή στο χώρο του σχολείου και 

τη διαδικασία υποβολής παραπόνων και τους εσωτερικούς κανονισμούς των σχολείων. 

Στις δύο συναντήσεις που ακολούθησαν, η ΟΕΣ διαβουλεύτηκε με τον Υπουργό Παιδείας 

και Πολιτισμού και την Επίτροπο για το θέμα της εκπαίδευσης για την ειρήνη και με τον 

Υπουργό Υγείας και την Επίτροπο σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας οι οποίες παρέχονται 

προς τα παιδιά. Στην τελευταία συνάντηση τα μέλη της ΟΕΣ αξιολόγησαν τη θητεία τους 

καταθέτοντας παράλληλα εισηγήσεις για αποτελεσματικότερη συμμετοχή των μελών 

της ΟΕΣ σε επόμενες θητείες.

Όσον αφορά στο επίπεδο ενημέρωσης και άσκησης των δικαιωμάτων του παιδιού 

στην κυπριακή κοινωνία, τα μέλη της ΟΕΣ εντόπισαν δικαιώματα που τα ίδια, με βάση 

την καθημερινότητά τους, θεωρούν ότι παραβιάζονται σήμερα στην Κύπρο. Ανέφεραν 

σχετικά ομάδες παιδιών, για τις οποίες θεωρούν ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες 

να παραβιαστούν τα δικαιώματά τους στην Κύπρο. Ως παραδείγματα ανέφεραν τα παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες, τα παιδιά με αναπηρίες, τα παιδιά με διαφορετικό σεξουαλικό 

προσανατολισμό, τα παιδιά με διαφορετική εθνικότητα και με μεταναστευτικό 

βιογραφικό, τα παιδιά με αδύναμο χαρακτήρα, τα παιδιά με οικονομικές δυσκολίες και 

τα παιδιά με ψυχολογικά προβλήματα. 
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Το θέμα των ίσων ευκαιριών απασχόλησε την ΟΕΣ κατά τη δεύτερη συνάντηση. Οι 

Έφηβοι Σύμβουλοι, μεταξύ άλλων, εντόπισαν ότι η ανισότητα ευκαιριών στο χώρο της 

εκπαίδευσης, οφείλεται στην αδυναμία παροχής ευκαιριών, στην προσκόλληση σε 

συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία αυτόματα μετατρέπει το σύστημα σε άκαμπτο για 

παιδιά που δεν εμπίπτουν σε συγκεκριμένα πρότυπα, καθώς επίσης και στο περιεχόμενο 

της εκπαίδευσης Το θέμα των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση αποτέλεσε και το θέμα 

το οποίο έθεσε ως προτεραιότητα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC) 

για το 2016 και το οποίο απασχόλησε την ΟΕΣ σε ξεχωριστές συναντήσεις στο πλαίσιο 

της συμμετοχής της σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο υλοποίησε το Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο Ομάδων Εφήβων Συμβούλων των Ευρωπαίων Επιτρόπων για το Παιδία ΕΝΥΑ 

(βλέπε επίσης Μέρος Β ,́ Κεφάλαιο 1, σημείο 2.4. της παρούσας Έκθεσης). 

Η τρίτη συνάντηση της ΟΕΣ είχε θέμα την άσκηση του δικαιώματος του παιδιού στη 

συμμετοχή σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων στο σχολικό περιβάλλον. 

Κοινή διαπίστωση των μελών της ΟΕΣ ήταν ότι ανάμεσα στα παιδιά επικρατεί άγνοια, 

έλλειψη ενημέρωσης και σύγχυση για τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τον τρόπο 

που αυτές εφαρμόζονται στο σχολείο στο οποίο φοιτούν. Σύμφωνα με τους Έφηβους 

Σύμβουλους, οι υφιστάμενες διαδικασίες αποδεικνύονται αναποτελεσματικές λόγω της 

έλλειψης εμπιστοσύνης και εχεμύθειας που παρουσιάζεται ανάμεσα στα παιδιά και τους 

εκπαιδευτικούς καθώς επίσης στον ανταγωνιστικό τρόπο με τον οποίο εκλαμβάνεται η 

υποβολή παραπόνων από το σχολείο. 

Οι εσωτερικοί κανονισμοί των σχολείων ήταν το θέμα που απασχόλησε την τέταρτη 

συνάντηση των μελών της ΟΕΣ, τα οποία κατέγραψαν διαπιστώσεις και εισηγήσεις που 

θα πρέπει να υλοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον. Ανέφεραν ότι, η κατάρτιση τους 

γίνεται συνήθως από τη διεύθυνση του σχολείου χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή των 

παιδιών. Εξέφρασαν την άποψη ότι η ύπαρξη εσωτερικών κανονισμών είναι αναγκαία 

για να προάγει πρωτίστως το στόχο της μάθησης, να προστατεύει τα δικαιώματα του 

παιδιού και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Εισηγήθηκαν 

όπως οι εσωτερικοί κανονισμοί διαμορφωθούν με τρόπο που να καλλιεργούν ένα θετικό 

κλίμα στα παιδιά ώστε να διεκδικούν και να υπερασπίζονται την ισότητα ευκαιριών. 

Υποστήριξαν επίσης ότι, οι εσωτερικοί κανονισμοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

κατευθύνσεις οι οποίες να προωθούν την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, πολύπλευρης 

ενδυνάμωσης, ελεύθερης σκέψης και έκφρασης. Εισηγήθηκαν επίσης, πρόνοιες για 

δημιουργία επιτροπής ελέγχου με την ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών η οποία 

να προωθεί, να παρακολουθεί και να αναθεωρεί την εφαρμογή σχετικών πολιτικών/



25ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016

δράσεων, να επιλαμβάνεται περιστατικών και να διερευνά το αίσθημα ασφάλειας στο 

σχολικό χώρο. 

Στην πέμπτη συνάντηση οι Έφηβοι Σύμβουλοι ασχολήθηκαν με το θέμα της εκπαίδευσης 

για την ειρήνη. Εντόπισαν στάσεις και συμπεριφορές οι οποίες νομιμοποιούν τη χρήση 

βίας στην καθημερινότητα των παιδιών και, σε αρκετές περιπτώσεις, την τοποθετούν 

ως την πρώτη, αποτελεσματικότερη ή/και τη μόνη επιλογή για επίλυση καθημερινών 

διαφορών και συγκρούσεων. Διαπίστωσαν επίσης, τις υπάρχουσες κοινωνικές αξίες οι 

οποίες συντηρούν και συμβάλλουν στην αποδοχή βίαιων καταστάσεων και κατέγραψαν 

τις διάφορες εκφάνσεις που λαμβάνει η βία στη σχολική τους καθημερινότητα. Κατέδειξαν 

τη σημασία της εκπαίδευσης στην αλλαγή συμπεριφορών και συζήτησαν εκφάνσεις της 

βίας που σχετίζονται με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τον τρόπο λειτουργίας, το κλίμα 

και την κουλτούρα της σχολικής μονάδας, τις μεθόδους διδασκαλίας και τις ευκαιρίες 

συμμετοχής καθώς επίσης, τις υποδομές και το γενικότερο σχολικό περιβάλλον. Μετά το 

πέρας της συνάντησης ακολούθησε διαβούλευση στο ίδιο θέμα μεταξύ των μελών της 

ΟΕΣ, της Επιτρόπου και του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού (βλέπε επίσης Μέρος Α ,́ 

σημείο 6.1. παρούσας Έκθεσης).

Η έκτη συνάντηση της ΟΕΣ είχε θέμα «Υπηρεσίες υγείας φιλικές προς το παιδί». Τα 

μέλη της ΟΕΣ προσέγγισαν την ευρύτερη έννοια του όρου υγεία ως την κατάσταση 

πλήρους φυσικής, νοητικής και κοινωνικής ευημερίας και όχι ως την απουσία ασθένειας. 

Υποστήριξαν με βάση τις εμπειρίες τους ότι, η εφαρμογή αρκετών προνοιών του άρθρου 

24 της Σύμβασης χρήζει βελτίωσης. Όπως ανέφεραν οι Έφηβοι Σύμβουλοι η κατάσταση 

είναι πιο δύσκολη για τα παιδιά με αναπηρίες, αφού χρειάζονται εξειδικευμένο 

προσωπικό, με το οποίο δε στελεχώνονται τα κρατικά νοσηλευτήρια. Παράλληλα, τα 

μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν ότι, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν είναι επαρκώς 

καταρτισμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών. Επισήμαναν ότι, 

οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται χωρίς περιορισμούς, χωρίς διακρίσεις, να 

προσαρμόζονται με τις πραγματικές ανάγκες του παιδιού και να επιδεικνύεται ιατρική 

δεοντολογία και ευαισθησία στην κουλτούρα, στις πολιτιστικές και θρησκευτικές αξίες 

του παιδιού. Μετά το πέρας της συνάντησης ακολούθησε διαβούλευση στο ίδιο θέμα 

μεταξύ των μελών της ΟΕΣ, της Επιτρόπου και του Υπουργού Υγείας (βλέπε επίσης Μέρος 

Β ,́ σημείο 4.3 παρούσας Έκθεσης).

Στην τελευταία συνάντηση της θητείας τους, οι Έφηβοι Σύμβουλοι σχολίασαν θέματα που 

αφορούν τη συγκρότηση και λειτουργία της ΟΕΣ και προέβηκαν σε αξιολόγηση της θητείας 
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τους. Έκαναν εισηγήσεις όσον αφορά στην προώθηση της ΟΕΣ και στη συμπλήρωση των 

αιτήσεων και τη διευκόλυνση της συμμετοχής παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

ή είναι προσηλωμένα αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή τους επιτυχία. Υποστήριξαν ότι 

η σωστή ενημέρωση καθώς επίσης, η επίδειξη ενδιαφέροντος για τη δράση της ΟΕΣ 

από το σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον θα αυξήσει το ενδιαφέρον των παιδιών για 

συμμετοχή. Τα μέλη της ΟΕΣ αποτιμώντας τη θητεία τους εξέφρασαν την ικανοποίησή 

τους για τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις ευκαιρίες 

για προσωπική ανάπτυξη ωστόσο, ανέφεραν ότι θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη 

προσπάθεια για διάχυση των απόψεων που εκφράζουν κατά τις συναντήσεις.

1.4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 

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

στα παιδιά να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε διαδικασίες που τα αφορούν, ενώπιον 

οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, μέσω εκπροσώπησης του συμφέροντός 

τους από την Επίτροπο. 

Η Επίτροπος, με δικηγόρους που τυγχάνουν κατάλληλης καθοδήγησης και εποπτείας 

από το Γραφείο της, 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 γονιών και του παιδιού ή όταν 

λόγω της μεταξύ των γονιών 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, 

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 το Νόμο 23 (ΙΙΙ)/ 2005, 

από τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμους του 2007 

και 2014 [74(Ι)/2007 και 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 
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ο περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και 

της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2014 [60(Ι)/2014], όπως τροποποιήθηκε, πιο 

συγκεκριμένα, το Άρθρο 38 (1) και το Άρθρο 41, ο περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της 

Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής 

Πορνογραφίας Νόμος του 2014 [Ν.91(Ι)/2014], πιο συγκεκριμένα, το Άρθρο 33 (1) και το 

Άρθρο 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 

[6(I)/2000 όπως τροποποιήθηκε], Άρθρο 10 (1) (Β), που προνοούν 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 Δικαιωμάτων 

του Παιδιού (Διορισμός Επιτρόπου από το Δικαστήριο ως Αντιπρόσωπος Παιδιού) 

Διαδικαστικό Κανονισμό του 2014. Η Επίτροπος, δεδομένης της πιο πάνω πρόνοιας 

καθώς και επιστολής/γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 28/11/2016 

[αρ.φακ.:Γ.Ε.50(Α)/2002/Ν.90/3, Γ.Ε..50(Α)/1997/Ν.13/11], που της διαβιβάστηκε 

από το Γενικό Διευθυντή ΥΕΠΚΑ, η οποία εκτιμά ότι είναι δυνατή η καταχώρηση εξ’ 

υπαρχής αιτήσεων ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου από την Επίτροπο, εκ μέρους 

ασυνόδευτων ανηλίκων που προσβάλλουν αποφάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου, αποφάσισε 

όπως προχωρήσει στην, εκ μέρους της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, 

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. Οι σχετικές 

ενέργειες, όπως διαβουλεύσεις και συναντήσεις με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τον 

καθορισμό των απαραίτητων διαδικασιών, θα τροχοδρομηθούν άμεσα στις αρχές του 

2017.

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 το 

Νόμο 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.
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Η Επίτροπος, εντός του 2016, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της παρέχονται 

εντός του ως άνω θεσμικού πλαισίου, καταχώρισε αυτεπάγγελτα, στα πλαίσια 

υπόθεσης γονικής μέριμνας στο Οικογενειακό Δικαστήριο, αίτηση για διορισμό 

της, με σκοπό τη νομική εκπροσώπηση του επηρεαζόμενου παιδιού των διαδίκων. 

Η αίτηση εγκρίθηκε και υπόθεση ανατέθηκε σε δικηγόρο. Η νομική εκπροσώπηση 

του παιδιού αναμένεται να συνεχιστεί κατά το 2017.

Εντός της ίδιας χρονιάς, η Επίτροπος καταχώρησε αίτηση για τη νομική εκπροσώπηση 

παιδιού σε υπόθεση υιοθεσίας στο Οικογενειακό Δικαστήριο, στα πλαίσια της οποίας 

ζεύγος ζητούσε την προσβολή έκθεσης καταλληλόλητάς τους για σκοπούς υιοθεσίας, η 

οποία ετοιμάστηκε από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του περί Υιοθεσίας Νόμου. Το ζεύγος είχε υποβάλει αίτηση για έκδοση απόφασης 

Δικαστηρίου, όπως θεωρηθεί κατάλληλο για να προβεί σε υιοθεσία του επηρεαζόμενου 

παιδιού και να αναλάβει τη φροντίδα του στα πλαίσια τοποθέτησης για σκοπούς 

υιοθεσίας. Η αίτηση της Επιτρόπου, για διορισμό της στην υπόθεση, απορρίφθηκε 

το Νοέμβριο του 2016. Ωστόσο, η Επίτροπος εξακολούθησε να παρακολουθεί την 

υπόθεση στα πλαίσια του ελεγκτικού της ρόλου ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να 

καταχωρήσει εκ νέου αίτηση διορισμού της στο Οικογενειακό Δικαστήριο στα πλαίσια 

των αρμοδιοτήτων που της παρέχει ο Νόμος. 

Την ίδια χρονιά, η Επίτροπος συνέχισε την εκπροσώπηση παιδιού σε δικαστική 

διαδικασία, στην οποία διορίστηκε από το Δικαστήριο το 2015, στα πλαίσια υπόθεσης 

αναγνώρισης μητρότητας παιδιού, το οποίο γεννήθηκε με τη μέθοδο παρένθετης 

μητρότητας στη Ρωσία. Σύμφωνα με τα γεγονότα της ιδιαίτερης αυτής υπόθεσης, 

η παρένθετη μητέρα γέννησε και αναγνώρισε με το σύζυγό της το παιδί της φερόμενης 

ως βιολογικής του μητέρας και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο. Η φερόμενη 

ως βιολογική μητέρα παραμερίστηκε εντελώς από το νεογέννητο παιδί, το οποίο της 

αποστέρησαν τόσο οι γονείς του, δυνάμει του πιστοποιητικού γεννήσεώς του, όσο και 

ο φερόμενός ως βιολογικός πατέρας του παιδιού. 

Κατόπιν διορισμού της Επιτρόπου. με διάταγμα του Δικαστηρίου ημερομηνίας 

02.09.2015, ως εκπροσώπου του παιδιού στη διαδικασία, η Επίτροπος καταχώρησε 

μέσω της Δικηγόρου στην οποία ανέθεσε την εν λόγω υπόθεση, αίτηση για σύγκριση 

του γενετικού υλικού του παιδιού με το γενετικό υλικό των διαδίκων, ούτως ώστε να 

εξακριβωθεί η μητρότητα της ανήλικης. Τα αποτελέσματα της εξέτασης έδειξαν ότι 

κανένας εκ των διαδίκων δεν ήταν βιολογικός γονέας του παιδιού. Μετά τη λήξη των 
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αποτελεσμάτων της εξέτασης DNA, η Επίτροπος μέσω της Δικηγόρου της, καταχώρησε 

αίτηση στο Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού με την οποία ζητούσε όπως δοθεί 

προσωρινά και μέχρι να διευκρινιστεί η μητρότητα του παιδιού, η επιμέλεια, φύλαξη 

και φροντίδα της ανήλικης, στη Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. 

Το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση, για διάφορους λόγους, και ακολούθως οι 

δικηγόροι της αιτήτριας και φερόμενης ως βιολογικής μητέρας του παιδιού, 

απέσυραν την κυρίως αίτηση, με αποτέλεσμα να παύσει η ισχύς οδηγιών Δικαστηρίου 

και εκδοθέντων διαταγμάτων, μεταξύ των οποίων, και το διάταγμα για εκπροσώπηση του 

παιδιού από την Επίτροπο στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. 

Να σημειωθεί ότι οι πτυχές της εν λόγω υπόθεσης εξετάστηκαν, παράλληλα, και από 

το Δικαστήριο της Ρωσίας, καθότι οι διάδικοι είναι ρωσικής καταγωγής. Εκδόθηκαν 

αποφάσεις Ρωσικών Δικαστηρίων σύμφωνα με τις οποίες, η Αιτήτρια και φερόμενη 

ως βιολογική μητέρα του παιδιού έχει αναγνωριστεί ως μητέρα του, ενώ έχει, επίσης, 

εκδοθεί νέο πιστοποιητικό γεννήσεως στο οποίο αναγράφεται η ίδια ως μητέρα. 

Για σκοπούς εκτέλεσης των αποφάσεων στη Δημοκρατία, οι δικηγόροι της Αιτήτριας 

καταχώρησαν αίτηση για εγγραφή της απόφασης του Ρωσικού Δικαστηρίου στην 

Κύπρο. Παρά το γεγονός ότι η Επίτροπος δεν εκπροσωπούσε πλέον το συγκεκριμένο 

παιδί στη διαδικασία ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λεμεσού, λόγω 

απόσυρσης της αίτησης εκ μέρους της Αιτήτριας, εντούτοις, στο πλαίσιο των 

ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, συνέχισε να παρακολουθεί την όλη υπόθεση καθόλη 

τη διάρκεια του 2016.

Περαιτέρω, εντός του 2016, η Επίτροπος εξέτασε το ενδεχόμενο αυτεπάγγελτης νομικής 

εκπροσώπησης για τρεις άλλες περιπτώσεις παιδιών. 

Η πρώτη περίπτωση αφορούσε παιδί, το οποίο τελούσε υπό τη νομική φροντίδα 

του κράτους. Η Επίτροπος ενημερώθηκε για τη συγκεκριμένη περίπτωση μετά από 

διερεύνηση παραπόνου που την υποβλήθηκε από δικηγόρο, στο οποίο διατυπώνονταν 

ανησυχίες αναφορικά με το χειρισμό που τύγχανε υπόθεση γονικής μέριμνας στο 

Οικογενειακό Δικαστήριο. Ειδικότερα, η υπόθεση αφορούσε αίτηση της Διευθύντριας 

των ΥΚΕ για την ανάληψη των γονικών δικαιωμάτων παιδιού, το οποίο μετακινήθηκε 

σε Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Για το σκοπό αυτό, 

η Επίτροπος αποτάθηκε στις ΥΚΕ, προκειμένου να της αποσταλούν οι λεπτομέρειες 

της υπόθεσης και τα σχετικά δικόγραφα. Ωστόσο, ενόψει ενημέρωσης που έλαβε 

η Επίτροπος για απόσυρση της σχετικής αίτησης της Διευθύντριας των ΥΚΕ, κατόπιν 

αξιολόγησης του συμφέροντος του παιδιού από τις ΥΚΕ, δεν υπήρξε περιθώριο 
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άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου για νομική εκπροσώπηση του παιδιού. 

Η Επίτροπος εξακολουθεί να παρακολουθεί το χειρισμό που τυγχάνει η όλη υπόθεση από 

τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες στα πλαίσια του ελεγκτικού της ρόλου. 

Η δεύτερη περίπτωση, αφορούσε παιδί για το οποίο ενώ τα ευρήματα των Υπηρεσιών 

Ψυχικής Υγείας έκαναν λόγο για πιθανή σεξουαλική του κακοποίηση, οι γονείς 

αρνούνταν να προχωρήσεων σε σχετική καταγγελία. Για την περίπτωση, η Επίτροπος 

έλαβε ενημέρωση μέσω της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας η οποία, το 

Δεκέμβριο του 2016 κοινοποίησε στην Επίτροπο επιστολή που είχε αποστείλει προς τη 

Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ημερομηνίας 6/12/2016, με την οποία 

της κοινοποιούσε τα ευρήματα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας για πιθανή σεξουαλική 

κακοποίηση παιδιού και την ενημέρωνε για την άρνηση των γονέων του να προχωρήσουν 

σε καταγγελία. Αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας ήταν η διερεύνηση των αναφορών των 

ειδικών και σε περίπτωση που η εν λόγω υπόθεση ενέπιπτε στις πρόνοιες του άρθρου 42 

του περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 

Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014, να προωθηθεί 

στην Επίτροπο για σκοπούς νομικής εκπροσώπησης του παιδιού στην ποινική έρευνα ή/

και διαδικασία. Η Επίτροπος, με παρεμβάσεις της προς όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 

και Αρχές ζήτησε, στα πλαίσια άσκησης του ελεγκτικού της ρόλου, τη διερεύνηση της 

υπόθεσης και την αξιολόγηση της ικανότητας των γονέων σε ότι αφορά την εκπροσώπηση 

του συμφέροντος του παιδιού στην ποινική διαδικασία, προκειμένου, στη συνέχεια 

να αποφασίσει κατά πόσο η εν λόγω υπόθεση πληροί τις προϋποθέσεις για νομική 

εκπροσώπηση του παιδιού από την Επίτροπο. Η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται σε 

προτεραιότητα και θα εξακολουθήσει να παρακολουθείται και εντός του 2017.

Τέλος, η τρίτη περίπτωση, αφορά αίτημα που υποβλήθηκε στην Επίτροπο τον Οκτώβριο 

του 2016 για νομική εκπροσώπηση παιδιού- θύματος σεξουαλικής κακοποίησης, 

σε υπόθεση που εξετάζεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου, από κηδεμόνα του 

επηρεαζόμενου παιδιού. Το αίτημα βρίσκεται υπό εξέταση.





Από το 2008 το Γραφείο της Επιτρόπου 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, 

προωθεί την ίδρυση νέων ανεξάρτητων εθνικών 

οργανισμών, προσφέροντας στήριξη σε τέτοιες 

πρωτοβουλίες και τέλος ενθαρρύνει την επαφή 

και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των διαφόρων ICRIs 

και δικτύων από όλο τον κόσμο. Σήμερα αριθμεί 42 

μέλη-ανεξάρτητους εθνικούς οργανισμούς για τα 

δικαιώματα των παιδιών από 34 χώρες μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης.

2.1. 20Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟC

Στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε 

το 20ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC, στο Βίλνιους 

της Λιθουανίας, με θέμα τις «Ίσες Ευκαιρίες στην 

Εκπαίδευση». Η Επίτροπος συμμετείχε στο συνέδριο 

καθώς και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου που 

έγινε στις 22 Σεπτεμβρίου. 

Η Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, 

παρουσίασε στους άλλους Επιτρόπους ένα 

2Δίκτυο Ευρωπαίων 
Επιτρόπων για τα Παιδιά 
(ENOC)
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παράδειγμα καλής πρακτικής της εφαρμογής του δικαιώματος της συμμετοχής των 

παιδιών σε αποφάσεις που τα αφορούν. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για την ετοιμασία των εισηγήσεών της προς το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού και στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, σχετικά με την αναθεώρηση 

των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης 

(βλέπε επίσης Μέρος Α ,́ σημείο 1.3.6. παρούσας Έκθεσης). 

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου στις 22/9/2016, υιοθετήθηκε από τους 

Επιτρόπους, επίσημη Δήλωση για το θέμα των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση. Στη 

Δήλωση παρουσιάζονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση σήμερα στον 

ευρωπαϊκό χώρο και ακολούθως γίνονται συστάσεις προς τα κράτη μέλη του Δικτύου, 

στη βάση των προνοιών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού και άλλων συναφών διεθνών κειμένων, με στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων 

στην εκπαίδευση5. 

Κατά την πρώτη μέρα του Συνεδρίου προβλήθηκε το βίντεο-ντοκιμαντέρ που ετοίμασαν 

τα παιδιά από τις Ομάδες Εφήβων Συμβούλων της κάθε χώρας που συμμετείχε στο 

φετινό πρόγραμμα του ΕΝΥΑ (Δίκτυο Ομάδων Εφήβων Συμβούλων των Επιτρόπων για 

το Παιδί), συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων χρόνων, να ακούγεται δηλαδή 

και η άποψη των παιδιών κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου των Ευρωπαίων Επιτρόπων. 

Τα παιδιά – μεταξύ αυτών και η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Κύπριας Επιτρόπου- 

είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους με ένα συμμετοχικό και ταυτόχρονα, 

δημιουργικό τρόπο, ως προς τη σημασία που αποκτά το δικαίωμα στην εκπαίδευση, ως 

το πρωταρχικό μέσο κατά της φτωχοποίησης και της περιθωριοποίησης των παιδιών αλλά 

και των ενηλίκων (βλέπε επίσης Μέρος Α ,́ σημείο 1.3.6. παρούσας Έκθεσης). 

2.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΔΠ ΣΤΗΝ AD HOC ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Η Επίτροπος συμμετείχε στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου της Ευρώπης 

(ΣτΕ), που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια στις 5 και 6 Απριλίου 2016, στα πλαίσια 

της Βουλγαρικής προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του ΣτE. Κατά τη διάρκεια της 

Διάσκεψης, πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη της νέας Στρατηγικής του ΣτΕ για τα 

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

5	 Το	πλήρες	κείμενο	της	Δήλωσης	βρίσκεται	αναρτημένο	στα	ελληνικά	και	στα	αγγλικά,	στο	www.childcom.org.cy,	στο	
σύνδεσμο	«ENOC/20th	Annual	Conference,	Lithuania	(22-24/10/2014)».
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child”6. Η Επίτροπος ήταν μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που είχε αναλάβει την 

κατάρτιση της Στρατηγικής και είχε διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή. 

Κατά την περίοδο 2016-2017, η Επίτροπος συμμετέχει, ως εμπειρογνώμονας, στην ad 

hoc Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ). Η ad hoc 

Επιτροπή, η οποία συστάθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ, έχει σημαντικό ρόλο 

να διαδραματίσει όσον αφορά στην εφαρμογή της Στρατηγικής του ΣτΕ για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού 2016-2021, μέσα από την καθοδήγηση και επίβλεψη των κυβερνητικών 

Υπηρεσιών των Κρατών-Μελών στον τομέα της διασφάλισης των δικαιωμάτων του 

παιδιού. 

Στην πρώτη συνάντηση της ad hoc Επιτροπής, που έγινε στο Στρασβούργο στις 28 και 

29 Σεπτεμβρίου 2016, συμμετείχαν εκπρόσωποι οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς 

και εκπρόσωποι των Κρατών-Μελών και της Κοινωνίας των Πολιτών. Η Αναπληρωτής 

Γενική Γραμματέας του ΣτΕ, κα Gabriella Battaini-Dragoni, χαιρέτησε τη συνάντηση, ενώ 

τα μέλη της Επιτροπής είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, μεταξύ άλλων, με 

την κα Kirsten Sandberg, μέλος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού, σχετικά με πιθανή συνεργασία των δυο Επιτροπών.

Ιδιαίτερη έμφαση κατά τη συνάντηση, δόθηκε στα θέματα της διασφάλισης των 

δικαιωμάτων του παιδιού στο διαδικτυακό περιβάλλον, καθώς και της προστασίας 

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

συνιστούν μεγάλες προκλήσεις στη ζωή των παιδιών σήμερα. Η Κύπρια Επίτροπος 

κατέθεσε τις απόψεις της για το τι ισχύει στην Κύπρο σχετικά με τα πιο πάνω, στη βάση 

της εμπειρίας της και των Θέσεων/Εκθέσεών της. Η Επιτροπή υιοθέτησε εισήγηση της 

κας Κουρσουμπά όπως, στις μελλοντικές δράσεις της, ως θέμα αρχής, θα πρέπει να 

επιδιώκεται η ουσιαστική συμμετοχή παιδιών, να δίνεται δηλαδή η ευκαιρία στα παιδιά 

να εκφράζουν τις θέσεις και τις απόψεις τους για τα θέματα πάνω στα οποία προτίθεται 

να τοποθετηθεί η Επιτροπή.

6	 Το	πλήρες	κείμενο	της	Στρατηγικής	του	Συμβουλίου	της	Ευρώπης	για	τα	Δικαιώματα	του	Παιδιού	2016	–	2021,	βρίσκεται	
αναρτημένο	στην	αρχική	σελίδα	της	ιστοσελίδας	της	Επιτρόπου	www.childcom.cy	
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2.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΔΠ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΝΖΑΡΟΤΕ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC), η Κύπρια Επίτροπος 

συμμετείχε στις εργασίες της 15ης Συνάντησης της Επιτροπής Λανζαρότε του ΣτΕ, που 

πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 14-17 Ιουνίου 2016. Σκοπός της Επιτροπής 

είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής από τα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης 

του ΣτΕ για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη 

Σεξουαλική Κακοποίηση (Λανζαρότε). Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των 41 

κρατών που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση Λανζαρότε, καθώς και εκπρόσωποι άλλων 

κρατών και διεθνών οργανισμών.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της 15ης Συνάντησης, ήταν η 

προστασία ευάλωτων ομάδων παιδιών από την σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική 

εκμετάλλευση, όπως για παράδειγμα τα παιδιά που μετακινούνται, με έμφαση σε 

αυτά που επηρεάζονται από την προσφυγική κρίση, και η προστασία των παιδιών 

από τη σεξουαλική βία στο διαδίκτυο και τη σεξουαλική εκμετάλλευση ως μέρος της 

τουριστικής βιομηχανίας. 



Η λειτουργία του Θεσμού τα πρώτα χρόνια 

εφαρμογής του περί Επιτρόπου Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμου [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 την σημαντική παρουσία 

της Επιτρόπου σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

Οργανισμούς και Δίκτυα (για περισσότερα βλέπε 

Μέρος Ά, κεφ. 2 παρούσας Έκθεσης).

Στα πλαίσια της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί, 

διαφάνηκε ότι ο θεσμικός Νόμος έχρηζε πλέον 

τροποποιήσεων, έτσι ώστε να απαλειφθούν 

ρυθμίσεις που κρίνονται ασύμβατες με τα διεθνή 

επίπεδα ως προς την ανεξαρτησία του Θεσμού 

και παράλληλα, να θεσμοθετηθούν με νομοθεσία 

πρακτικές που στοχεύουν στην ενδυνάμωση 

των παιδιών και την εμπέδωση της ουσιαστικής 

συμμετοχής τους στη λειτουργία του Θεσμού, οι 

οποίες ήδη εφαρμόζονται από την Επίτροπο μέσα 

στο πιο πάνω πλαίσιο. 

Για τούτο, η Επίτροπος προέβηκε το 2012 στην 

κατάρτιση Νομοσχεδίου για τροποποίηση του 

θεσμικού Νόμου, το οποίο προώθησε στην Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σχετική 

διαβούλευση. Η διαβούλευση συνεχίστηκε το 2013, 

έχοντας ως στόχο την προώθηση του Νομοσχεδίου 

στο Υπουργικό Συμβούλιο και την κατάθεσή του στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων. 

3Νομικό πλαίσιο
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Οι προταθείσες τροποποιήσεις στηρίχθηκαν στην εμπειρία που αποκτήθηκε με την 

εφαρμογή του Νόμου και τη λειτουργία του Θεσμού κατά τα πρώτα χρόνια από τη 

σύσταση του, ιδιαίτερα, με την υιοθέτηση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε 

αντίστοιχους Θεσμούς άλλων χωρών και είναι απολύτως αναγκαίες για τη διασφάλιση 

της ανεξαρτησίας του Θεσμού, (θέμα το οποίο έχει επισημανθεί σε όλες τις ετήσιες 

Εκθέσεις της Επιτρόπου), καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη και εμπέδωση του 

Θεσμού. Οι κυριότερες τροποποιήσεις αφορούν τα άρθρα 10 και 12 και την προσθήκη 

των νέων άρθρων 13, 13Α, 13Β και 13Γ. 

Ειδικότερα όσον αφορά την προταθήσα τροποποίηση του Άρθρου 10, που αφορά στο 

διορισμό και στη θητεία του Επιτρόπου, στόχος είναι όπως, σε περίπτωση που το ίδιο 

πρόσωπο διορίζεται και ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και 

ως Επίτροπος δυνάμει άλλου Νόμου ή πράξης του Προέδρου της Δημοκρατίας, να 

διασφαλίζεται από απόψεως τόσο του τρόπου διορισμού όσο και θητειών, ότι δεν 

διακυβεύεται, άμεσα ή έμμεσα, με οποιοδήποτε τρόπο η ανεξαρτησία του Επιτρόπου 

Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, όπως αυτή επιμελώς διασφαλίζεται από τον ίδιο το 

Νόμο 74(Ι)/2007 (ίδετε πχ άρθρα 15, 8). Πιο συγκεκριμένα είναι, απόλυτα αναγκαίο, για 

σκοπούς διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Θεσμού, σε περίπτωση διπλού διορισμού, ο 

τερματισμός του ενός διορισμού να μην επηρεάζει ή επιφέρει αυτόματα και τερματισμό 

του άλλου, καθώς επίσης και οι θητείες του Επιτρόπου δυνάμει άλλου Νόμου ή Πράξης 

του Προέδρου της Δημοκρατίας, να μην επηρεάζουν, με οποιοδήποτε τρόπο τις θητείες 

του Επιτρόπου Προστασίας του Παιδιού, οι οποίες βέβαια σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει 

να υπερβαίνουν τα δώδεκα έτη (όπως προνοεί ο υφιστάμενος Νόμος). 

Σε ότι αφορά την προταθείσα τροποποίηση του Άρθρου 12, που αφορά τον τρόπο 

στελέχωσης του ΓΕΠ, αυτή στόχο έχει να διασφαλίσει ότι το ΓΕΠ θα μπορεί να στελεχώνεται 

από προσωπικό που θα ανήκει στο ΓΕΠ και να μην 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. Οι διατάξεις αυτές είναι απαραίτητες και αποτελούν 

συστατικό στοιχείο της ανεξαρτησίας του Θεσμού σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων 

και το Γενικό Σχόλιο Αρ. 2 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού. Ήταν, επίσης, μέρος των Συστάσεων 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 εδάφιο (2) του Άρθρου γίνεται πρόνοια ώστε να μη μπορεί να εφαρμοστεί 

μέχρις ότου οι δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.
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Σε ότι αφορά το νέα άρθρα 13, 13Α, 13Β και 13Γ σκοπό είχαν την κατάργηση της 

υφιστάμενης Συμβουλευτικής Επιτροπής, αφού στην πράξη διαφάνηκε ότι, με 

την ισχύουσα σύνθεσή της, δεν είχε ρόλο να διαδραματίσει δεδομένου ότι, στην 

ουσία, απαρτιζόταν από Υπηρεσίες οι οποίες υπόκεινται στον έλεγχο (monitoring) 

του Επιτρόπου σε ότι αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, και, ως 

τέτοιες, δεν μπορούν να ασκούν συμβουλευτική προς τον Επίτροπο αρμοδιότητα, ενώ, 

αντίθετα, απουσίαζε από το Νόμο συμβουλευτική επιτροπή που να απαρτίζεται από 

εφήβους, διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα των παιδιών σε συμμετοχή, πρακτική που 

εφαρμόζεται στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες. Σαν τέτοια προτάθηκε η ΟΕΣ την οποία 

ήδη λειτουργούσε η Επίτροπος. Επιπρόσθετα, εισήχθη πρόνοια για θεσμοθέτηση της 

πρακτικής που ακολουθεί η Επίτροπος, όπως επιβάλλεται από τα διεθνή πρότυπα, για 

διαβούλευση με οργανωμένα σύνολα παιδιών, με εξειδικευμένες ομάδες παιδιών που 

συστήνονται ad hoc ανάλογα με συγκεκριμένο θέμα καθώς και με μη κυβερνητικές 

οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα που αφορούν τα παιδιά. 

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε το Νομοσχέδιο 

στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα στο 

2014, ψηφίστηκε σε Νόμο [Ο περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014] [44(Ι)/2014] και τέθηκε σε ισχύ στις 11.4.2014.

Επιπρόσθετα, το Ανώτατο Δικαστήριο, με απόφαση του στις 19/11/2014, εξέδωσε 

Διαδικαστικό Κανονισμό (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 το άρθρο 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».
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Η απόφαση του Δικαστηρίου για διορισμό του Επιτρόπου ως αντιπρόσωπο του Παιδιού 

μπορεί να προκύψει είτε κατόπιν αυτεπάγγελτης απόφασης από το Δικαστήριο, είτε 

κατόπιν αίτησης από: (α) τον Επίτροπο, (β) το παιδί που είναι διάδικος ή επηρεάζεται, 

αυτοπροσώπως, (γ) το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, δ) γονέα ή πρόσωπο 

που έχει τη γονική μέριμνα (για περιπτώσεις νομικής εκπροσώπησης παιδιών κατά το 

2014 βλέπε στο Μέρος Α ,́ σημείο 1.4 παρούσας Έκθεσης).



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ο όρος «παιδιά που «μετακινούνται» καλύπτει 

όλα τα παιδιά που μεταναστεύουν από τη 

χώρα προέλευσής τους προς και δια μέσου της 

επικράτειας μιας Ευρωπαϊκής χώρας, για λόγους 

επιβίωσης, ασφάλειας, βελτίωσης συνθηκών ζωής, 

εκπαίδευσης, οικονομικών ευκαιριών, προστασίας 

από εκμετάλλευση και κακοποίηση, οικογενειακής 

συνένωσης ή για ένα συνδυασμό των λόγων αυτών. 

Μπορεί να ταξιδεύουν μαζί µε την οικογένειά τους ή 

ανεξάρτητα ή µε άλλα πρόσωπα που δεν είναι µέλη 

της οικογένειάς τους. Μπορεί να έχουν υποβάλει 

αίτημά ασύλου, να είναι θύματα παράνομης 

διακίνησης ή μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα. Η 

κατάσταση των παιδιών που μετακινούνται μπορεί 

να διαφέρει ανάλογα µε τα στάδια του ταξιδιού 

τους ενώ μπορεί να αντιμετωπίζουν πολλές 

διαφορετικές καταστάσεις ευαλωτότητας. 

Δεδομένης της ιδιάζουσας κατάστασης στην 

οποία βρίσκονται τα παιδιά που μετακινούνται, 

ορισμένες από τις πρόνοιες της Σύμβασης 

αποκτούν ξεχωριστή σημασία για αυτά, με 

προεξέχουσες την Αρχή του Δικαιώματος στη Ζωή, 

στην Επιβίωση και την Ανάπτυξη, την Αρχή της 

Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού και την 

Αρχή της Μη Διάκρισης όπως και οι πρόνοιες που 

αφορούν στην προστασία του παιδιού από κάθε 

μορφής εκμετάλλευση, καθώς και το δικαίωμά 

του σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, ιατρικής 

περίθαλψης και εκπαίδευσης.

Τόσο κατά το ταξίδι όσο και στις χώρες υποδοχής, τα 

παιδιά που μετακινούνται, τις περισσότερες φορές, 

βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες φτώχειας 

και κοινωνικού αποκλεισμού. Η Σύμβαση των 

Παιδιά που 
μετακινούνται 

ΜΕΡΟΣ Β΄1
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Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με συγκεκριμένη αναφορά στα παιδιά 

πρόσφυγες, αναδεικνύει γενικότερα την ιδιαιτερότητα των παιδιών που μετακινούνται. 

Ειδικότερα, το Άρθρο 22 της Σύμβασης, δεσμεύει τα Συμβαλλόμενα Κράτη να παρέχουν 

κατάλληλη προστασία και ανθρωπιστική βοήθεια, στα παιδιά από οικογένειες αιτητών 

ασύλου και προσφύγων, ώστε τα παιδιά αυτά να απολαμβάνουν, πλήρως, τα δικαιώματά 

τους. Προβλέπει, επίσης, την επιδίωξη της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία των 

ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου και την αναζήτηση των γονέων ή άλλων μελών 

της οικογένειάς τους, με απώτερο στόχο την οικογενειακή επανένωση. Σε περίπτωση δε, 

που η ανεύρεση των γονέων ή άλλων μελών της οικογένειας του παιδιού δεν καθίσταται 

δυνατή, η Σύμβαση κατοχυρώνει ότι, το παιδί πρόσφυγας ή αιτητής ασύλου, δικαιούται 

ειδική κρατική προστασία και βοήθεια.

Η Επίτροπος, εντός του 2016, ανέπτυξε πολύπλευρη δράση, με κεντρικό άξονα την 

προαγωγή των δικαιωμάτων παιδιών που μετακινούνται, τα οποία βρίσκονται στην 

Κύπρο, είτε αυτά συνοδεύονται από τις οικογένειές τους είτε είναι ασυνόδευτα. 

Συγκεκριμένα, η Επίτροπος, αυτεπάγγελτα, διερεύνησε τις συνθήκες διαβίωσης, 

φιλοξενίας και εκπαίδευσης των παιδιών μου διαβιούν στο Κέντρο Υποδοχής 

Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ). Σε σχετική Έκθεσή της, 

η Επίτροπος, πέραν από τα συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις της, καταθέτει επίσης, 

εισηγήσεις με στόχο οι συνθήκες διαβίωσης και φιλοξενίας των παιδιών που διαμένουν 

στο ΚΥΦΑΔΠ να εναρμονιστούν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με τα δικαιώματά τους. Στα 

πλαίσια της διερεύνησης της και με στόχο την οικοδόμηση μιας σχέσης συνεργασίας με 

το συγκεκριμένο πλαίσιο, τους εργαζόμενους, την κοινότητα των φιλοξενουμένων σε 

αυτό και ιδιαίτερα τα παιδιά και τις οικογένειές τους, η Επίτροπος, σε συνεργασία με 

άλλους φορείς, οργάνωσε σειρά αθλητικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά του Κέντρου. 

Παράλληλα, κινούμενη στα πλαίσια ενός πολυεπίπεδου σχεδιασμού, βασισμένου στην 

πολύτιμη εμπειρία που άντλησε τα προηγούμενα χρόνια, η Επίτροπος, προχώρησε σε μια 

ολοκληρωμένη διερεύνηση των θεμάτων που αφορούν τους ασυνόδευτους ανήλικους 

αιτητές ασύλου, μέσα από την προοπτική της διασφάλισης των δικαιωμάτων τους, στη 

βάση τεσσάρων βασικών θεματικών που αφορούσαν στις διαδικασίες εκτίμησης της 

ηλικίας, τη νομική τους εκπροσώπηση, τα ζητήματα κηδεμονίας και την εκπαίδευσή τους. 

Επιπλέον, η Επίτροπος προώθησε δράσεις σχετικά με τον τερματισμό της κράτησης 

μεταναστών (είτε αυτή επηρεάζει τους γονείς παιδιών μεταναστών είτε αφορά σε 

ασυνόδευτους ανήλικους) και την προώθηση χρήσης, από τις αρμόδιες μεταναστευτικές 

Αρχές, εναλλακτικών της κράτησης μέτρων. 
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1.1. ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

1.1.1. ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ

Η Επίτροπος παρακολουθεί και ελέγχει τις αρμόδιες Αρχές ως προς τις διαδικασίες 

που ακολουθούν σε ότι αφορά στους ασυνόδευτους ανηλίκους, διαχρονικά. Μετά 

από τις μαζικές αφίξεις ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κύπρο, ως αποτέλεσμα της 

ανθρωπιστικής κρίσης στη Συρία, η Επίτροπος προχώρησε σε αριθμό παρεμβάσεων 

προς τις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να διαπιστώσει τις συνθήκες υποδοχής και τις 

διαδικασίες χειρισμού και φιλοξενίας της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών στην Κύπρο, 

πρωτίστως στη βάση εξατομικευμένων περιπτώσεων. Στη βάση των απαντήσεων 

που έλαβε και τη μελέτη του σχετικού διεθνούς και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, 

η Επίτροπος, έθεσε ως προτεραιότητά της, για το 2016, την ολοκληρωμένη διερεύνηση 

των θεμάτων που αφορούν τους ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές ασύλου μέσα από την 

προοπτική τεσσάρων θεματικών περιοχών που αφορούν στην εκτίμηση της ηλικίας, της 

εκπροσώπησης και ιδιαίτερα της νομικής τους εκπροσώπησης, ζητήματα κηδεμονίας 

και την εκπαίδευση που λαμβάνουν. Στα πλαίσια της διερεύνησης, η Επίτροπος, είχε 

συναντήσεις με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο χώρο ενώ 

επίσης, συναντήθηκε με ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές που διαμένουν σε πλαίσια 

φιλοξενίας υπό την κηδεμονία της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. 

(α) Εκτίμηση της ηλικίας 

Η Επίτροπος διαπίστωσε με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία Ασύλου, σε συνεργασία με 

άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες, θεσμοθέτησε Πρωτόκολλο ενεργειών προσδιορισμού 

ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου. Το Πρωτόκολλο 

περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες ενέργειες ενεργοποίησης της διαδικασίας 

προσδιορισμού της ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων καθώς και όσες ενέργειες θα πρέπει 

να υλοποιηθούν από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες. Η Επίτροπος θεωρεί θετικό τόσο το 

ότι το Πρωτόκολλο ενεργοποιείται μόνο στις περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων, για τις 

οποίες δημιουργείται αμφιβολία ως προς την ηλικία τους, όσο και το ότι οι επαγγελματίες 

που συμμετέχουν στη διαδικασία (Λειτουργοί Υπ. Ασύλου, ΛΚΥ, Οδοντίατροι, 

Ακτινολόγοι) έτυχαν επιμόρφωσης σχετικά με πρακτικές εκτίμησης ηλικίας, από την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO). Τα προβληματικά σημεία που 

εντοπίστηκαν σχετίζονται με το ότι οι Υπηρεσίες καταλήγουν στην απόφαση για την 
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εκτίμηση της ηλικίας, χωρίς να εφαρμόζεται διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση. 

Στην πράξη διενεργείται συνέντευξη από Λειτουργό της Υπηρεσίας Ασύλου, ενώ οι ΥΚΕ 

ως κηδεμόνας των παιδιών αυτών δεν τεκμηριώνουν γραπτώς τις απόψεις τους σχετικά 

με την αμφισβήτηση της ηλικίας των αιτητών. Ως εκ τούτου, η τελική εκτίμηση της 

ηλικίας στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες δεν αποτελούν 

ακριβή επιστημονική μέθοδο και ενέχουν σημαντικό ποσοστό αβεβαιότητας. Επίσης, 

προβληματικά σημεία είναι το γεγονός ότι, η απόφαση για την εκτίμηση της ηλικίας 

δεν παραχωρείται γραπτώς στους αιτητές και το ότι δεν τους παρέχεται η δυνατότητα 

αμφισβήτησης του αποτελέσματος, μέσω διαδικασίας προσφυγής.

(β) Εκπροσώπηση

Η Επίτροπος έχει την άποψη ότι οι ΥΚΕ, ενώ έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν την 

καταρχήν ενημέρωση στα παιδιά, σε ότι αφορά τα δικαιώματά τους και τις διαδικασίες 

που απαιτούνται για την εξέταση αιτήματος για άσυλο, δεν μπορούν να αναλάβουν 

πλήρως την ευθύνη της νομικής τους εκπροσώπησης. Η Επίτροπος έχει έντονες 

επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο οι ΥΚΕ είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλές, καθαρά 

νομικού χαρακτήρα, σε παιδιά αιτητές ή/και να τους παρέχουν την κατάλληλη νομική 

καθοδήγηση για νομικές πτυχές των θεμάτων για τις προσωπικές τους αιτήσεις κατά 

τρόπο που αυτά να προστατεύονται νομικά από παρατυπίες στην πορεία της διαδικασίας. 

Η Επίτροπος, εντοπίζει επίσης θέμα σύγκρουσης συμφερόντων το οποίο προκύπτει από 

τη στιγμή που τη νομική εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων αναλαμβάνουν 

κρατικοί λειτουργοί και δη λειτουργοί των ΥΚΕ δεδομένου ότι, αν και ανήκουν σε άλλη 

Υπηρεσία από την Υπηρεσία Ασύλου ή την Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων, δεν παύουν 

να είναι κρατικοί λειτουργοί και, ως εκ τούτου, προτεραιότητά τους αναμένεται να είναι 

η προάσπιση των συμφερόντων του Κράτους και όχι των ανήλικων αιτητών. 

Σχετικά με τη νομική εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών στο επίπεδο 

Προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο έχουν προωθηθεί εξελίξεις εντός του 2016 ( για 

περισσότερα βλέπε στο Μέρος Β ,́ 1.1.3). 

(γ) Κηδεμονία

Η Επίτροπος σημειώνει μια σημαντική βελτίωση στο βαθμό ετοιμότητας αλλά και 

όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των ΥΚΕ για την υποδοχή και τη φιλοξενία 

των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί 

στις διαδικασίες αναγνώρισης, πρωταρχικής μεταχείρισης και των ενεργειών για την 
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προώθηση εξέτασης των αιτήσεων για άσυλο. Συγκεκριμένα, αμέσως με την αναγνώριση, 

από τις ΥΚΕ, ενός ασυνόδευτου παιδιού, αυτό τίθεται υπό τη φροντίδα της ΔΥΚΕ και 

μεταφέρεται στο Πλαίσιο όπου θα φιλοξενηθεί. Εντός των αμέσως επόμενων ημερών, 

οι ΥΚΕ, προωθούν τη διαδικασία υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας (διενέργεια 

ιατρικών εξετάσεων, εμβολιασμοί, υποβολή αίτησης ασύλου, συνέντευξη με το Γραφείο 

Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων, παράδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, γραμμένου 

σε γλώσσα που κατανοεί το παιδί, σχετικά με τη διαδικασία του Δουβλίνου, φυλλάδιο με 

τα έντυπα που πρέπει να εξασφαλιστούν σχετικά με τη διαδικασία) και μεριμνούν για 

θέματα που αφορούν τη φροντίδα, την προστασία και την εκπαίδευσή του. 

Η Επίτροπος έχει εντοπίσει, ωστόσο, προβλήματα και ελλείψεις στα Πλαίσια φιλοξενίας 

των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ειδικότερα, παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις, 

ποιοτικές και ποσοτικές, ως προς το επίπεδο της φροντίδας και προστασίας που 

παρέχεται ανάμεσα στο ιδιωτικό Πλαίσιο (λειτουργεί από την ΜΚΟ Hope for Children 

υπό την εποπτεία των ΥΚΕ) και τα κρατικά Πλαίσια (λειτουργούν 3 κρατικά ιδρύματα, 

δύο στη Λάρνακα και ένα στη Λεμεσό). Συγκεκριμένα το Πλαίσιο που λειτουργεί από το 

Hope for Children διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και προσφέρει στους ασυνόδευτους 

ανήλικους που φιλοξενεί προγράμματα ψυχαγωγίας, δημιουργικής απασχόλησης και 

υπηρεσίες από επαγγελματίες διάφορων ειδικοτήτων (διερμηνέα, κοινωνικό λειτουργό, 

ψυχολόγο, νομικό). Από την άλλη όμως μεριά, τα Πλαίσια τα οποία λειτουργούν από το 

κράτος, παρουσιάζουν προβλήματα στις κτηριακές εγκαταστάσεις, στους εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους, στην υποδομή και τον εξοπλισμό. Σε κάποια δεν υπάρχουν 

υπολογιστές, δεν παρέχονται ψυχαγωγικές δραστηριότητες ενώ η πρόσβαση των 

παιδιών που διαμένουν σε αυτά, σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, είναι χρονοβόρα και 

γίνεται μόνο μέσω των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

Επιπρόσθετα, παρατηρούνται προβλήματα, όσον αφορά στο ρόλο των ΥΚΕ ως κηδεμόνα 

κατά τη μεταχείριση της ομάδας των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών/προσφύγων που 

ενηλικιώνονται και της ομάδα των κατ’ ισχυρισμό ασυνόδευτων ανηλίκων που οι Αρχές 

κρίνουν ότι πρόκειται για ενήλικα άτομα (για περισσότερα βλέπε στο Μέρος Β ,́ 1.1.2.).

(δ) Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση είναι το μόνο, ίσως, όχημα που διαθέτουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι 

προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις 

προκειμένου να καταφέρουν, καταρχήν να ενταχθούν στην κοινωνία υποδοχέα και, στη 

συνέχεια, να οικοδομήσουν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο. Η διερεύνηση 

της Επιτρόπου εντόπισε προβλήματα και κενά που αφορούν τόσο στην πρόσβαση των 
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ασυνόδευτων ανηλίκων στη δημόσια εκπαίδευση στην Κύπρο όσο και στο περιεχόμενο 

της παρεχόμενης σε αυτά εκπαίδευσης. Σημειώνονται εδώ κάποια από τα προβλήματα 

που εντόπισε η διερεύνηση της Επιτρόπου: 

• Δεν υπάρχει ύλη ή βιβλία τα οποία να υποβοηθούν το διδακτικό έργο ούτε 

διαβαθμισμένα επίπεδα τάξεων (εισαγωγικό, προχωρημένο) που να λαμβάνουν 

υπόψη το επίπεδο ετοιμότητας και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των ανηλίκων.

• Δεν γίνεται ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων στις συνηθισμένες τάξεις και δεν 

εφαρμόζονται προγράμματα γνωριμίας και συμπερίληψης ώστε να δημιουργηθεί, 

στο επίπεδο του σχολείου, κλίμα αποδοχής και συνεργασίας.

• Σε περίπτωση νεοεισερχόμενων, στο μέσο της σχολικής χρονιάς, ασυνόδευτων 

ανηλίκων, δεν υπάρχει δυνατότητα εισδοχής τους στα υφιστάμενα τμήματα, όταν 

αυτά είναι πλήρη, αλλά ούτε δημιουργούνται νέα τμήματα, με αποτέλεσμα παιδιά να 

μην έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση για πολλούς μήνες.

• Μεγάλο ποσοστό των ασυνόδευτων ανηλίκων που εγγράφονται σε τμήματα, γρήγορα 

χάνουν το ενδιαφέρον και το κίνητρό τους για παρακολούθηση, με αποτέλεσμα να 

μην έχουν συστηματική φοίτηση.

• Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2016-17, τα τμήματα για τους ξενόγλωσσους 

μαθητές δεν ήταν έτοιμα, με αποτέλεσμα η εκπαίδευση των ασυνόδευτων ανηλίκων 

που φιλοξενούνταν στο Σπίτι της Ελπίδας, να ξεκινήσει με καθυστέρηση ενός μηνός 

ενώ, επιπρόσθετα, τα τμήματα που δημιουργήθηκαν κάλυπταν πολύ μικρότερο 

αριθμό από τους ασυνόδευτους που αναμενόταν να εγγραφούν. 

Η Επίτροπος με παρέμβασή της προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού παρουσίασε 

τα προβλήματα που εντόπισε. Οι απαντήσεις του ΥΠΠ, σχετικά με τους τρόπους με τους 

οποίους θα αντιμετωπιστούν τα πιο πάνω προβλήματα προκειμένου να διασφαλίζεται 

το δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών στη εκπαίδευση, αναμένονται εντός 

του 2017. 

1.1.2. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ 
ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Το μέλλον των ασυνόδευτων ανήλικων – όταν πλέον θα έχουν ενηλικιωθεί – αλλά και το 

πώς οι Αρμόδιες Υπηρεσίες χειρίζονται ασυνόδευτους για τους οποίους έχουν αμφιβολίες 

ή αμφισβητούν ότι είναι κάτω των δεκαοχτώ χρόνων, απασχόλησε την Επίτροπο στα 
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πλαίσια αναφορών που δέχτηκε για συγκεκριμένες περιπτώσεις από τη ΜΚΟ Future 

Worlds Center. Με παρέμβασή της προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, με θέμα «Μεταβατικές διαδικασίες για ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές/

πρόσφυγες που ενηλικιώνονται και για, κατ’ ισχυρισμό, ασυνόδευτους ανήλικους 

αιτητές, τους οποίους οι Αρχές κρίνουν ως ενήλικα άτομα», η Επίτροπος παρουσίασε τις 

διαπιστώσεις της και κατέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις επί του συγκεκριμένου. 

Όσον αφορά στην ομάδα των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών/προσφύγων που 

ενηλικιώνονται, η Επίτροπος διαπίστωσε ότι, οι ΥΚΕ, ενώ αναγνωρίζουν την υποχρέωσή 

τους να υποστηρίξουν την ομαλή μετάβαση των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών/

προσφύγων στην ενηλικίωση και την ανεξαρτητοποίηση, δε διαθέτουν γραπτές οδηγίες 

ή τυποποιημένη διαδικασία που να καθορίζει τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να 

προβαίνουν προς την κατεύθυνση αυτή. Η απουσία τυποποιημένης διαδικασίας επιτρέπει 

τις διακρίσεις στη μεταχείριση μεταξύ των αιτητών, δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας και 

άγχος στους αιτητές καθώς και κενά στο συντονισμό και την επικοινωνία μεταξύ των 

αρμόδιων Τμημάτων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(ΥΕΠΚΑ), σχετικά με την έγκαιρη καταβολή οικονομικής βοήθειας προς τους αιτητές. Για 

την αντιμετώπιση των πιο πάνω, η Επίτροπος, εισηγήθηκε τη δημιουργία τυποποιημένης 

γραπτής διαδικασίας στην οποία να περιγράφονται οι ενέργειες που ο αρμόδιος ΛΚΥ 

θα προβαίνει πριν, κατά και μετά την ενηλικίωση του ασυνόδευτου ανήλικου αιτητή / 

πρόσφυγα, τόσο για την ψυχολογική προετοιμασία και την κοινωνική του ένταξη, όσο 

και για τη διευθέτηση πρακτικής φύσεως θεμάτων (επιδόματα, στέγαση, εκπαίδευση, 

υγεία) που θα βοηθήσουν στην ανεξαρτητοποίησή του.

Όσον αφορά στην ομάδα των κατ’ ισχυρισμό ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών που οι 

Αρχές εκτιμούν ως ενήλικα άτομα, η Επίτροπος αντιμετωπίζει κριτικά την άποψη των ΥΚΕ 

ότι ο ρόλος τους, ως κηδεμόνες, τερματίζεται αμέσως μετά την απόφαση των Αρχών ότι 

πρόκειται για ενήλικα άτομα και για τούτο απαιτούσαν την άμεση απομάκρυνσή τους από 

το Πλαίσιο. Η Επίτροπος, διαπίστωσε, επίσης ότι, η απουσία γραπτών ή τυποποιημένων 

διαδικασιών σχετικά με τη μεταχείριση της εν λόγω ομάδας, οδηγεί σε διαφοροποιήσεις 

στη μεταχείριση των αιτητών από τους αρμόδιους ΛΚΥ και κατ’ επέκταση, αφήνει 

ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνονται διακρίσεις στον τρόπο μεταχείρισης των αιτητών 

αλλά και να παρατηρούνται κενά στο συντονισμό και την επικοινωνία μεταξύ των 

αρμόδιων Τμημάτων ΥΕΠΚΑ σχετικά με την έγκαιρη καταβολή, προς τους αιτητές, της 

προβλεπόμενης από το νόμο, οικονομικής βοήθειας. Η Επίτροπος, υπέδειξε ότι απαιτείται 

μεγαλύτερη επιείκεια και ευελιξία ως προς τη μεταχείριση της συγκεκριμένης ομάδας 

ατόμων από τις ΥΚΕ, καθότι στις πλείστες των περιπτώσεων πρόκειται κυρίως για νεαρά 
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άτομα από μια ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού ενώ, η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

για την εκτίμηση της ηλικίας τους δεν αποτελεί ακριβή επιστημονική μέθοδο η οποία 

διακρίνεται από ένα σημαντικό ποσοστό αβεβαιότητας. Για την αντιμετώπιση των πιο 

πάνω, η Επίτροπος εισηγήθηκε τη δημιουργία τυποποιημένης γραπτής διαδικασίας 

στην οποία να περιγράφονται οι ενέργειες που ο αρμόδιος ΛΚΥ θα προβαίνει μετά την 

απόφαση των Αρχών ότι, κατ’ ισχυρισμό ασυνόδευτος ανήλικος, είναι ενήλικο άτομο.

1.1.3. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Η Επίτροπος, παρουσίασε τις απόψεις της σχετικά με τη νομική εκπροσώπηση των 

ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών, σε Υπόμνημα 7 που κατέθεσε στην Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις 

29/06/2016. Το Υπόμνημα κατατέθηκε στα πλαίσια συζήτησης επί των Νομοσχεδίων 

με τίτλους (α) Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και (β) Ο περί 

Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2015. 

Η Επίτροπος αν και σημείωσε την απογοήτευσή της για το ότι δε λήφθηκαν υπόψη, νομικές 

της ενστάσεις επί των νομοσχεδίων, εξέφρασε ετοιμότητά, από τη μια, να συνεργαστεί 

με τη Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στην οποία οι περί Προσφύγων 

Νόμοι του 2000 μέχρι 2016, αποδίδουν την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων, 

και, από την άλλη, οσάκις είναι αναγκαίο, να ασκεί νομική εκπροσώπηση ή να διασφαλίζει 

την εκπροσώπηση του ασυνόδευτου ανηλίκου σε δικαστική διαδικασία σύμφωνα με τον 

περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμο (Διορισμός Επιτρόπου από 

το Δικαστήριο ως Αντιπρόσωπος Παιδιού) και τον Διαδικαστικό Κανονισμό του 2014, 

άρθρο 10(1Β).

Σε συνέχεια, και ενόψει γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 28/11/2016, 

[αρ. φακ.: Γ.Ε.50 (Α)/2002/Ν.90/3, Γ.Ε..50(Α)/1997/Ν.13/11], σύμφωνα με την οποία είναι 

δυνατή η καταχώρηση από την Επίτροπο, εξ’ υπαρχής αιτήσεων ενώπιον του Διοικητικού 

Δικαστηρίου εκ μέρους ασυνόδευτων ανηλίκων που προσβάλλουν αποφάσεις της 

Υπηρεσίας Ασύλου, η Επίτροπος αποφάσισε να εκπροσωπεί ασυνόδευτους ανήλικους 

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, το συντομότερο δυνατόν. 

7	 	Το	Υπόμνημα	της	Επιτρόπου	βρίσκεται	αναρτημένο	στο	www.childcom.org.cy,	στο	σύνδεσμο	«Υπομνήματα	Επιτρόπου	στη	
Βουλή».
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1.2. ΠΑΙΔΙΑ – ΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1.2.1. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Επίτροπος έθεσε ως προτεραιότητα της για το 2016 τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

παιδιών που φιλοξενούνται στην Κύπρο υπό το καθεστώς του/της Αιτητή/τριας Διεθνούς 

Προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό η Επίτροπος υλοποίησε διάφορες δράσεις διαρθρωμένες 

σε τρεις πυλώνες: (α) την ενδυνάμωση των παιδιών που φιλοξενούνται υπό το καθεστώς 

του/της Αιτητή/τριας Διεθνούς Προστασίας, (β) την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και 

(γ) την παρέμβαση προς την Πολιτεία για ανάληψη πολιτικών αποφάσεων και δράσεων 

ώστε τα εν λόγω παιδιά να είναι σε θέση να απολαμβάνουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό 

τα δικαιώματά τους.

Σε ό,τι αφορά τον πυλώνα της ενδυνάμωσης, οι δράσεις της Επιτρόπου, επικεντρώθηκαν 

κυρίως στα παιδιά που φιλοξενούνται στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών 

Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου. Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν με την ενεργό εμπλοκή φορέων της ευρύτερης κοινωνίας και είχαν 

ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, τους μήνες Οκτώβριο και 

Νοέμβριο, επισκέφθηκαν το ΚΥΦΑΔΠ τρεις αθλητικές ομοσπονδίες, η Ομοσπονδία 

Τοξοβολίας, η Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και η Ομοσπονδία Αντιπτέρισης, 

οι οποίες έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν τα αντίστοιχα αθλήματα. 

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Κοφίνου και τον Κυπριακό 

Οργανισμό Αθλητισμού έγινε δυνατή η προσφορά αθλητικού εξοπλισμού που αφορούσε 

τα τρία αθλήματα καθώς, και, άλλα αθλήματα ώστε τα παιδιά να απασχολούνται 

δημιουργικά κατά τις απογευματινές ώρες.

Στο ίδιο πλαίσιο, σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου, ως το σχολείο που κατά 

κύριο λόγο εξυπηρετεί το ΚΥΦΑΔΠ στο επίπεδο της Δημοτικής Εκπαίδευσης, τα παιδιά 

του σχολείου ενδυναμώθηκαν, μέσα από μια διαθεματική και, ταυτόχρονα, συμμετοχική 

προσέγγιση στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε θέματα που αφορούν στη 

διαφορετικότητα και τη καλλιέργεια κουλτούρας αποδοχής, συνεργασίας και ειρήνης. 

Στη συνέχεια, αποτύπωσαν σε εικαστικές δημιουργίες τη δική τους οπτική όσον αφορά 

τον τρόπο με τον οποίο τα ίδια βίωσαν διάφορες πτυχές της ζωής τους αλλά και τα όνειρά 

που κάνουν για το μέλλον.
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Επιπλέον, σε συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία Αγίων Ομολογητών ΚΑ΄ και ΚΒ ,́ 

διοργανώθηκε ημερίδα στην οποία φιλοξενήθηκαν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί του 

Δημοτικού Σχολείου Κοφίνου. Η ημερίδα έλαβε τη μορφή δράσης στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, με εκπαιδευτικές, αθλητικές, καλλιτεχνικές και άλλες δραστηριότητες οι 

οποίες στόχευαν στην πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των παιδιών των δύο σχολείων 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ψυχαγωγία των παιδιών και στην οικοδόμηση, μεταξύ 

των παιδιών από τα δύο σχολεία των Αγίων Ομολογητών και το σχολείο της Κοφίνου, 

φιλικών σχέσεων.

Με στόχο την ευαισθητοποίηση, των παιδιών και της ευρύτερης κοινωνίας, γύρω από 

τα θέματα που απασχολούν τα παιδιά-αιτητές διεθνούς προστασίας και τα δικαιώματά 

τους, η Επίτροπος επέλεξε ως θέμα της επετειακής εκδήλωσης που διοργάνωσε για 

την 27η επέτειο της υιοθέτησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού, τη συγκεκριμένη ομάδα παιδιών που μένουν στην Κύπρου. Κάτω από τον 

τίτλο «Με αποσκευές τα δικαιώματά τους» η Επίτροπος ανέδειξε την υποχρέωση της 

Πολιτείας να διασφαλίσει τα δικαιώματα της ευάλωτης αυτής ομάδας παιδιών μέσα 

από την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης και παιδοκεντρικά προσανατολισμένης 

μεταναστευτικής πολιτικής. Στην εκδήλωση μίλησε η Βιρίνα Γκούντα, η οποία κουβαλά, 

ως νεαρή ενήλικας πλέον, τις εμπειρίες που αποκόμισε ως παιδί με καθεστώς πρόσφυγα. 

Η Βιρίνα, μέσα από τις προσωπικές της εμπειρίες σκιαγράφησε την όψεις μια σκληρής 

πραγματικότητας διασυνδεδεμένης με την καταπάτηση των δικαιωμάτων ενός παιδιού 

αιτητή διεθνούς προστασίας. 

Στο χώρο της Λεβέντειου Πινακοθήκης, όπου έλαβε χώρα η επετειακή εκδήλωση, 

προβλήθηκαν οι εικαστικές δημιουργίες των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου Κοφίνου. 

Οι δημιουργίες των παιδιών προβλήθηκαν επίσης, στο χώρο του εμπορικού κέντρου 

The Mall of Cyprus, την ίδια ημέρα, σε εκδήλωση ευαισθητοποίησης του κοινού η οποία 

αποσκοπούσε να περάσει το μήνυμα ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των 

παιδιών δεν αποτελεί πράξη φιλανθρωπίας, αλλά προσωπική ευθύνη κάθε πολίτη. Η 

εκδήλωση οργανώθηκε σε συνεργασία με την Ομάδα Τέχνης της ΠΟΕΔ Λευκωσίας και 

περιελάβανε, εκτός από την εικαστική έκθεση, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για 

παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας8. 

Σε ό,τι αφορά τον πυλώνα της παρέμβασης προς την Πολιτεία η Επίτροπος δημοσίευσε 

έκθεσή της αναφορικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων αιτητών 

 

8	 Περισσότερα	για	τις	δράσεις	της	Επιτρόπου	στο	θέμα	μπορεί	κάποιος	να	αναζητήσει	στο	www.childcom.org.cy	στο	σύνδεσμο	
«Με	αποσκευές	τα	δικαιώματά	τους».
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ασύλου που φιλοξενούνται στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς 

Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου σε θέματα Εκπαίδευσης και Φιλοξενίας μετά από 

αυτεπάγγελτη διερεύνηση.

1.2.2. ΕΚΘΕΣΗ9 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΠΟΥ 
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΥΦΑΔΠ) ΣΤΗΝ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Η Έκθεση ετοιμάστηκε στα πλαίσια διερεύνησης την οποία η Επίτροπος ανέλαβε 

αυτεπάγγελτα. Στην Έκθεση, παρουσιάζεται η χαρτογράφηση της υφιστάμενης 

κατάστασης και κατατίθενται οι εισηγήσεις της Επιτρόπου οι οποίες αποσκοπούν 

στη βελτιστοποίηση των δομών και διαδικασιών, ώστε, τα παιδιά αιτητές ασύλου που 

φιλοξενούνται στο ΚΥΦΑΔΠ να απολαμβάνουν τις όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες 

εκπαίδευσης και φιλοξενίας.

Η διερεύνηση σχετικά με τη φιλοξενία αφορούσε τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών 

στο ΚΥΦΑΔΠ ενώ σε σχέση με την εκπαίδευση, η διερεύνηση αφορούσε στις συνθήκες 

εκπαίδευσης των παιδιών που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου. Η συλλογή των 

πληροφοριών έγινε μέσα από συναντήσεις με τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, με 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και με επί τόπου επισκέψεις και συνεντεύξεις με 

παιδιά, άλλους εμπλεκόμενους στο ΚΥΦΑΔΠ και στο Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου.

Όσον αφορά στην εκπαίδευση, η Επίτροπος διαπίστωσε γενικά ότι οι λύσεις που 

δόθηκαν στα προβλήματα, έστω κι αν λειτούργησαν, δεν είναι ούτε μόνιμες ούτε και 

συστηματοποιημένες. Μεταξύ άλλων, διαπίστωσε την περιορισμένη υποστήριξη 

του Σχολείου από ειδικό επιστημονικό και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό 

καθώς και ότι η παρουσία επιπλέον διδακτικού ή και υποστηρικτικού προσωπικού 

(π.χ μεταφραστή) υπόκειται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθιστούν την όλη 

διαδικασία δύσκαμπτη και χρονοβόρα και το αποτέλεσμά της αμφίβολο. Διαπίστωσε, 

επίσης, την έλλειψη εξειδικευμένης επιστημονικής κατάρτισης ή επιμόρφωσης στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό του Σχολείου ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 

ιδιαιτερότητες του Σχολείου και την έλλειψη της απαιτούμενης αυτονομίας και στήριξης 

στο προσωπικό ώστε να αναπτύξει και να εκπονήσει ειδικά σχέδια δράσης για να 

ανταποκριθεί στις προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον του. 

9	 Η		Έκθεση	της	Επιτρόπου	βρίσκεται	αναρτημένη	στο	www.childcom.org.cy,	στο	σύνδεσμο	«Επίσημες	Θέσεις/Εκθέσεις/
Πορίσματα	της	Επιτρόπου».
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Αναφορικά με τη φιλοξενία στο ΚΥΦΑΔΠ, η Επίτροπος διαπίστωσε ότι, οι λύσεις που 

δόθηκαν από την Υπηρεσία Ασύλου για τη διασφάλιση των στοιχειωδών αναγκών των 

παιδιών και των οικογενειών τους, μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικές μεν, όσον 

αφορά στην άμεση κάλυψη των βασικών αναγκών, προσωρινές δε, εφόσον δεν θα 

πρέπει να λειτουργούν εφησυχαστικά όσον αφορά στη βελτίωση της ποιότητάς ζωής 

τους. Οι βασικότερες ελλείψεις επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στην υγιεινή και 

καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, στα μη ικανοποιητικά μέτρα για την ασφάλεια 

και προστασία των φιλοξενουμένων, στην ανυπαρξία ικανοποιητικών κοινόχρηστων 

χώρων για συναναστροφή και ψυχαγωγία και στον περιορισμένο αριθμό προγραμμάτων 

για την ψυχική ευημερία παιδιών και ενηλίκων.

Όσον αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών αιτητών ασύλου, η Επίτροπος υποδεικνύει ότι 

η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης μπορεί να βελτιωθεί μέσα από διάφορα μέτρα 

όπως την καθιέρωση ή διατήρηση/ θεσμοθέτηση/επέκταση μέτρων θετικής διάκρισης 

π.χ. τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, τη θεσμοθέτηση διαδικασιών 

μέσα από τις οποίες το σχολείο θα μπορεί να έχει αυτονομία (οικονομική, διοικητική 

και παιδαγωγική) και την ανάπτυξη κινήτρων για προσέλκυση έμπειρων και ειδικά 

καταρτισμένων εκπαιδευτικών. 

Σε σχέση με τις συνθήκες φιλοξενίας στο ΚΥΦΑΔΠ, η Επίτροπος συνέστησε βοηθητικά 

μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Μεταξύ άλλων, εισηγήθηκε τη βελτίωση 

των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας του χώρου, μέσα από τη διερεύνηση καλών 

πρακτικών που εφαρμόζονται σε αντίστοιχα πλαίσια σε άλλες χώρες, την κάλυψη, πέραν 

των ουσιαστικών, αναγκών που αφορούν στην ψυχική και συναισθηματική ευημερία 

των προσφύγων, την αποκατάσταση της «πολιτιστικής ομαλότητας», που θα επιτρέψει 

στους πρόσφυγες να βιώνουν μια όσο το δυνατόν δημιουργική και ευχάριστη διαμονή 

και τη δημιουργία χώρων και προγραμμάτων άθλησης, ψυχαγωγίας και δημιουργικής 

απασχόλησης για παιδιά όλων των ηλικιών.

Στην Έκθεση της η Επίτροπος τονίζει ότι, το θέμα των παιδιών που μετακινούνται, και 

ειδικότερα των παιδιών που αιτούνται Διεθνούς Προστασίας, είναι ένα πολύ ευρύ θέμα 

και δεν περιορίζεται στα παιδιά που φιλοξενούνται στο ΚΥΦΑΔΠ ούτε και στα παιδιά 

που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου. Η Επίτροπος συνεχίζει να παρακολουθεί την 

κατάσταση, τόσο σε ότι αφορά στο ΚΥΦΑΔΠ όσο και ευρύτερα, έχει στόχο να συνεχίσει 

τις παρεμβάσεις της, όταν το κρίνει αναγκαίο.
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1.3. ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

Η Επίτροπος έχει τη θέση ότι η διοικητική κράτηση μεταναστών, ως διαδικασία ελέγχου 

της μετανάστευσης, ειδικότερα όταν αυτή αφορά παιδιά, είτε άμεσα, ως υποκείμενα υπό 

κράτηση με ή χωρίς την οικογένειά τους, είτε έμμεσα, μέσα από την κράτηση των γονιών 

τους, αντίκεται στο Συμφέρον του Παιδιού και, κατ’ επέκταση, παραβιάζει τη Σύμβαση 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

Με άξονα τη συγκεκριμένη θέση, η Επίτροπος, εντός του 2016, συμμετείχε στο 

πρόγραμμα «Προώθηση και εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων στην κράτηση ΥΤΧ 

στην Κύπρο» το οποίο υλοποίησε η ΜΚΟ Future World Center, με χρηματοδότηση 

του European Programme for Integration and Migration (EPIM), με τη στήριξη και 

συνεργασία της Αντιπροσωπείας στην Κύπρο της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για 

τους Πρόσφυγες (UNHCR), της Επίτροπου Διοικήσεως και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 

και της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Τελικό προϊόν του Προγράμματος ήταν η δημοσιοποίηση Έκθεσης με τίτλο «Αναζητώντας 

Εναλλακτικές στην Κράτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Κύπρο» η οποία σκιαγραφεί 

την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα των εναλλακτικών της κράτησης μέτρων στην 

Κύπρο, παρουσιάζει τις θετικές αλλαγές που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, 

τα κενά που εξακολουθούν να υφίστανται, ερευνητικά δεδομένα και παραδείγματα 

εναλλακτικών μέτρων που εφαρμόζονται σε χώρες της Ευρώπης. Τέλος, προβαίνει σε 

εισηγήσεις για εναλλακτικά, στην κράτηση, μέτρα που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν 

και να εφαρμοστούν στην Κύπρο. Η Επίτροπος συνεισέφερε στην ετοιμασία της Έκθεσης, 

με τις δικές της διαπιστώσεις και εισηγήσεις επί του θέματος, με σημείο αναφοράς τα 

δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται. Παράλληλα, η Επίτροπος, ανάπτυξε το θέμα 
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«Διασφαλίζοντας το Συμφέρον του Παιδιού κατά τη λήψη αποφάσεων», στην Ημερίδα, 

«Εναλλακτικές στην Κράτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών», που διοργάνωσε το Future Worlds 

Center, με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω προγράμματος, 

και στο Σεμινάριο με θέμα «Beyond Detention: Development and Implementation of 

Alternatives to Detention» το οποίο διοργάνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες (UNCHR Cyprus). 

Η Επίτροπος, περαιτέρω συμμετείχε στην Ημερίδα με θέμα «Βελτίωση του υφισταμένου 

πλαισίου επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών», η οποία διοργανώθηκε από την 

Κίνηση, Στήριξη, Αντιρατσισμός (ΚΙΣΑ) στα πλαίσια του έργου «Τερματίζουμε την 

αυθαίρετη Κράτηση στην Κύπρο», και στο οποίο συμμετείχαν κρατικοί Λειτουργοί 

των Μεταναστευτικών Αρχών. Στην εν λόγω Ημερίδα, παρουσιάστηκαν οι πτυχές που 

αφορούν τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται κατά τη λήψη 

αποφάσεων μεταναστευτικού ελέγχου (άδειες παραμονής, αποφάσεις και διαδικασίες 

επιστροφής).
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Τα παιδιά που μετακινούνται αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα παιδιών, καθότι 

λόγω της κατάστασής τους είναι δυνατόν να υφίστανται συστηματικές παραβιάσεις των 

δικαιωμάτων τους, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Μέρος των δράσεων της 

Επιτρόπου το 2016 αναφορικά με τα παιδιά που μετακινούνται, εστιάστηκαν στην ομάδα 

παιδιών προσφύγων, συνοδευόμενων και ασυνόδευτων, με στόχο τη διερεύνηση του 

επιπέδου διασφάλισης των δικαιωμάτων τους. 

Παρεμβάσεις και δράσεις της Επιτρόπου, τόσο για την συγκεκριμένη ομάδα, όσο και 

για άλλες ομάδες παιδιών που μετακινούνται, θα προωθηθούν το 2017. Συγκριμένα, η 

Επίτροπος προτίθεται το 2017 να διερευνήσει κατά πόσο οι υλικές συνθήκες υποδοχής 

που παρέχονται σε πολυμελείς οικογένειες αιτητών πολιτικού ασύλου εκτός κέντρων 

υποδοχής ή/και φιλοξενίας, είναι επαρκείς για την κάλυψη των βασικών αναγκών των 

οικογενειών αυτών. Περαιτέρω, η Επίτροπος με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

και την Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο, 

θα διοργανώσουν, εντός του 2017, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μακριά από 

την Πατρίδα και το Φόβο» στο οποίο θα συμμετέχουν σχολικές μονάδες Μέσης Γενικής 

και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στόχοι του προγράμματος 

είναι η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας, η καλλιέργεια κουλτούρας 

αποδοχής και η ένταξη παιδιών με προσφυγική ή μεταναστευτική βιογραφία στη 

σχολική κοινότητα. Παράλληλα θα προωθηθούν, στα πλαίσια του εποπτικού ρόλου 

της Επιτρόπου, παρεμβάσεις και για άλλες ομάδες παιδιών μεταναστών, όπως είναι 

τα παιδιά μεταναστών με μακροχρόνια και εδραιωμένη παραμονή στην Κύπρο, για τα 

οποία επίσης εντοπίζονται παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. 

Η Επίτροπος, μέσα από σύνολο των παρεμβάσεων και δράσεων της προσβλέπει, ότι θα 

επέλθει, αργά αλλά σταθερά, ουσιαστική αλλαγή που θα θεμελιώνεται στη συνολική 

αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος μετανάστευσης 

ώστε, στο επίκεντρο να είναι, κατά πρώτον το συμφέρον των παιδιών μεταναστών και, 

κατά δεύτερον, η διασφάλιση των συμφερόντων της μεταναστευτικής πολιτικής του 

κράτους.





ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Μέσα από την εκπαίδευση, το παιδί αναμένεται 

να έχει ευκαιρίες για να αποκτήσει γνώσεις, 

να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα και τη 

φαντασία του, να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή 

του, να δημιουργήσει σχέσεις και να λειτουργήσει 

ενεργά στο πλαίσιο ομάδων, να ενδυναμώσει την 

προσωπικότητά του αλλά και να καλλιεργήσει 

σωματικές, γνωστικές και συναισθηματικές 

δεξιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, το δικαίωμα 

του παιδιού στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την 

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού,10 αφορά τόσο στην πρόσβαση των 

παιδιών στην εκπαίδευση (Άρθρο 28), όσο και 

στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης που παρέχεται 

στα παιδιά (Άρθρο 29). Κατά συνέπεια, ευθύνη 

της Πολιτείας είναι να διασφαλίζει ότι τα παιδιά 

απολαμβάνουν το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, 

δια της πρόσβασής τους σε ένα σχολείο που 

θεμελιώνεται στα δικαιώματα του παιδιού. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Επίτροπος ελέγχει 

και παρακολουθεί, συστηματικά, το νομοθετικό 

πλαίσιο, τις πρακτικές και τις διαδικασίες στο 

χώρο της εκπαίδευσης, τόσο της δημόσιας όσο 

και της ιδιωτικής, είτε μέσα από τη διερεύνηση 

ατομικών ή ομαδικών παραπόνων που δέχεται, είτε 

ενεργώντας αυτεπάγγελτα. Παράλληλα, προβαίνει 

σε παρεμβάσεις, εκεί και όπου χρειάζεται.

Ειδικότερα, εντός του 2016 η Επίτροπος εστίασε 

μεγάλο μέρος της προσοχής της στην προσπάθεια 

για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που 

διέπει την εκπαίδευση. Ειδικότερα, η Επίτροπος 

10	 Committee	on	the	Rights	of	the	Child,	General	Comment	No.	1	(2001),	
Article	29(1):	The	Aims	of	Education,	CRC/GC/2001/1.

2Εκπαίδευση
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συμμετείχε στη συζήτηση για την αναθεώρηση των Κανονισμών Λειτουργίας των 

Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, παρέχοντας σχόλια και εισηγήσεις επί του 

προσχεδίου που ετοίμασε το ΥΠΠ. Η Επίτροπος ασχολήθηκε, επίσης, επισταμένα με 

το θέμα της πρακτικής εφαρμογής των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες στο 

πλαίσιο του εκπαιδευτικού μας συστήματος, προβαίνοντας σε σειρά παρεμβάσεων προς 

το ΥΠΠ, θέτοντας παράλληλα τις απόψεις της, με σχετικά υπομνήματα, ενώπιον της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει ο ανθρώπινος παράγοντας στην προαγωγή 

και διασφάλιση μιας κουλτούρας σεβασμού για τα δικαιώματα του παιδιού, η Επίτροπος 

διοργάνωσε ημερίδα επιμόρφωσης για τους Πρώτους Λειτουργούς και Επιθεωρητές 

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Επιθεωρητές Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, με θέμα «Διασφαλίζοντας το συμφέρον του παιδιού στο σχολικό 

περιβάλλον». Επιπλέον, εστιάζοντας στη συμμετοχή των παιδιών, η Επίτροπος, μέσα από 

τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ENYA, έδωσε την ευκαιρία στα μέλη της ΟΕΣ να εκφράσουν, 

να αποτυπώσουν και να επικοινωνήσουν, σε ευρεία κλίμακα, τις απόψεις τους, μέσα από 

ένα φιλμάκι στο οποίο παρουσιάζονται οι απόψεις από ομάδες εφήβων πολλών χωρών 

της Ευρώπης αναφορικά με το θέμα της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση11. 

Εντός του 2016, απασχόλησε, επίσης, την Επίτροπο, το θέμα της αποχής μαθητών 

από την υποχρεωτική σχολική φοίτηση λόγω μη συμφωνίας των γονέων τους ως προς 

το σχολείο εγγραφής ή μετεγγραφής τους. Χαιρετίζοντας σχετική πρωτοβουλία που 

ανέλαβε το ΥΠΠ για το θέμα, η Επίτροπος υπέβαλε τις απόψεις και εισηγήσεις της για την 

αποτελεσματική επίλυση του ζητήματος. 

Τέλος, ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της παρέχει ο Θεσμικός Νόμος, η 

Επίτροπος, παρενέβη προς τον ΥΠΠ σχετικά με καταγγελία για αλλοίωση αποτελέσματος 

εκλογής Προέδρου της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών, ασκώντας 

έλεγχο σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και παράλληλα, προβαίνοντας 

σε συστάσεις αναφορικά με την εφαρμογή διαδικασιών στην εκλογική διαδικασία, οι 

οποίες να συνάδουν με τις πρόνοιες της Σύμβασης.

  

11	 Για	τη	συγκεκριμένη	δράση	της	ΟΕΣ	βλέπε	κεφάλαιο	σχετικά	με	τα	προγράμματα	του	ΕΝΥΑ	σελ.62.
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2.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»     

Η Επίτροπος σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διοργάνωσε τη Δευτέρα, 
25 Απριλίου 2016, Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα «Διασφαλίζοντας το συμφέρον του 
παιδιού στο σχολικό περιβάλλον». Την Ημερίδα παρακολούθησαν 40 υψηλόβαθμα 
στελέχη της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης και Επιθεωρητές). Η Ημερίδα εντάσσεται στο 
Πρόγραμμα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Γραφείου της Επιτρόπου για την τριετία 2015 – 
2017, στον οποίο περιλαμβάνεται ο στόχος επιμόρφωσης επαγγελματικών ομάδων που 
ασχολούνται με παιδιά, όσον αφορά στην εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού στην 
πράξη, στο πεδίο της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης.

Στην Ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ. Κώστας 
Καδής. Κεντρική ομιλήτρια στην Ημερίδα ήταν η Επίτροπος, η οποία ανάπτυξε το 
Θέμα «Σχολείο για παιδιά με δικαιώματα»12. Ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Δρ. 
Κυπριανός Λούης, ανέπτυξε το θέμα «Έλεγχος και αξιολόγηση σχολικής μονάδας με 
γνώμονα τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού», ενώ ο καθηγητής Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Δρ.Σπύρος Σπύρου, ανέπτυξε 

το θέμα «Συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων»13. 

2.2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2016

Η Επίτροπος κατάθεσε το 2016, σειρά σημειωμάτων και υπομνημάτων14 προς τον  

12	 Το	κείμενο	της	ομιλίας	της	Επιτρόπου	βρίσκεται	αναρτημένο	στο	www.childcom.com	στο	σύνδεσμο	«Μηνύματα/Ομιλίες	
Επιτρόπου».

13	 Τα	κείμενα	τα	ομιλιών	βρίσκονται	αναρτημένα	στο	www.childcom.com	στο	εικονίδιο	“Εκπαιδευτική	Ημερίδα,	Διασφαλίζοντας	
το	συμφέρον	του	παιδιού	στο	σχολικό	περιβάλλον”,	Απρίλιος	2016.

14	 	Βλέπε	
(α)	Υπόμνημα	της	Επιτρόπου,	στη	συζήτηση	με	θέματα	για	τους	περί	Λειτουργίας	των	Δημόσιων	Σχολείων	Μέσης	Εκπαίδευσης	
Κανονισμούς	του	2016,	τον	περί	Διεξαγωγής	των	Παγκύπριων	Εξετάσεων	Πρόσβασης	στα	Ανώτερα	και	Ανώτατα	Εκπαιδευτικά	
Ιδρύματα	της	Κύπρου	και	Ελλάδας	Νόμο	του	2016	και	τα	προβλήματα	που	αντιμετωπίζουν	οι	απόφοιτοι	σχολών	Μέσης	
Εκπαίδευσης	με	κυπριακή	ιθαγένεια	και	ένα	γονέα	από	Ελλάδα,	όσον	αφορά	την	εγγραφή	τους	σε	Ελληνικά	ΑΕΙ,	το	οποίο	
υποβλήθηκε	στη	συνεδρία	της	Κοινοβουλευτικής	Επιτροπής	Παιδείας	και	Πολιτισμού,	12/7/2016.
(β)	Σημείωμα	της	Επιτρόπου,	επί	του	προσχεδίου	των	περί	Λειτουργίας	των	Δημόσιων	Σχολείων	Μέσης	Εκπαίδευσης	Κανονισμών	
του	2016,	το	οποίο	υποβλήθηκε	στο	Υπουργείο	Παιδείας	και	Πολιτισμού	και	στην	Κοινοβουλευτική	Επιτροπή	Παιδείας,	1/8/2016.
(γ)	Υπόμνημα	Επιτρόπου	επί	του	προσχεδίου	των	περί	Λειτουργίας	των	Δημόσιων	Σχολείων	Μέσης	Εκπαίδευσης	Κανονισμών	του	
2016,	το	οποίο	υποβλήθηκε	στη	συνεδρία	της	Κοινοβουλευτικής	Επιτροπής	Παιδείας,	30/8/2016.
(δ)	Σχόλια/Παρατηρήσεις/Εισηγήσεις	Επιτρόπου	επί	των	περί	Λειτουργίας	των	Δημόσιων	Σχολείων	Μέσης	Εκπαίδευσης	
Κανονισμών	του	2016,	τα	οποία	υποβλήθηκαν	στη	συνεδρία	της	Κοινοβουλευτικής	Επιτροπής	Παιδείας,	30/8/2016.
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ΥΠΠ και προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, με τα οποία 

κατέγραφε τις θέσεις, απόψεις και σχόλιά της επί του προσχεδίου  των περί Λειτουργίας 

των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών, το οποίο ετοιμάστηκε από το 

ΥΠΠ, και, αρχικά της απεστάλη, στις 24/4/2016. 

Παράλληλα, εξέφρασε τις απόψεις της, στις σχετικές με το θέμα συνεδριάσεις της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας (12/7/2016 και 

30/8/2016) στις οποίες κλήθηκε να παραστεί. Επιπλέον, λειτουργοί του ΓΕΠ είχαν 

συνάντηση, στις 26/7/2017, με ανώτερα στελέχη του ΥΠΠ που εκπροσωπούσαν 

τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Υπηρεσίας Εξετάσεων και συζήτησαν εκτενώς το 

Προσχέδιο που θα συζητείτο στα πλαίσια επικείμενης συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας 

και Πολιτισμού της Βουλής. Στη συνάντηση, συμμετείχαν και πολυμελείς αντιπροσωπίες 

της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ. 

Αφετηριακό σημείο των απόψεων της Επιτρόπου ήταν η υποχρέωση της Πολιτείας να 

αναπτύσσει και να εφαρμόζει μια παιδοκεντρική προσέγγιση στα θέματα που αφορούν 

τα εκπαιδευτικά πράγματα, εν γένει, και τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων 

ειδικότερα, στη βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Η Επίτροπος χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, να 

προχωρήσει σε συνολική τροποποίηση των Κανονισμών, υποδεικνύοντας ότι αυτή η 

επιλογή προσέφερε μια πρώτης τάξης ευκαιρία για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των 

Κανονισμών, προκειμένου αυτοί να υποστηρίζουν και να υπηρετούν ένα παιδοκεντρικό, 

δημοκρατικό σχολείο για παιδιά με δικαιώματα. 

Η Επίτροπος υπογράμμισε την ανάγκη οι Κανονισμοί να ενσωματώνουν το πλήρες 

φάσμα των δικαιωμάτων του παιδιού και να συνάδουν με προϋποθέσεις λειτουργίας 

ενός δημοκρατικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα 

να αναπτύσσουν τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις γνώσεις που να τους επιτρέπουν να 

λειτουργούν κατά τρόπο κριτικό, δημοκρατικό και υπεύθυνο. Να προάγουν, με άλλα 

λόγια, τη λειτουργία του σχολείου με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού και μέσα από 

την πλήρη και ενεργό συμμετοχή του παιδιού. 

Η Επίτροπος επέμεινε ότι οι Κανονισμοί θα πρέπει να ενσωματώνουν την Αρχή της 

Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού ως μια πολυεπίπεδη και απαραίτητα 

τεκμηριωμένη διαδικασία με βάση συγκεκριμένα – ρητά, σαφώς προσδιορισμένα, 
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κατά το δυνατόν μετρήσιμα και αντικειμενικά – κριτήρια, η οποία να θεμελιώνεται στην 

αναγνώριση της μοναδικότητας του κάθε παιδιού, και, κατά συνέπεια, στην ιδιαιτερότητα 

της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Η Επίτροπος επέμεινε, επίσης, στην ευθύνη της 

Πολιτείας, να περιλάβει εκείνες τις παραμέτρους στους Κανονισμούς, οι οποίες να 

διασφαλίζουν τη συμμετοχή του παιδιού σε ομάδες λήψης αποφάσεων στο σχολείο. 

Η συμμετοχή των παιδιών, δήλωσε εμφαντικά η Επίτροπος, θα πρέπει να διασφαλίζεται 

μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπουν οι κανονισμοί και να μην επαφίεται στην καλή 

θέληση των σχολείων και της διεύθυνσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επίτροπος επισήμανε 

την αναγκαιότητα εγκαθίδρυσης ενός Μηχανισμού Υποβολής Παραπόνων στη σχολική 

μονάδα, ως προϋπόθεση για την πρακτική εφαρμογή του δικαιώματος των παιδιών να 

ακούγεται η άποψή τους σε θέματα που τα αφορούν.

Η Επίτροπος κατέθεσε επίσης λεπτομερείς παρατηρήσεις και εισηγήσεις, στα πλαίσια 

μιας κατ’ άρθρο προσέγγισης του νομοσχεδίου. 

Η Επίτροπος ευελπιστεί ότι, το ΥΠΠ θα λάβει υπόψη τις εισηγήσεις της, ώστε οι νέοι 

Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης να διέπονται από 

τις βασικές αρχές της Σύμβασης και να συμβάλουν στην εμπέδωση μιας παιδοκεντρικής, 

με βάση τα δικαιώματα του παιδιού, εκπαίδευσης. 

2.3. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το θέμα της διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση απασχολεί έντονα την Επίτροπο από την αρχή της λειτουργίας του Θεσμού. 

Εντός του 2016, η Επίτροπος έγινε αποδέκτης σημαντικού αριθμού παραπόνων, τα οποία 

αφορούσαν στην πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες στο 

πλαίσιο του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η διερεύνηση των παραπόνων ανέδειξε 

σωρεία θεμάτων που άπτονται άμεσα του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρία στην 

εκπαίδευση, όπως είναι: α) η ανεπαρκής παροχή διευκολύνσεων σε παιδιά με αναπηρίες, 

είτε στη διάρκεια της διδασκαλίας είτε κατά τη διεξαγωγή εξετάσεων, β) η απουσία 

εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης των παιδιών που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση, ώστε να ανταποκρίνονται στο μαθησιακό προφίλ τους, γ) δυσλειτουργίες 

στις διαδικασίες και διοικητικές πρακτικές που διέπουν τη λήψη απόφασης για ένταξη 

παιδιών με αναπηρίες σε συγκεκριμένα πλαίσια φοίτησης, δ) η εξυπηρέτηση των 

αναγκών παιδιών με αναπηρίες από σχολικούς βοηθούς, ε) η επαρκής κατάρτιση 

εκπαιδευτικών για το χειρισμό δύσκολων περιστατικών στα οποία εμπλέκονται παιδιά 

που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στ) η αποτελεσματικότητα των μέτρων 

στήριξης που προσφέρονται σε αυτά τα παιδιά.
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Στις σχετικές παρεμβάσεις της προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, η Επίτροπος, 

επεσήμανε την υποχρέωση της Πολιτείας να παραχωρεί τέτοιες διευκολύνσεις στα 

παιδιά που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ώστε να ανταποκρίνονται 

ουσιαστικά στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους και να μην υπάρχει σύγχυση ως προς 

τον τρόπο εφαρμογής τους. Μόνο μέσα από τέτοια προσέγγιση, η Πολιτεία μπορεί να 

διασφαλίσει ισότιμη και δίκαιη προοπτική πρόσβασης στη διαδικασία της μάθησης και 

της αξιολόγησης, σε όλα τα παιδιά, χωρίς να παραβιάζεται η Αρχή της Μη Διάκρισης. Η 

Επίτροπος, επισήμανε επίσης, ότι, για την προώθηση της ίδιας επιδίωξης, επιβάλλεται η 

άμεση λήψη πολιτικών αποφάσεων για τη συστηματική στήριξη των εκπαιδευτικών και 

της σχολικής μονάδας, ώστε η αρχή της διαφοροποίησης να εφαρμοστεί σε πρακτικό 

επίπεδο και όχι μόνο σε επίπεδο ρητορικής. 

Αξιοποιώντας τη συμμετοχή της, σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα που αφορούν ευρύτερα 

το θεσμικό πλαίσιο της παρεχόμενης στα παιδιά με αναπηρίες εκπαίδευσης, στην Κύπρο 

[«Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014» (2/2/2016), 

«Η συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία, δεκαπέντε χρόνια μετά 

την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας. Τα προβλήματα και οι προοπτικές της ειδικής 

εκπαίδευσης» (09/02/2016)] η Επίτροπος επεσήμανε ότι η ελάχιστη πρόοδος που έχει 

σημειωθεί στον τομέα, δεν είναι αρκετή για να διασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό 

το συμφέρον της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών. Παράλληλα, υπογράμμισε, την πάγια 

θέση της, ότι οι όποιες αποσπασματικές αλλαγές/ τροποποιήσεις της νομοθεσίας δεν 

είναι δυνατόν να επιτύχουν τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό της. Αντί τούτου, υπέδειξε 

την ανάγκη μιας συνολικής αναθεώρησης της σχετικής με τα θέματα Αγωγής και 

Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες νομοθεσίας. 

Η ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής ενός Μηχανισμού Έγκαιρου Εντοπισμού 

και Στήριξης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, συζητήθηκε στα πλαίσια της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, στις 9/2/2016. Σε Υπόμνημα15 

που κατέθεσε η Επίτροπος, τόνισε ότι η έγκαιρη διάγνωση, με την έναρξη της φοίτησης 

του παιδιού στο νηπιαγωγείο, και η ουσιαστική παρέμβαση σε όσο το δυνατό μικρότερη 

ηλικία εκπαίδευσης, μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τον αριθμό των παιδιών που θα 

χρειάζονται στήριξη σε μεγαλύτερη ηλικία, καθώς και την έκταση της στήριξης αυτής. 

Για την αποτελεσματική και έγκαιρη υποστήριξη αυτών των παιδιών, από τη νηπιακή 

ηλικία, η Επίτροπος πρότεινε, από το 2011, τη σύσταση Ομάδων Άμεσης Παρέμβασης 

 

15	 Το	Υπόμνημα	της	Επιτρόπου	βρίσκεται	αναρτημένο	στο	www.childcom.org.cy,	στο	σύνδεσμο	«Υπομνήματα	Επιτρόπου	στη	
Βουλή».
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στις οποίες να συμμετέχει Λογοπαθολόγος, Εργοθεραπευτής, Ειδικός Παιδαγωγός, 

ενδεχομένως και Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος. Στόχος θα πρέπει να είναι, κάθε 

παρέμβαση να σχεδιάζεται κατά τρόπο που να είναι δυνατή η στήριξη του παιδιού 

στη βάση ενός εξατομικευμένου προγράμματος εντός της τάξης. 

Επιπλέον, σε συνεδρία της ίδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, συζητήθηκε το θέμα 

«Το δικαίωμα στην Ειδική Εκπαίδευση από επαγγελματίες Ειδικούς Παιδαγωγούς σε 

παιδιά με αναπηρίες που φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση». Σε Υπόμνημα16 που κατέθεσε 

η Επίτροπος, επεσήμανε ότι, οι εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης θα μπορούσαν να 

προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη στήριξη στα παιδιά που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή 

και Εκπαίδευση, εάν το έργο τους συνέδραμαν ειδικοί παιδαγωγοί. Ειδικότερα, 

οι ειδικοί παιδαγωγοί θα μπορούσαν να συνδράμουν τους εκπαιδευτικούς Μέσης: 

(α) Στην αναπροσαρμογή των γνωστικών αντικειμένων ώστε αυτά να προσαρμόζονται 

στις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων παιδιών,

(β) Υποστηρίζοντας συμβουλευτικά το έργο των εκπαιδευτικών που παρέχουν την 

στήριξη, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας εξατομικευμένα προγράμματα εμπλουτισμού 

και ενίσχυσης δεξιοτήτων και στρατηγικών μάθησης, κλπ. 

(γ) Παρέχοντας καθοδήγηση καθόσον αφορά την οργάνωση του μαθήματος στη βάση 

της αρχής της διαφοροποίησης της ύλης, προκειμένου να υλοποιείται, στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό, η ενίσχυση των παιδιών μέσα στο πλαίσιο της γενικής τάξης.

2.4. ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κάθε χρόνο το ENOC επιλέγει μια θεματική η οποία αποτελεί το σημείο εστίασης των 

εργασιών του ετήσιου του συνεδρίου. Επί της συγκεκριμένης θεματικής επιδιώκει να 

αποτυπώσει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις απόψεις των παιδιών μέσα από το δίκτυο των 

Ομάδων Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ) των ευρωπαίων Επιτρόπων (ENYA). Στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης δράσης, οι ΟΕΣ των Επιτρόπων της κάθε χώρας που συμμετέχει έχουν 

την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους με ένα συμμετοχικό και ταυτόχρονα, 

δημιουργικό τρόπο. Οι γνώσεις, οι εμπειρίες και οι δεξιότητες που αποκτούν τα μέλη 

της ΟΕΣ καθώς επίσης, η ευκαιρία να εξασκήσουν το δικαίωμά τους στη συμμετοχή σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της δράσης τους σε εθνικό 

επίπεδο συνέβαλαν καθοριστικά ώστε η Επίτροπος, σε συνεννόηση με τα μέλη της ΟΕΣ 

και βετεράνους της ΟΕΣ, να εκδηλώσει ενδιαφέρον προκειμένου η ΟΕΣ να συμμετέχει 

στη δράση του ENYA για το 2016. 

16	 Το	Υπόμνημα	της	Επιτρόπου	βρίσκεται	αναρτημένο	στο	www.childcom.org.cy,	στο	σύνδεσμο	«Υπομνήματα	Επιτρόπου	στη	
Βουλή».
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Οι ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση αποτέλεσε τη θεματική με την οποία ασχολήθηκε 

το ΕΝΟC για το 2016 και ταυτόχρονα, το θέμα της συμμετοχικής δράσης του ΕΝΥΑ.Το 

σκεπτικό της επιλογής της συγκεκριμένης θεματικής, από το ΕΝΟC, διασυνδέεται 

άμεσα με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που κτύπησε τα τελευταία χρόνια 

την Ευρώπη και τη συνεπακόλουθη φτωχοποίηση ενός σημαντικού κομματιού των 

ευρωπαϊκών κοινωνιών. Ο σεβασμός του δικαιώματος κάθε παιδιού στην εκπαίδευση και 

η κατοχύρωση ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης, αποτελεί, ίσως, το σημαντικότερο ανάχωμα 

στον κοινωνικό αποκλεισμό, προς τον οποίο, συνήθως, οδηγεί η φτώχεια. 

Η συμμετοχική δράση ΕΝΥΑ συμπεριελάμβανε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο τα 

παιδιά, μέλη των εθνικών ομάδων συμβούλων, έλαβαν πληροφόρηση και ενδυνάμωση 

στο συγκεκριμένο θέμα μέσα από βιωματικά εργαστήρια ώστε να είναι σε θέση να 

καταθέτουν ενημερωμένες απόψεις. Σε δεύτερο επίπεδο έλαβαν τεχνική και εικαστική/

σκηνοθετική υποστήριξη ώστε να αποτυπώσουν με δημιουργικό τρόπο τις απόψεις τους. 

Το τελικό αποτέλεσμα για τη δράση ΕΝΥΑ 2016 αποτέλεσε βίντεο διάρκειας 21 λεπτών 

στο οποίο τα μέλη κάθε εθνικής ομάδας, αποτύπωσαν τις απόψεις τους σε πτυχές που 

αφορούν την ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση. Αποσπάσματα από τα βίντεο όλων των 

χωρών που συμμετείχαν συμπεριλήφθηκαν σε ένα κοινό βίντεο το οποίο προβλήθηκε 

στο συνέδριο του ENOC. 

2.5. ΑΠΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ

Στις 30/11/2016 η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

με επιστολή της, προς τους Προέδρους των Οικογενειακών Δικαστηρίων όλων 

των Επαρχιών της Κύπρου, την οποία κοινοποίησε στην Επίτροπο, έθεσε το θέμα 

της παρατεταμένης απουσίας παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης από το σχολείο, ως 

αποτέλεσμα ασυμφωνίας που προκύπτει μεταξύ των γονιών τους για το σχολείο 

εγγραφής/ μετεγγραφής και φοίτησης των παιδιών τους. 

Η Γενική Διευθύντρια σημείωνε ότι ενώ το ΥΠΠ, με βάση σχετική γνωμάτευση της 

Νομικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 29/8/2005, υποδεικνύει στους διαφωνούντες 

γονείς να απευθύνονται στο Οικογενειακό Δικαστήριο προκειμένου αυτό να εκδώσει 

προσωρινό διάταγμα που να καθορίζει το σχολείο φοίτησης του παιδιού τους, λόγω 

των χρονοβόρων διαδικασιών του Οικογενειακού Δικαστηρίου, η έκδοση προσωρινού 

διατάγματος γίνεται με χρονική καθυστέρηση με δυσμενείς συνέπειες όσον αφορά το 
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συμφέρον του παιδιού, γενικά, και το δικαίωμά του στην εκπαίδευση ειδικότερα. Με την 

παρατεταμένη απουσία ενός παιδιού από το σχολείο, υπογράμμιζε η Γενική Διευθύντρια, 

παραβιάζονται οι περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και 

Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμοι του 1993 και 2004 και, ως αποτέλεσμα, διώκονται 

ποινικά οι γονείς/ κηδεμόνες των παιδιών. Ως εκ τούτου, εισηγείτο προς τους Προέδρους 

των Οικογενειακών Δικαστηρίων, να επισπεύδουν τις δικαστικές διαδικασίες για την 

έκδοση προσωρινών διαταγμάτων που να καθορίζουν το σχολείο φοίτησης των παιδιών.

Η Επίτροπος με παρέμβασή της προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, στις 

30/11/2016, κατέθεσε τις απόψεις και εισηγήσεις της για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του ζητήματος, το οποίο επανειλημμένα τέθηκε ενώπιον της, μέσα από 

την υποβολή παραπόνων. 

Η Επίτροπος επεσήμανε ότι, οι υφιστάμενες διαδικασίες που εφαρμόζονται από το 

Κράτος δεν μπορούν να θεωρηθούν αποτελεσματικές όσον αφορά τη διασφάλιση του 

δικαιώματος των παιδιών να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο έντονων 

συγκρούσεων και διαφωνιών μεταξύ των γονιών τους. Άποψη της Επιτρόπου είναι ότι 

η επίσπευση των διαδικασιών του Οικογενειακού Δικαστηρίου δεν αρκεί προκειμένου 

να επιλυθεί το πρόβλημα, αφού πάντοτε θα υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες, είτε 

δεν υπάρχει διάταγμα δικαστηρίου ή οι δύο γονείς δεν συμφωνούν, ενώ, παράλληλα, 

δεν έχουν αποταθεί σε δικαστήριο για επίλυση της διαφοράς. Για τούτο, η Επίτροπος, 

εισηγείται την προώθηση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, πρότασης για 

τροποποίηση 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. Σε περιπτώσεις που το 

κριτήριο της διαμονής του παιδιού είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, η Επίτροπος εισηγείται 

να παραχωρηθεί διακριτική ευχέρεια στον Υπουργό να καθορίζει, με απόφασή του, το 

σχολείο του παιδιού, ιδίως, εκεί και όπου δεν υφίσταται εκκρεμοδικία, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προσωπικές περιστάσεις του παιδιού και τα γεγονότα, κατά περίπτωση, και 

σύμφωνα με την Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού. Η Επίτροπος 

θεωρεί ότι, για ευνόητους λόγους, η εφαρμογή μιας τέτοιας ρύθμισης προϋποθέτει την 

τήρηση διατμηματικής συνεργασίας με άλλες Υπηρεσίες (π.χ. τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας), 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 Επίτροπος, σε συνέχεια της πιο πάνω τοποθέτησής της, θα παρακολουθεί τις 

εξελίξεις γύρω από το πιο πάνω ζήτημα και αναμένει να ενημερωθεί για τις απόψεις 

του αρμοδίου Υπουργείου και την πορεία υλοποίησης των εισηγήσεών της.

2.6. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΠΣΕΜ)

Μετά από παράπονο που υπέβαλαν 5 παιδιά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΠΣΕΜ, σύμφωνα με το οποίο οι αντικανονικές ενέργειες του Διευθυντή του 

Συντονιστικού Σχολείου Λευκωσίας, κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου της 

ΠΣΕΜ, είχαν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του αποτελέσματος, η Επίτροπος παρενέβη 

προς τον ΥΠΠ. Τα μέλη της ΠΣΕΜ ενημέρωσαν την Επίτροπο ότι, είχαν ήδη καταθέσει 

ένσταση κατά της εγκυρότητας του αποτελέσματος των εκλογών, προς τον Υπουργό 

Παιδείας και Πολιτισμού με αποτέλεσμα να συγκροτηθεί, στο επίπεδο του Υπουργείου, 

Δευτεροβάθμιο Σώμα για την εξέταση της ένστασης των παιδιών. Τα μέλη της ΠΣΕΜ 

διατύπωναν ανοιχτά τη δυσπιστία τους στην αντικειμενικότητα του Δευτεροβάθμιου 

Σώματος σημειώνοντας ότι σε αυτό, στη βάση της κείμενης νομοθεσίας, θα συμμετείχε 

και ο Διευθυντής του Συντονιστικού Σχολείου Λευκωσίας, στις ενέργειες και επιλογές 

του οποίου βασιζόταν, επί της ουσίας, η ένστασή τους. 

Στην παρέμβασή της προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού, ημερομηνίας 5/11/2015, η Επίτροπος, ζήτησε να ενημερωθεί για το 

αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης των μελών της ΠΣΕΜ και, παράλληλα, κατέθεσε 

τον προβληματισμό της ως προς τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής πρόνοιας των 

Κανονισμών, σημειώνοντας ότι, η συμμετοχή του Διευθυντή του Συντονιστικού Σχολείου 

Λευκωσίας, στο Δευτεροβάθμιο Όργανο, υπό τις δεδομένες περιστάσεις και με βάση την 

εμπλοκή του στην εκλογική διαδικασία, ήγειρε θέμα αντικειμενικότητας του Σώματος. 

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, σε απαντητική του επιστολή προς την Επίτροπο, 

ημερομηνίας 10/3/2016, ανέφερε ότι ο Διευθυντής του Συντονιστικού Σχολείου δεν 

συμμετείχε στη διαδικασία λήψης μαρτυρίας από τα παιδιά που έκαναν την καταγγελία, 

χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο κατά πόσο εξαιρέθηκε από το Δευτεροβάθμιο Σώμα 

το οποίο – αφού άκουσε και τη δική του μαρτυρία – στη συνέχεια συμμετείχε στη 

συνεκτίμηση των μαρτυριών και την λήψη απόφασης σε σχέση με την καταγγελία των 

παιδιών. 
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Με νέα της επιστολή προς τη Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ, ημερομηνίας 2/06/2016, 

η Επίτροπος δήλωσε, καταρχήν, ότι δε θα ήθελε να υπεισέλθει επί της ουσίας της 

απόφασης, έθεσε αριθμό ερωτημάτων σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, 

κατά τη διερεύνηση του παραπόνου των μελών του ΔΣ της ΠΣΕΜ, αλλά και ως προς τον 

τρόπο που το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διαχειρίστηκε, μετά την απόφαση του 

Δευτεροβάθμιου Σώματος, τις σχέσεις μεταξύ των μελών του ΔΣ και, κατ’ επέκταση, την 

ομαλή λειτουργία του σώματος. Η Επίτροπος επισήμανε την υποχρέωση του Υπουργείου 

όχι μόνο να λαμβάνει αποφάσεις, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών και αφού πρώτα 

θα έχει ακούσει και λάβει σοβαρά υπόψη την άποψη των παιδιών, αλλά και να ενημερώνει, 

κατά τρόπο φιλικό προς τα παιδιά, το σκεπτικό της κάθε απόφασης. Η Επίτροπος, τέλος, 

υπέδειξε την ανάγκη αξιοποίησης της εμπειρίας που το Υπουργείο αποκόμισε από τη 

συγκεκριμένη διαδικασία προχωρώντας σε τροποποίηση των σχετικών προνοιών στους 

Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, ώστε να συνάδουν με τις 

πρόνοιες της Σύμβασης.  
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Η Εκπαίδευση έχει καθιερωθεί ως μια εκ των σημαντικότερων περιοχών στις οποίες 

εστιάζεται το ενδιαφέρον και η δράση της Επιτρόπου. Σταθερή επιδίωξη της Επιτρόπου 

είναι η διασφάλιση ενός σχολικού και παιδαγωγικού πλαισίου το οποίο θα λειτουργεί 

δημοκρατικά, θα είναι παιδοκεντρικό και θα θεμελιώνεται, πρωτίστως, στη Σύμβαση, 

υπηρετώντας και διασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, το συμφέρον του παιδιού, όπως 

αυτό καθορίζεται μέσα από μια δομημένη και πολυεπίπεδη αξιολόγηση. 

Η δράση της Επιτρόπου στον τομέα της εκπαίδευσης, βασίζεται σε μεγάλο μέρος, στην 

τακτική επικοινωνία της, με μαθητές και μαθήτριες. Η διαβούλευση με τα παιδιά αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που διαθέτει ο Θεσμός και ταυτόχρονα σημαντικό 

δίαυλο ενημέρωσης των παιδιών σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματά τους και, κατ’ 

επέκταση, την ενδυνάμωσή τους. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Επίτροπος, αφουγκραζόμενη τα παιδιά, είτε άμεσα είτε μέσω 

των γονιών και κηδεμόνων τους, προέβη εντός του 2016, πέραν του ελεγκτικού της ρόλου, 

σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αποσκοπούν τόσο στη βελτίωση των υφιστάμενων 

διαδικασιών που διέπουν την εκπαίδευση, μέσα από το γράμμα και το πνεύμα της 

Σύμβασης, όσο και στην εγκαθίδρυση νέων πρακτικών, κανονισμών και νομοθετημάτων 

που αφορούν στον ευρύτερο παιδοκεντρικό εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της 

Εκπαίδευσης. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Επίτροπος θα συνεχίσει να παρακολουθεί 

την κατάσταση και την πρόοδο των εκπαιδευτικών δρώμενων παρεμβαίνοντας, άμεσα 

και αποφασιστικά, εκεί και όπου χρειάζεται.



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Το αγαθό της υγείας αποκτά πρόσθετη αξία κατά 

την παιδική ηλικία, ως αποτέλεσμα, από τη μια, της 

ιδιαιτερότητας που χαρακτηρίζει την παιδική ηλικία 

και το ιδιαίτερα ευάλωτο των παιδιών, και, από την 

άλλη, γιατί το επίπεδο της υγείας των παιδιών είναι 

καθοριστικής σημασίας για τη μελλοντική πορεία 

της υγείας τους και ως ενήλικες. 

Το Άρθρο 24 της Σύμβασης κατοχυρώνει σε κάθε 

παιδί το δικαίωμα να απολαμβάνει το υψηλότερο 

επίπεδο υγείας και να τυγχάνει διευκολύνσεων 

ιατρικής περίθαλψης και αποκατάστασης της υγείας 

του. Το δικαίωμα του παιδιού στην υγεία ενισχύεται 

από αριθμό άλλων άρθρων της Σύμβασης και, 

ιδιαίτερα, από τις τέσσερις βασικές Αρχές της 

Σύμβασης. 

Στη Σύμβαση η υγεία προσεγγίζεται υπό την 

ευρύτερη έννοια του όρου, την οποία υιοθετεί 

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δηλαδή, ως 

η κατάσταση πλήρους φυσικής, νοητικής και 

κοινωνικής ευημερίας και όχι, απλά, ως η απουσία 

αρρώστιας. Η διασφάλιση του δικαιώματος στην 

υγεία προϋποθέτει την παροχή από το κράτος 

υπηρεσιών υγείας, οι οποίες να είναι για κάθε παιδί 

διαθέσιμες και προσβάσιμες σε κάθε περίπτωση, 

να ανταποκρίνονται σε ένα επίπεδο ποιότητας 

ανάλογο με τα ιατρικά δεδομένα της χώρας 

και να σέβονται τη βιολογική και πολιτισμική 

διαφορετικότητα του κάθε παιδιού. 

Σημειώνεται ότι, τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο 

σύνολό τους, χαρακτηρίζει δυναμική διασύνδεση 

και στενή αλληλεξάρτηση. Ως εκ τούτου πλήρης 

και ολοκληρωμένη κατανόηση του δικαιώματος 

3Παιδι 
και υγεία
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του παιδιού στην υγεία προϋποθέτει, την ανάγνωση του Άρθρου 24 μέσα στα πλαίσια 

μιας ευρύτερης κατανόησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού. Μόνο μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, είναι δυνατόν να αναδειχθεί η δυναμική 

του δικαιώματος του παιδιού στην υγεία, πώς αυτό λειτουργεί ως προϋπόθεση για την 

υλοποίηση άλλων δικαιωμάτων και, ταυτόχρονα, πώς η υλοποίησή του περνά μέσα από 

την υλοποίηση άλλων δικαιωμάτων. 

Στη βάση του πιο πάνω πλαισίου, η Επίτροπος κατέθεσε τις απόψεις της στο Υπουργείο 

Υγείας, σε σχέση με την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού στον Τομέα της 

Υγείας, καθώς επίσης και για το Πρωτόκολλο του Υπουργείου για την παρουσία γονέων 

κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων σε παιδιά. Στα πλαίσια δε διαβούλευσης με την ΟΕΣ 

είχε τη δυνατότητα να διερευνήσει τις απόψεις των παιδιών, σε θέματα που αφορούν το 

δικαίωμα στη υγεία και πώς αυτές μπορούν να τοποθετηθούν στο πλαίσιο μιας Εθνικής 

Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού στον Τομέα της Υγείας. Εντός του 2016, η 

Επίτροπος, προχώρησε σε εισηγήσεις προς τον Υπουργό Υγείας, για το υπό συζήτηση 

νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) 

Νόμος του 2016», με στόχο την επαρκέστερη προστασία των παιδιών από το κάπνισμα. 

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη ήταν, τέλος, η ψήφιση, από τη Βουλή, του περί Θεραπείας 

Κατηγορουμένων και καταδικασθέντων, Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμου του 

2016,  που αναμένεται να συμβάλει στη διασφάλιση της προστασίας ουσιοεξαρτημένων 

παιδιών που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο.

3.1. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 

Τον Ιούλιο 2016 η Επίτροπος συμμετείχε στη συζήτηση του θέματος «Τα δικαιώματα των 

παιδιών να είναι μαζί τους οι γονείς τους όταν γίνονται ιατρικές εξετάσεις (αιμοληψίες 

κλπ) και η πιθανή ανάγκη αλλαγής πολιτικής στον τομέα αυτό», στα πλαίσια συνεδρίασης 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ 

Ανδρών και Γυναικών. 

Στο σχετικό Υπόμνημα17 που κατέθεσε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η Επίτροπος 

επισήμανε ότι, τα παιδιά - ιδιαίτερα πρώιμης παιδικής ηλικίας- θα πρέπει να 

συνοδεύονται από τους γονείς τους κατά τις ιατρικές εξετάσεις, όπου και όποτε αυτό 

είναι δυνατόν, δεδομένου ότι η συνοδεία τους, φαίνεται να λειτουργεί ευεργετικά, 

17	 Το	Υπόμνημα	της	Επιτρόπου	βρίσκεται	αναρτημένο	στο	www.childcom.com.	στο	σύνδεσμο	«Υπομνήματα	Επιτρόπου	στη	Βουλή».
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τόσο σε ότι αφορά τη ψυχολογική τους κατάσταση κατά την εξέταση όσο και την εν γένει 

στάση τους απέναντι στην ιατρική εξέταση και, κατά συνέπεια, εξυπηρετεί το συμφέρον 

τους. 

Η συνοδεία του παιδιού από τους γονείς μπορεί να αποκλείεται, σε περιπτώσεις όπου 

υπάρχει αντίθετη, επιστημονικά – ιατρικά ή/ και νομικά - τεκμηριωμένη άποψη, όπως 

για παράδειγμα όταν το επιβάλλει η φύση της πράξης (ιδίως για λόγους ασφάλειας 

του παιδιού) ή αποδεδειγμένα αυτή δημιουργεί πραγματικά προσκόμματα στη 

διαδικασία (για παράδειγμα επιβαρύνει την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού ή 

δυσχεραίνει τη συνεργασία του, παρεμποδίζοντας τις ενέργειες των ιατρών και των 

νοσηλευτών) ή/ και εφόσον εκφράζεται διαφορετική επιθυμία από τον/την έφηβο, 

που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά του/της. 

Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι, ο αποκλεισμός του γονέα ή συνοδού του παιδιού θα 

πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο με, ειδική κατά περίπτωση, αιτιολόγηση εκ μέρους 

των επαγγελματιών υγείας. Η Επίτροπος εισηγήθηκε, όπως η συγκεκριμένη αρχή, 

συμπεριληφθεί στα ιατρικά πρωτόκολλα και τους κανονισμούς που διέπουν τη 

λειτουργία νοσηλευτικών ιδρυμάτων όπως, επίσης, και στα έντυπα ενημέρωσης 

των παιδιών σε σχέση με τα δικαιώματά τους στο χώρο της υγείας. Ταυτόχρονα, 

η Επίτροπος εισηγήθηκε την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών 

στο χώρο της υγείας, σε σχέση με την πιο πάνω αρχή, στα πλαίσια μιας ευρύτερης 

ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης που να καλύπτει γενικότερα τα δικαιώματα του 

παιδιού στο χώρο της υγείας. 

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, έδωσε οδηγίες όπως το Υπουργείο 

Υγείας ετοιμάσει σχετικό Πρωτόκολλο προς το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, 

με στόχο τη ρύθμιση του θέματος της παρουσίας γονιών σε ιατρικές εξετάσεις 

παιδιών. Η Επίτροπος από την πλευρά της, στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης 

παρακολούθησης της διαδικασίας ετοιμασίας του εν λόγω Πρωτόκολλου, κατέθεσε 

γραπτώς τις εισηγήσεις της στον Υπουργό Υγείας για βελτίωση του κειμένου που 

ετοιμάστηκε, αρχικά, από το Υπουργείο, στη βάση των Αρχών της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το τελικό κείμενο του Υπουργείου 

Υγείας, όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τις εισηγήσεις της Επιτρόπου, αναμένεται 

να δημοσιοποιηθεί εντός του 2017. 
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3.2. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Η Επίτροπος, ανταποκρινόμενη θετικά σε σχετική πρόσκληση του Υπουργού Υγείας, 

συνέβαλε ουσιαστικά στην εκπόνηση, από μέρους του Υπουργείου Υγείας, Εθνικής 

Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού στον Τομέα της Υγείας, στα πλαίσια της 

διαμόρφωσης των προτεραιοτήτων και του Στρατηγικού Σχεδιασμού, του Υπουργείου, 

για τα έτη 2017-2020. 

Σε ένα πρώτο στάδιο, το Νοέμβριο του 2015, η Επίτροπος, στο περιθώριο συνάντησης 

που είχε με τον Υπουργό Υγείας, κατέθεσε ένα ευρύτερο πλαίσιο ιδεών για το πώς 

προσεγγίζονται τα δικαιώματα του παιδιού στο χώρο της Υγείας, στη βάση των προνοιών 

της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού και των Κατευθυντήριων Γραμμών της 

Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ανάπτυξη Φιλικών προς το 

παιδί Υπηρεσιών Υγείας. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2016, η Επίτροπος συμμετείχε στο 

διήμερο Εργαστήριο που διοργάνωσε το Υπουργείο Υγείας για την ανάπτυξη της εν λόγω 

Στρατηγικής, όπου και κατέθεσε θέσεις και εισηγήσεις. 

Η Επίτροπος υπογράμμισε, ότι στο πλαίσιο της δέσμευσης της Πολιτείας να αναπτύσσει 

παιδοκεντρικές πολιτικές, αναμένεται να παρέχει υπηρεσίες υγείας οι οποίες θα 

λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών, δίνοντας 

σημασία στα ακόλουθα: (α) Διαθεσιμότητα (availability): η πρωτοβάθμια παροχή υγείας 

θα πρέπει να περιλαμβάνει υπηρεσίες ευαίσθητες στις ανάγκες των εφήβων, με ιδιαίτερη 

προσοχή στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και την ψυχική υγεία, (β) Πρόσβαση 

(accessibility): οι υπηρεσίες και τα αγαθά υγείας και οι υγειονομικές υπηρεσίες πρέπει 

να είναι γνωστές και εύκολα προσβάσιμες (οικονομικά, σωματικά και κοινωνικά) σε 

όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις. Θα πρέπει να διασφαλίζεται το απόρρητο, όταν είναι 

απαραίτητο, (γ) Αποδοχή (acceptance): Σεβόμενοι πλήρως τις πρόνοιες και τις αρχές της 

Σύμβασης, όλες οι υπηρεσίες και τα αγαθά υγείας και οι υγειονομικές υπηρεσίες πρέπει 

να σέβονται τις πολιτισμικές αξίες των παιδιών, να είναι ευαίσθητες σε θέματα φύλου, να 

σέβονται την ιατρική δεοντολογία και να είναι αποδεκτές από τα παιδιά και τις κοινότητες 

στις οποίες ζουν, (δ) Προσαρμογή (adjustability): οι υπηρεσίες υγείας και αγαθών πρέπει 

να είναι επιστημονικά και ιατρικά κατάλληλες, και, προς τούτο, απαιτούν εκπαιδευμένο 

προσωπικό για τη φροντίδα παιδιών, τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και επιστημονικά 

αποδεκτές μεθόδους.
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Ακολούθως, πριν την ολοκλήρωση του τελικού κειμένου της Στρατηγικής, η Επίτροπος, 

ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα του Υπουργού Υγείας, οργάνωσε διαβούλευση του 

ιδίου με την ΟΕΣ το Νοέμβριο 2016 (δες σημείο 4.3. αμέσως πιο κάτω). Οι απόψεις των 

παιδιών λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου της Στρατηγικής, το 

οποίο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2017, κατόπιν 

έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Επίτροπος θα παρακολουθεί καθηκόντως την 

εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Υγεία.

3.3. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ (ΟΕΣ) ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 

Τα μέλη της ΟΕΣ είχαν διαβούλευση με τον Υπουργό Υγείας στις 8 Νοεμβρίου 2016 

με θέμα «Υπηρεσίες Υγείας Φιλικές προς το Παιδί». Στα πλαίσια της διαβούλευσης, τα 

παιδιά κατέθεσαν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους. Κατέθεσαν επίσης, εισηγήσεις όσον 

αφορά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα νοσηλευτήρια και στο 

χώρο του σχολείου. 

Τα μέλη της ΟΕΣ σημείωσαν αρχικά ότι, η υγεία αποτελεί βασικό δικαίωμα και ότι θα 

πρέπει να παρέχεται χωρίς διακρίσεις αφού αποτελεί προϋπόθεση για πολλές άλλες 

πτυχές της προσωπικής και κοινωνικής ζωής του ατόμου. Ανέφεραν ότι, ο όρος υγεία 

περιλαμβάνει τη σωματική, την ψυχική και τη συναισθηματική υγεία. Αναφέρθηκαν στην 

υγεία του συνόλου με την έννοια της υγιούς ανάπτυξης των ατόμων μέσα στο σύνολο και 

συνέδεσαν τον τομέα της υγείας με άλλους παράγοντες, όπως περιβαλλοντικούς. 

Τα μέλη της ΟΕΣ διαπίστωσαν προβλήματα στο σύστημα καταγραφής του ιστορικού 

του ασθενή με αποτέλεσμα το παιδί να χρειάζεται να το επαναλαμβάνει κάθε φορά στο 

ιατρικό προσωπικό που το εξυπηρετεί. Ανέφεραν επίσης ότι, υπάρχει καθυστέρηση στην 

εξυπηρέτηση των παιδιών, ενώ δε δίνεται προτεραιότητα σε αυτά. Αναφέρθηκαν επίσης, 

στην ενημέρωση, η οποία παρέχεται στις περισσότερες περιπτώσεις στους γονείς και όχι 

στα παιδιά αφού αυτά εκλαμβάνονται ως μη ικανά να αντιληφθούν τη σοβαρότητα ενός 

προβλήματος. 

Επιπλέον, αναφέρθηκαν σε προσωπικές εμπειρίες μέσα από τις οποίες κατέδειξαν 

ελλιπή εξυπηρέτηση και έλλειψη συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης του 

προσωπικού. Τόνισαν ότι, η σωστή και κατάλληλη ενημέρωση του παιδιού από το ιατρικό 

προσωπικό, η οποία παρουσιάζεται με κατάλληλο και κατανοητό τρόπο προς το παιδί, 

μπορεί να βοηθήσει τόσο στην αποτελεσματικότερη θεραπεία, αλλά και στην πρόληψη. 
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Διαβίβασαν δε, το μήνυμα ότι, η ενημέρωση των παιδιών από μικρή ηλικία, εκτός του ότι 

αποτελεί δικαίωμα των παιδιών, παράλληλα, καλλιεργεί τόσο θετική στάση απέναντι σε 

υγιεινές πρακτικές και επιλογές, όσο και το σεβασμό και την υπευθυνότητα, στοιχεία 

που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την ανάπτυξή του ατόμου.

Μια πτυχή που χρήζει βελτίωσης, σύμφωνα με τους Έφηβους Συμβούλους, είναι η 

έλλειψη πρόσβασης στις προσφερόμενες υπηρεσίες από συγκεκριμένες ευάλωτες 

ομάδες παιδιών. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι, τα παιδιά μετανάστες, κυρίως τα παιδιά 

που οι οικογένειές τους θεωρούνται άτυποι μετανάστες, είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω 

φόβου απέλασής τους δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες υγείας. 

Η συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με άλλους φορείς και ιδιαίτερα, με το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού διαφάνηκε ότι απασχολεί τα μέλη της ΟΕΣ. Όπως υποστήριξαν 

δεν τυγχάνουν επαρκούς ενημέρωσης για θέματα σεξουαλικότητας και άλλα θέματα 

που τους απασχολούν όπως για παράδειγμα τις εξαρτησιογόνες ουσίες. 

Τα μέλη της ΟΕΣ εισηγήθηκαν όπως επεκταθεί το ωράριο εξυπηρέτησης των 

νοσηλευτηρίων που εξυπηρετούν παιδιά. Ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι, για να 

χρησιμοποιήσει ένα παιδί τα δημόσια νοσηλευτήρια πρέπει να απουσιάσει από το 

σχολείο και η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, όταν κάποιο παιδί χρειάζεται 

ιατρική φροντίδα που απαιτεί συχνές επισκέψεις. Υποστήριξαν επίσης ότι, υπάρχει 

έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στα δημόσια νοσηλευτήρια, με αποτέλεσμα παιδιά 

να αναγκάζονται είτε να ταξιδεύουν σε άλλες πόλεις ή να καταφεύγουν σε ιδιωτική 

περίθαλψη.

Οι Έφηβοι Σύμβουλοι εισηγήθηκαν όπως, συμπεριληφθεί στα αναλυτικά προγράμματα 

υποχρεωτική διδασκαλία των μαθημάτων ψυχολογίας και ανάπτυξης του παιδιού. 

Έθεσαν ακόμη το θέμα του χρόνου ανταπόκρισης των υπηρεσιών υγείας προς τα παιδιά 

και έκαναν εισηγήσεις όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών υγείας στο χώρο του 

σχολείου ιδιαίτερα, όσον αφορά την επάρκεια και τον τρόπο ενημέρωση τους και σε 

πτυχές που πρέπει να τυγχάνουν καλύτερης διαχείρισης κατά τη διεξαγωγή των ιατρικών 

εξετάσεων στο χώρο του σχολείου. Υποστήριξαν ότι, η χορήγηση φυλλαδίων δεν είναι 

αποτελεσματική μέθοδος ενημέρωσης και θα πρέπει να εξευρεθούν νέοι και πιο φιλικοί 

προς τα παιδιά, τρόποι ενημέρωσης.

Τα μέλη της ΟΕΣ εισηγήθηκαν όπως εισαχθούν νέοι τρόποι ενημέρωσης των παιδιών. 

Η ενημέρωση, όπως υποστήριξαν, πρέπει να ξεκινά με τη διαπαιδαγώγηση των 
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παιδιών από το νηπιαγωγείο. Ανέφεραν επίσης, ότι η εισαγωγή ενός μαθήματος το 

οποίο να καταπιάνεται με θέματα που αφορούν την υγεία των παιδιών, αποτελεί ένα 

αποτελεσματικό τρόπο ενημέρωσης και ανάπτυξης της ιατρικής αντίληψής τους. 

Παράλληλα, εισηγήθηκαν την παρακολούθηση βιωματικών εργαστηρίων για πιο 

εξειδικευμένα θέματα, την πιο συχνή παρουσία σχολίατρου στο σχολικό χώρο και την 

ενημέρωση των γονέων. Τόνισαν τέλος ότι, η ενημέρωση και πληροφόρηση των παιδιών 

αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας, η οποία θα πρέπει να το πράττει μέσα από τρόπους 

που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών. 

3.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ψυχαγωγία, τη συμμετοχή και την παρακολούθηση 

αθλητικών, καλλιτεχνικών κ.ά. διοργανώσεων, δικαιώματα που η Πολιτεία έχει 

υποχρέωση να διασφαλίζει ότι ασκούνται μέσα σ’ ένα πλαίσιο ασφάλειας και υγείας. 

Κατά καιρούς τέθηκαν ενώπιον της Επιτρόπου διάφορες καταγγελίες που καταδεικνύουν 

το πρόβλημα της έκθεσης παιδιών στο παθητικό κάπνισμα σε συγκεκριμένους χώρους, 

όπως παιδότοποι, αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα, βεράντες εμπορικών κέντρων, 

χώροι συνάθροισης παιδιών κ.ά. 

Από τη μελέτη των παραπόνων που υποβλήθηκαν στην Επίτροπο κατέστη εμφανές ότι, η 

κείμενη νομοθεσία δεν προστάτευε ικανοποιητικά τα παιδιά από το παθητικό κάπνισμα. 

Ως εκ τούτου, προχώρησε σε παρέμβαση προς τον Υπουργό Υγείας, με επιστολή 

ημερομηνίας 19/1/2016, με αριθμό εισηγήσεων, τις οποίες είχε διαμορφώσει στη βάση 

διερεύνησης παραπόνων, για να ενσωματωθούν στα υπό συζήτηση Νομοσχέδια («Περί 

Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 

και περί εναλλακτικής Μορφής Καπνίσματος Νόμος του 2012). Βάση των εισηγήσεων 

της Επιτρόπου αποτέλεσαν οι ακόλουθες θέσεις: 

α. Η υιοθέτηση της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος, περιλαμβανομένης της 

εναλλακτικής μορφής καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς χώρους και ειδικότερα σε 

χώρους όπου συναθροίζονται παιδιά, όπως οι χώροι αναψυχής/ψυχαγωγίας (εστιατόριο, 

καφεστιατόριο, καφετερία, μπαρ ή καφενείο, δισκοθήκη, χορευτικό κέντρο ή άλλο 

κέντρο αναψυχής) περιλαμβανομένων και των κατοικιών όπου υπάρχουν παιδιά. 

β. Η υιοθέτηση της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος σε παιδότοπους, είτε αυτοί 

βρίσκονται σε ανοικτό είτε σε κλειστό χώρο, καθώς επίσης και σε ανοικτό χώρο που 

γειτνιάζει με παιδότοπο ή σε ανοικτό χώρο όπου συναθροίζονται παιδιά, όπως στις 
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στάσεις των λεωφορείων κλπ. Σημειώνεται ότι, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

το κάπνισμα απαγορεύεται σε ορισμένη ακτίνα γύρω από χώρους όπου στεγάζονται 

δημόσιες υπηρεσίες και σε ανοικτούς χώρους όπου συναθροίζονται αρκετά άτομα, όπως 

στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς και παιδικές χαρές.

γ. Η υιοθέτηση αυστηρότερων ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες για την 

εφαρμογή του Νόμου ειδικότερα σε ότι αφορά (1) την απαγόρευση του καπνίσματος (2) 

προώθηση και διαφήμιση καπνικών προϊόντων και (3) την πώληση καπνικών προϊόντων 

σε ανήλικους. 

Τις απόψεις της, έθεσε η Επίτροπος, και ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Υγείας, σε συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν για συζήτηση του νομοσχεδίου με 

τίτλο «Ο περί Προστασίας των Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2016» 

και του προσχεδίου Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του 

Καπνίσματος) Κανονισμοί του 2016» (7/7/2016 & 8/9/2016), καταθέτοντας σχετικό 

Υπόμνημα18 με αριθμό εισηγήσεων και παρατηρήσεων. Η Επίτροπος, τόνισε μάλιστα ότι, 

επιβάλλεται η άμεση λήψη οποιωνδήποτε πολιτικών αποφάσεων κρίνονται αναγκαίες, 

ώστε να εφαρμόζεται ρητά η νέα νομοθεσία και να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για 

την προστασία των παιδιών και τη διασφάλιση του δικαιώματος στην υγεία.

3.5. ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «O ΠΕΡΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ, ΧΡΗΣΤΩΝ Η ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ 
ΤΟΥ 2016» 

Η ψήφιση του περί Θεραπείας Κατηγορουμένων και καταδικασθέντων, Χρηστών ή 

Ουσιοεξαρτημένων Νόμου του 2016, υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη σε ότι αφορά την 

πρόοδο των δικαιωμάτων του παιδιού στην Κύπρο. Οι πρόνοιες της συγκεκριμένης 

νομοθεσίας οι οποίες αφορούν ουσιοεξαρτημένα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση 

με το Νόμο είναι πλήρως εναρμονισμένες με το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Στην εξέλιξη αυτή η συμβολή της Επιτρόπου 

υπήρξε σημαντική. 

Η Επίτροπος ήδη από το 2015 βρισκόταν σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας 

καταθέτοντας προτάσεις, σε καίριες φάσεις της σύνταξης του σχετικού νομοσχεδίου, τόσο 

προς τον ίδιο τον Υπουργό όσο και προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής 

 

18	 Το	Υπόμνημα	της	Επιτρόπου	βρίσκεται	αναρτημένο	στο	www.childcom.com.	στο	σύνδεσμο	«Υπομνήματα	Επιτρόπου	στη	Βουλή».
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Επιτροπής Υγείας αλλά και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών. Οι παρεμβάσεις 

και εισηγήσεις της Επιτρόπου οδήγησαν σε δομική αναθεώρηση του πρώτου προσχεδίου 

του νομοσχεδίου, προκειμένου αυτό να λαμβάνει υπόψη τις νομικές δεσμεύσεις της 

Δημοκρατίας σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού και ειδικότερα, τις πρόνοιες και τη 

σχετική νομολογία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

με ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της Σύμβασης, τις αρχές που διέπουν τη μεταχείριση 

των παιδιών που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο και τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για παροχή υπηρεσιών υγείας 

φιλικές προς τα παιδιά. Στη βάση των παρεμβάσεων και εισηγήσεων της Επιτρόπου, οι 

σχετικές πρόνοιες της νέας νομοθεσίας, έχουν τεθεί στα πλαίσια της παραδοχής ότι, η 

μεταχείριση των παιδιών χρηστών ή ουσιοεξαρτώμενων με παραβατική συμπεριφορά, 

απαιτεί, τη συνδυασμένη εφαρμογή μέτρων τα οποία να αντιμετωπίζουν την ειδική 

κατάσταση των παιδιών, με πρωταρχικό στόχο τη θεραπεία τους και δευτερευόντως, 

την αντιμετώπιση της παραβατικής τους συμπεριφοράς, η οποία πολλές φορές είναι 

αποτέλεσμα της χρήσης ελεγχόμενων ουσιών.

Στα πλαίσια των συζητήσεων για τον περί Θεραπείας Κατηγορουμένων και 

καταδικασθέντων, Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμο του 2016, η Επίτροπος, επέμεινε 

να επισημαίνει την πολυπλοκότητα του όλου θέματος, που αφορά σε παιδιά που 

βρίσκονται σε σύγκρουση με τον Νόμο, υπογραμμίζοντας, ταυτόχρονα, την αναγκαιότητα 

αντιμετώπισής της μέσα από ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο και ολοκληρωμένο θεσμικό 

πλαίσιο όπως είναι αυτό που παρέχει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Παιδιών σε 

Σύγκρουση με το Νόμο (Πρόληψη, Μεταχείριση τους στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης 

και Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας) Νόμος», το οποίο ετοιμάστηκε από την Επίτροπο 

το 2014, παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρμόδιους Υπουργούς, 

έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας υπό τον συντονισμό του Υπουργού Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξης - πάντα σε συνεργασία με την Επίτροπο - και αναμένεται, σύντομα, 

να προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Κάθε εγχείρημα προσέγγισης του θέματος της υγείας των παιδιών, μέσα από την 

προοπτική των δικαιωμάτων του παιδιού, θα πρέπει να εδράζεται στις υποχρεώσεις του 

κράτους, όπως απορρέουν από τις Αρχές της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Η διαμόρφωση και υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

στον Τομέα της Υγείας, δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων παιδοκεντρικών πολιτικών στο χώρο της υγείας. Ως εκ τούτου, το 2016 

μπορεί να θεωρηθεί χρονιά ορόσημο στην πρόοδο των δικαιωμάτων του παιδιού στο χώρο 

της υγείας στην Κύπρο. Η Στρατηγική θα προσφέρει το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο 

θα πρέπει να κινηθεί η Πολιτεία, τα επόμενα χρόνια, προκειμένου τα παιδιά στην Κύπρο 

να μπορούν απολαμβάνουν, όχι μόνο ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, αλλά και φιλικές προς 

τα ίδια και απόλυτα συμβατές με τα δικαιώματά τους. Η Επίτροπος, καθηκόντως, στα 

επόμενα χρόνια, θα παρακολουθήσει την πορεία εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής, 

επιμένοντας στην ανάγκη εδραίωσης μιας παιδοκεντρικής διάστασης στο χώρο της 

υγείας. 

Παράλληλα, αλλαγές με στόχο την εισαγωγή παιδοκεντρικών πρακτικών ή 

παιδοκεντρικού προσανατολισμού σε νομοθεσίες που αντιμετωπίζουν, άμεσα ή 

έμμεσα, θέματα που αφορούν την υγεία του παιδιού – όπως για παράδειγμα το θέμα 

της συνοδείας των παιδιών από τους γονείς τους κατά την ιατρική εξέταση - έχουν 

ουσιαστικό ρόλο, επίσης, να διαδραματίσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Η Επίτροπος 

φυσικά έχει υπόψη της ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτή της νομοθεσίας για 

την προστασία των παιδιών από το παθητικό κάπνισμα, το παιδοκεντρικό θεσμικό 

πλαίσιο, δεν επαρκεί για την εφαρμογή παιδοκεντρικών πολιτικών και πρακτικών 

αλλά αντίθετα απαιτείται αυστηρή και συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος. 



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Το οικογενειακό δίκαιο, η επιδοματική πολιτική του 

κράτους που αφορά σε μειονότητες και ευάλωτες 

ομάδες πληθυσμού, η ανάγκη ψυχοκοινωνικής 

διαχείρισης κρίσεων από το κράτος και κοινωνικές 

δράσεις που απευθύνονταν σε ευάλωτες ομάδες 

παιδιών και οικογενειών του κράτους, αποτέλεσαν 

τα κυριότερα θέματα παρεμβάσεων και δράσεων 

της Επιτρόπου, για το 2016, στο πλαίσιο που 

αφορά την υποχρέωση της Πολιτείας να στηρίζει 

και να ενδυναμώνει την οικογένεια ως το πλέον 

κατάλληλο περιβάλλον προκειμένου να ζει και να 

μεγαλώνει ένα παιδί. 

Η Επίτροπος αξιοποίησε σειρά Θέσεων/ Εκθέσεων 

και Τοποθετήσεών της αναφορικά με θέματα 

οικογενειακού δικαίου στα οποία εμπλέκονται 

παιδιά, προκειμένου να ετοιμάσει Υπόμνημα, το 

οποίο υπέβαλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας Τάξεως (ΥΔΔΤ) ως μέλος της Ομάδας 

Εμπειρογνωμόνων για τον Εκσυγχρονισμό 

Οικογενειακού Δικαίου, η οποία συγκροτήθηκε 

από τον Υπουργό. Την ίδια χρονιά, συμμετείχε στην 

κατά άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο 

περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Υποθέσεις 

Νόμος του 2014», το οποίο ετοιμάστηκε από την 

ίδια κατόπιν παράκλησης της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Νομικών, στα πλαίσια συνεδριάσεων της 

εν λόγω Επιτροπής. 

Με αφορμή την κατάσταση κρίσης που προκλήθηκε 

τον Ιούνιο του 2016 μετά την καταστροφική 

πυρκαγιά στις κοινότητες της κοιλάδας Σολέας, 

η Επίτροπος παρέμβηκε προς τον Υπουργό 

Υγείας (ΥΥ), την Υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), τον Υπουργό 

Παιδί, 
οικογένεια 
και 
κοινωνικές 
παροχές 

4
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Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) και το Διευθυντή Διπλωματικού Γραφείου Προέδρου της 

Δημοκρατίας, ζητώντας τη θέσπιση πρωτοκόλλων ψυχοκοινωνικής διαχείρισης από το 

Κράτος.

Σε συνέχεια υποβολής στην Επίτροπο σειράς παραπόνων από γονείς που απέκτησαν 

ή σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας, σε ότι αφορά τον 

αποκλεισμό τους από το δικαίωμα παραχώρησης άδειας και επιδόματος μητρότητας από 

την ισχύουσα νομοθεσία, η Επίτροπος παρέμβηκε με επιστολή της προς την Υπουργό 

Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), ημερομηνίας 14/7/2016. 

Υπέβαλε, επίσης τις απόψεις και τις εισηγήσεις της, σε Υπόμνημα19 που κατέθεσε στην 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για θέματα 

που αφορούν την καταβολή επιδόματος μονογονιού. 

Τον Ιούλιο του 2016 η Επίτροπος ξεκίνησε τη συμμετοχή της στην Κυπριακή Εθνική 

Πλατφόρμα για τους Ρομά, που αποτελεί έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και από εθνικούς πόρους με σκοπό τη δημιουργία πλαισίου ενδυνάμωσης του διαλόγου 

ανάμεσα σε κρατικές Υπηρεσίες, ακαδημαϊκούς, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, 

ανεξάρτητες υπηρεσίες, τοπικές Αρχές και μέλη της κοινότητας Ρομά γύρω από θέματα 

που αφορούν και επηρεάζουν την κοινότητά τους. 

Τέλος, η Επίτροπος έθεσε υπό την αιγίδα της το πρόγραμμα Κοινωνικής και Προσωπικής 

Καθοδήγησης Παιδιών «Μέντωρ», το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 

που έχει ως στόχο την προσωπική ανάπτυξη, κοινωνική ένταξη και ακαδημαϊκή επιτυχία 

παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. 

4.1. ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Ενόψει της συμμετοχής της Επιτρόπου στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τον 

Εκσυγχρονισμό Οικογενειακού Δικαίου, η οποία συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 

από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ΥΔΔΤ), η Επίτροπος υπέβαλε στον 

ΥΔΔΤ Υπόμνημα με τις απόψεις και τις εισηγήσεις της, ημερομηνίας 7/3/2016, όπως 

αυτές προκύπτουν από τις κατά καιρούς Θέσεις, Εκθέσεις και Τοποθετήσεις της σε 

σχέση με διάφορα θέματα που επηρεάζουν τα παιδιά στο πλαίσιο του οικογενειακού 

δικαίου. Γενική θέση της Επιτρόπου είναι ότι, οποιεσδήποτε μεταρρυθμίσεις για τον 

 

19	 Το	Υπόμνημα	της	Επιτρόπου	βρίσκεται	αναρτημένο	στο	www.childcom.com.	στο	σύνδεσμο	«Υπομνήματα	Επιτρόπου	στη	Βουλή».
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εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου, θα πρέπει να συμβάλουν στην πλήρη και 

αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης.

Στόχος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων είναι η καταγραφή των προβλημάτων και 

αδυναμιών που εντοπίζονται στους υφιστάμενους Νόμους Οικογενειακού Δικαίου και 

η προώθηση εισηγήσεων για την επίλυσή τους. Ως εκ τούτου, οι απόψεις και εισηγήσεις 

της Επιτρόπου στο υπό αναφορά Υπόμνημα, αφορούν θέματα που εμπίπτουν στους 

ακόλουθους νόμους:

1. Τον περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμο του 1990, όπως έχει τροποποιηθεί.

2. Τον περί Υιοθεσίας Νόμο καθώς επίσης και το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο 

«Ο περί Υιοθεσίας Νόμος του 2012», το οποίο εξακολουθεί να εκκρεμεί.

3. Τον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο του 2000, 

όπως έχει τροποποιηθεί.

4. Τον περί Παίδων Νόμο (Κεφ. 352).

Επιπρόσθετα, η Επίτροπος στη συνοδευτική επιστολή της προς τον ΥΔΔΤ, ημερομηνίας 

7/3/2016, τονίζει ότι, για τον ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό εκσυγχρονισμό 

του οικογενειακού δικαίου στην Κύπρο, επιβάλλεται η ψήφιση από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων του νομοσχεδίου που αφορά στη Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές 

Υποθέσεις, το οποίο εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Νομικών. 

Σύμφωνα με επιστολή του Γενικού Διευθυντή ΥΔΔΤ, ημερομηνίας 30/1/2017, μετά την 

ολοκλήρωση της μελέτης των θέσεων και προτάσεων της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και 

της Ομάδας Ακαδημαϊκών, αυτές καταγράφτηκαν σε σχετικό έγγραφο το οποίο βρίσκεται 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΔΔΤ (www.mjpo.gov.cy). Το εν λόγω έγγραφο, τέθηκε 

σε ευρεία διαβούλευση, με στόχο τη συλλογή και συνεκτίμηση των απόψεων και 

προβληματισμών της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών, ώστε το οικογενειακό δίκαιο 

να εκσυγχρονιστεί σύμφωνα με τα δεδομένα και τις ανάγκες της σημερινής εποχής. Σε 

συνέχεια της πιο πάνω εξέλιξης, η Επίτροπος εξέφρασε στο Γενικό Διευθυντή του ΥΔΔΤ, 

με επιστολή της, ημερομηνίας 20/2/2017, την ετοιμότητά της να εκφράσει τις τελικές 

της απόψεις, κατόπιν μελέτης των εισηγήσεων όλων των αρμόδιων φορέων. 
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4.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 
2014

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, ο οποίος 

διεξάγεται με τη συνδρομή ενός τρίτου ανεξάρτητου και αντικειμενικού προσώπου 

(χωρίς δικαστικές αρμοδιότητες), του διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής, ο οποίος 

αναμένεται να είναι ανεξάρτητος και αντικειμενικός, διευκολύνει συστηματικά την 

επικοινωνία μεταξύ των μερών με στόχο τα ίδια τα μέρη να μπορέσουν να αναλάβουν 

την ευθύνη για την επίλυση της διαφοράς τους. 

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης σε οικογενειακές υποθέσεις καθίσταται ολοένα και πιο 

απαραίτητη στις σημερινές κοινωνίες όπου οι οικογενειακές υποθέσεις αποδεικνύονται 

όλο και πιο πολύπλοκες. Δεδομένου ότι, η συγκεκριμένη διαδικασία, επιτρέπει 

την επίλυση των διαφορών σε ένα δομημένο πλαίσιο διαλόγου και ελεγχόμενης 

αντιπαλότητας, μέσα από την αναζήτηση αμοιβαία αποδεχτών λύσεων, συχνά, δε, σε 

μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις δικαστικές διαδικασίες, μπορεί να θεωρηθεί 

ότι, σε πολλές περιπτώσεις, εξυπηρετεί καλύτερα το συμφέρον των επηρεαζόμενων 

παιδιών. 

Μετά από μια μακριά διαδρομή, το αναθεωρημένο νομοσχέδιο που θεσμοθετεί τη 

Διαμεσολάβηση ως εργαλείο επίλυσης οικογενειακών διαφορών κατατέθηκε, το 2016, 

στη Βουλή και τέθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών προς συζήτηση. 

Η εισήγηση για τη θέσπιση νομοθεσίας που να ρυθμίζει αποκλειστικά τα θέματα 

διαμεσολάβησης σε οικογενειακές υποθέσεις, κατατέθηκε, από την Επίτροπο Προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, το 

2012 στα πλαίσια της συζήτησης του “περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε 

Αστικές Διαφορές Νόμου του 2012” [159(Ι)/2012], οποίος ετοιμάστηκε για σκοπούς 

εναρμόνισης με την «Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές 

και εμπορικές υποθέσεις». Όπως υποστήριξε η Επίτροπος, το ίδιο νομοσχέδιο δε θα 

μπορούσε να ρυθμίζει, ταυτόχρονα, τις διαδικασίες διαμεσολάβησης που αφορούν 

αστικές/ εμπορικές διαφορές και οικογενειακές διαφορές, δεδομένου ότι ο στόχος 

αλλά και τα διεθνή πρότυπα που πρέπει να ικανοποιούν τις διαδικασίες, είναι εντελώς 

διαφορετικά. Αφού η πρόταση της Επιτρόπου έγινε αποδεχτή, τόσο από τον Υπουργό 
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Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, όσο και από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Νομικών, η ίδια ανέλαβε να συντάξει το σχετικό Νομοσχέδιο. 

Το προσχέδιο του Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται: «Ο περί Διαμεσολάβησης σε 

Οικογενειακές Υποθέσεις Νόμος του 2014» καταρτίστηκε, από την Επίτροπο, στη βάση 

της εμπειρίας η ίδια οικοδόμησε στο πλαίσιο εκπροσώπησης παιδιών σε οικογενειακές 

διαφορές ενώπιον Δικαστηρίων [στη βάση του άρθρου 4(1) (ζ) και (η) των περί 

Επιτρόπου Προστασίας του Παιδιού Νόμου του 2007 και του 2014 - 74 (Ι)/ 2007 και 44 

(Ι)/ 2014] καθώς και από τη διερεύνηση παραπόνων που της είχαν υποβληθεί. Ο περί 

Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Υποθέσεις Νόμος του 2014, ετοιμάστηκε με βάση 

το θεσμικό πλαίσιο που παρέχουν Διεθνείς Πράξεις δεσμευτικού περιεχομένου (π.χ. 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και σχετική νομολογία) 

και Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διαμεσολάβηση και για τη Φιλική προς τα Παιδιά 

Δικαιοσύνη, όπως αυτές του Συμβουλίου της Ευρώπης (Guidelines of the Committee 

of Ministers of the Council of Europe on a Child- Friendly Justice, 17 November, 2010), 

στην κατάρτιση των οποίων συμμετείχε και η Επίτροπος εκπροσωπώντας το ENOC).

Πριν την οριστικοποίησή του, η Επίτροπος έθεσε το Νομοσχέδιο υπόψη του τότε Προέδρου 

του Οικογενειακού Δικαστηρίου, ως εκπροσώπου της Δικαστικής Εξουσίας, για σχόλια 

και απόψεις, τα οποία λήφθηκαν υπόψη. Στη συνέχεια, το Νομοσχέδιο διαβιβάστηκε 

με επιστολή της Επιτρόπου, ημερομηνίας 20/6/2013, στον Πρόεδρο και τα Μέλη του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου για παρατηρήσεις, σχόλια ή εισηγήσεις, ενώ η Επίτροπος έθεσε 

τον εαυτό της, στη διάθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για πραγματοποίηση συνάντησης 

στην περίπτωση που έκρινε ότι αυτό ενδείκνυτο. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν εξέφρασε 

γραπτώς απόψεις, αλλά ενημέρωσε προφορικά την Επίτροπο ότι, στηρίζει την ψήφισή 

του. Το Νομοσχέδιο απεστάλη στη συνέχεια στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας 

Τάξης, ο οποίος το επεξεργάστηκε σε συνεργασία μαζί με την Επίτροπο, υπό την ιδιότητά 

της και ως Επίτροπος Νομοθεσίας.

Με το Νομοσχέδιο επιτυγχάνεται η νομοθετική ρύθμιση της διαμεσολάβησης σε 

οικογενειακές υποθέσεις, δηλαδή, όπως τα μέρη με τη βοήθεια τρίτου ανεξάρτητου 

και αντικειμενικού προσώπου, του διαμεσολαβητή, χωρίς αντιπαλότητα και 

κακή προδιάθεση, βοηθηθούν στο να λάβουν υπόψη τους και να διερευνήσουν 

τις διαθέσιμες σε αυτά επιλογές και να επικοινωνήσουν καλύτερα μεταξύ τους, 

με σκοπό να φθάσουν σε κοινές αποφάσεις πάνω στις διευθετήσεις σε σχέση με τις 

οικογενειακές τους υποθέσεις, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον. 
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Ειδικότερα, στόχος του νομοσχεδίου είναι να διασφαλίσει, πρωταρχικά, το συμφέρον 

των παιδιών που επηρεάζονται άμεσα από τη διατάραξη της σχέσης των γονέων τους, με 

την ενθάρρυνση συναινετικών προσεγγίσεων και τον περιορισμό των συγκρούσεων και 

της εχθρότητας μεταξύ των μερών, τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών 

της οικογένειας, περιλαμβανομένων των παιδιών και τον περιορισμό των αρνητικών 

επιπτώσεων που προέρχονται από τις οικογενειακές συγκρούσεις, περιλαμβανομένης 

της διάλυσης του γάμου. 

Μετά την ολοκλήρωση της κατ’ άρθρο συζήτησης, αναμένεται, εντός του 2017, το 

νομοσχέδιο να προωθηθεί στην Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων για ψήφιση. 

4.3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 

Η Επίτροπος μετά τη μεγάλης έκτασης πυρκαγιά τον Ιούνιο του 2016, στην περιοχή Σολέας, 

και την κατάσταση κρίσης που δημιούργησε, στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας αλλά και 

ευρύτερα, προχώρησε σε παρέμβαση προς τον Υπουργό Υγείας, την Υπουργό Εργασίας 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και τον 

Διευθυντή Διπλωματικού Γραφείου Προέδρου της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 1/7/2016, 

καταθέτοντας τον προβληματισμό της για τον τρόπο που η Πολιτεία διαχειρίζεται κρίσεις 

μεγάλης κλίμακα - με απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και καταστροφή υλικού και φυτικού 

πλούτου – στο επίπεδο της δημόσιας παρουσίασης και συζήτησης και πώς υποστηρίζει 

τα παιδιά, ιδιαίτερα σε συναισθηματικό/ ψυχολογικό επίπεδο, που βιώνουν την κρίση, 

είτε άμεσα, ως έχοντας άμεση εμπλοκή σε κάποια γεγονότα, είτε έμμεσα, ως αποδέχτες 

των επιπτώσεων ή/και θεατές των γεγονότων. 

Η Επίτροπος, στην παρέμβασή της, υπέδειξε την ανάγκη ενός εθνικού πλαισίου παροχής 

πολυεπίπεδων ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στον κατάλληλο χρόνο από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες που ασχολούνται με τα παιδιά και τις οικογένειες, που είναι οι Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής 

Ψυχολογίας και επεσήμανε την ευθύνη της Πολιτείας για ανάπτυξη και υιοθέτηση 

ενδοτμηματικών και διατμηματικών πρωτοκόλλων ψυχοκοινωνικής διαχείρισης κρίσεων 

με παιδοκεντρικό προσανατολισμό που να απευθύνονται στο άτομο, την οικογένεια, την 

κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα.
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Ειδικότερα η Επίτροπος εισηγήθηκε: 

• Τη σύσταση Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Διαχείρισης Κρίσεων, αποτελούμενης από 

εκπροσώπους των αρμόδιων Υπηρεσιών του Κράτους και σχετικούς φορείς της 

Κοινωνίας των Πολιτών, για σκοπούς κατάρτισης, εφαρμογής, παρακολούθησης και 

αναθεώρησης Πρωτοκόλλων Ψυχοκοινωνικής Διαχείρισης Κρίσεων. 

• Τη συνεργασία όλων των αρμόδιων Υπουργείων και Υπηρεσιών του Κράτους για την 

κατάρτιση και θεσμοθέτηση Πρωτοκόλλων Ψυχοκοινωνικής Διαχείρισης Κρίσεων, 

κατόπιν διαβούλευσης με τους σχετικούς φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

• Την ενεργό εμπλοκή και τη συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως αναλύεται 

πιο πάνω, στην ψυχοκοινωνική διαχείριση κρίσης, κάτω από τον αυστηρό έλεγχο 

της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται και την εποπτεία από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Κράτους στη βάση των σχετικών Πρωτοκόλλων.

4.4. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΠΑΙΔΙ 
ΜΕΣΩ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Ενόψει παραπόνων που έλαβε από γονείς που απέκτησαν ή σκοπεύουν να αποκτήσουν 

παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας για να καταστούν δικαιούχοι σε παραχώρηση άδειας 

και επιδόματος μητρότητας, η Επίτροπος παρενέβη με επιστολή της προς την Υπουργό 

Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 14/7/2016.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από τους παραπονούμενους, οι Υπηρεσίες 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων απορρίπτουν αιτήσεις για επίδομα μητρότητας, σε ζευγάρια 

που απόκτησαν ή πρόκειται να αποκτήσουν παιδί με παρένθετη μητρότητα. Και τούτο 

διότι, η υφιστάμενη νομοθεσία, ήτοι οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 2010, 

όπως τροποποιήθηκε, και ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997 (άρθρο 3), 

δεν περιλαμβάνουν πρόνοιες για να καλύπτουν περιπτώσεις απόκτησης παιδιού με τη 

μέθοδο της παρένθετης μητρότητας, όπως καθορίζεται από τον περί της Εφαρμογής της 

Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμο του 2015 (άρθρα 22-27).

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της ανάγκης ενός νεογέννητου βρέφους για 

φροντίδα από τους γονείς του κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του, καθώς και της 

διασφάλισης του δικαιώματος του για μη-διάκριση, η Επίτροπος, με παρέμβασή της 

προς την Υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπογράμμισε την 
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υποχρέωση της Πολιτείας να ανταποκριθεί στην ανάγκη της συγκεκριμένης ομάδας 

παιδιών και, ως εκ τούτου, να προχωρήσει στην άμεση προώθηση τροποποίησης του 

υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την κάλυψη του νομοθετικού κενού που προκύπτει. 

4.5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΣΤΙΣ 18/01/2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟ

Δυνάμει της Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί το 

δικαίωμα να επωφελείται από την κοινωνική πρόνοια. Ως εκ τούτου, αναλαμβάνουν τη 

νομική υποχρέωση να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη 

πραγματοποίηση του δικαιώματος αυτού, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους. Σε 

ότι αφορά το δικαίωμα του παιδιού να λαμβάνει κοινωνική πρόνοια, η Επιτροπή για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, εισηγείται όπως, τα συμβαλλόμενα Κράτη εξετάζουν επιμελώς 

τις συνέπειες της υφιστάμενης επιδοματικής τους πολιτικής, έτσι ώστε να διασφαλίζουν 

ότι κάθε παιδί απολαμβάνει το δικαίωμα επαρκούς βιοτικού επιπέδου. Εισηγείται, επίσης, 

την ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλει το Κράτος για βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου παιδιών που ανήκουν σε μειονεκτούσες οικογένειες και ιδιαίτερα των παιδιών 

που ζουν σε μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η παροχή επιδομάτων 

θα πρέπει να αξιολογείται στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων και να διασφαλίζεται ότι 

τα κριτήρια έγκρισης δεν εμπεριέχουν οποιαδήποτε διάκριση για οποιοδήποτε λόγο, 

ούτε στιγματισμό για τις αιτούμενες οικογένειες. 

Σε Υπόμνημα20 που κατέθεσε στα πλαίσια συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 18/01/2016, η Επίτροπος 

ανέπτυξε τις θέσεις της επί προτάσεων νόμου που κατατέθηκαν, για την τροποποίηση 

του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, τις οποίες διαμόρφωσε αντλώντας από 

τη διερεύνηση σωρείας παραπόνων που της είχαν υποβληθεί από γονείς παιδιών. Πιο 

συγκεκριμένα, η Επίτροπος:

• Επεσήμανε την αναγκαιότητα κάλυψης του νομοθετικού κενού που άφηνε 

εκτεθειμένες μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά που έχουν την κυπριακή 

υπηκοότητα, στις οποίες όμως ο μόνος γονέας είναι υπήκοος τρίτης χώρας, το οποίο 

επισήμανε και σε Έκθεσή της τον Ιούνιο του 2014.

• Υποστήριξε την Πρόταση Νόμου ώστε να δικαιούνται επίδομα μονογονεϊκής 

οικογένειας πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση διαζυγίου για περίοδο 

 
20	 Το	Υπόμνημα	της	Επιτρόπου	βρίσκεται	αναρτημένο	στο	www.childcom.org.cy,	στο	σύνδεσμο	«Υπομνήματα	Επιτρόπου	στη	
Βουλή».	
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έξι μηνών από την καταχώρηση της αίτησης, θεωρώντας ότι αυτή εξυπηρετεί το 

συμφέρον του παιδιού

• Επικρότησε την Πρόταση Νόμου, στόχος της οποίας ήταν να διασφαλίσει ότι δε θα 

εξαιρούνται μονογονεϊκές οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις παραχώρησης 

επιδόματος τέκνου, λόγω συμβίωσης του ενός γονέα με τρίτο πρόσωπο, ανέφερε 

ότι αυτή είναι προς το συμφέρον των παιδιών και διασφαλίζει την πρόσβασή τους 

στην κοινωνική πρόνοια. Η Επίτροπος υπέδειξε ότι, η συμβίωση του γονέα με 

τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν υπέχει οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ως προς την 

ανατροφή του παιδιού, δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο παροχής της απαραίτητης 

κοινωνικής πρόνοιας στο παιδί.

4.6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΗΝ «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ»

Οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα της Ευρώπης. Μέχρι σήμερα 

εξακολουθούν να πέφτουν θύματα ρατσισμού, διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού, 

σχεδόν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Ζουν σε απόλυτη φτώχεια και δε διαθέτουν πρόσβαση 

σε υγειονομική περίθαλψη και σε αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης21. Για το λόγο αυτό, το 

θέμα κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των Ρομά βρίσκεται στις προτεραιότητες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της.

Από τον Ιούλιο του 2016 η Επίτροπος συμμετέχει στην Κυπριακή Εθνική Πλατφόρμα 

για τους Ρομά, ανταποκρινόμενη θετικά στην πρόσκληση των Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για τους Ρομά, ημερομηνίας 19/5/2016. 

Η Κυπριακή Εθνική Πλατφόρμα για τους Ρομά είναι ένα έργο το οποίο 

συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα 

και Ιθαγένεια» (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους 

και αναμένεται ότι θα έχει διάρκεια μέχρι το Μάρτιο του 2017. 

Σκοπός της Πλατφόρμας είναι η δημιουργία πλαισίου ενδυνάμωσης του διαλόγου 

ανάμεσα σε κρατικές Υπηρεσίες, ακαδημαϊκούς, μη- κυβερνητικές οργανώσεις, 

ανεξάρτητες υπηρεσίες, τοπικές Αρχές και Ρομά γύρω από θέματα στέγασης, 

εκπαίδευσης, κοινωνικών παροχών, υγείας και απασχόλησης των Ρομά. Για το σκοπό 

αυτό, πραγματοποιήθηκαν το 2016 δύο συναντήσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα στις 

επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, επαρχίες όπου διαμένουν κατά κύριο λόγο οι Κύπριοι 

 

21	 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-400_el.htm	Πρόσβαση	10	Ιουλίου	2016.
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Ρομά (Κουρπέτ) οι οποίοι ανήκουν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και διαβιούν στις 

ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. 

Το περιεχόμενο των διαπιστώσεων και συμπερασμάτων της κάθε συνάντησης πρόκειται 

να αξιοποιηθεί στα πλαίσια άσκησης του ελεγκτικού ρόλου της Επιτρόπου, προκειμένου 

να εντοπιστούν οι παραβιάσεις που υφίσταται η ομάδα των παιδιών Ρομά και των 

οικογενειών τους, ως μειονότητα. 

4.7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ «ΜΕΝΤΩΡ» 

Η Επίτροπος έθεσε υπό την αιγίδα της, το πρόγραμμα Κοινωνικής και Προσωπικής 

Καθοδήγησης Παιδιών «Μέντωρ», το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

και ξεκίνησε τις εργασίες του τον Ιανουάριο 2016. Στόχος του προγράμματος είναι 

η προσωπική ανάπτυξη, η κοινωνική ένταξη και ακαδημαϊκή επιτυχία παιδιών που 

ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Πρόκειται για ένα παιδοκεντρικό πρόγραμμα, το οποίο 

εστιάζεται στην προαγωγή της ευημερίας του παιδιού, κατά τρόπο που να σέβεται και να 

υποστηρίζει την εγγενή του αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά του. 

Το Πρόγραμμα επιχειρεί να συνδέσει, μέσα από δομημένες διαδικασίες, φοιτήτριες/

φοιτητές από το πεδίο των κοινωνικών επιστημών με παιδιά, που προέρχονται από τις 

πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Μέσα από τη σχέση που οικοδομείται 

ανάμεσα στο παιδί και το φοιτητή-μέντορα, το παιδί λαμβάνει στήριξη και καθοδήγηση 

και υποστηρίζεται, προκειμένου να αποκτήσει δεξιότητες και στάσεις ζωής, που θα του 

επιτρέψουν, σταδιακά, να αναπτύξει κριτική θέαση των πραγμάτων και να λειτουργήσει 

ως αυτόνομη προσωπικότητα. 

Η επιλογή των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα γίνεται μέσω της εκτίμησης 

των αναγκών τους, αφού αξιολογηθούν πληροφορίες από το ίδιο το παιδί, αλλά και το 

σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον. Η διαδικασία επιλογής παιδιών περιλαμβάνει 

προκαθορισμένα κριτήρια, όπως το κίνητρο των παιδιών για καθοδήγηση, οι κοινωνικές 

δυσκολίες ή απομόνωση που αντιμετωπίζει ένα παιδί, η χαμηλή ακαδημαϊκή του 

επίδοση, οι συναισθηματικές δυσκολίες ή η έλλειψη αυτοπεποίθησης. Η πληροφόρηση 

και συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 

συμμετοχή του παιδιού.  

Σημαντική συμβολή στην εφαρμογή του προγράμματος έχουν οι φοιτητές-μέντορες, 

οι οποίοι συναντούν ατομικά τα παιδιά σε εβδομαδιαία βάση. Οι φοιτητές-μέντορες 



τυγχάνουν επιλογής με βάση προκαθορισμένα κριτήρια, τυγχάνουν εκπαίδευσης, η 

οποία βασίζεται στους στόχους του προγράμματος, αλλά και στήριξης, ανάλογα με τις 

ανάγκες και χαρακτηριστικά των παιδιών που στηρίζουν. Οι μέντορες έχουν συνεχή 

προσωπική καθοδήγηση από συντονιστές του προγράμματος και συμμετέχουν σε 

ομαδικές συναντήσεις. Παράλληλα, έχουν συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς ή 

σχολικούς σύμβουλους του παιδιού. 

Η όλη μεθοδολογία του προγράμματος, υιοθετεί τις τέσσερις βασικές Αρχές της Σύμβασης 

των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η επιλογή παιδιών από τις ευάλωτες 

ομάδες του πληθυσμού και ομάδες υψηλού κινδύνου, διασυνδέεται άμεσα, με την Αρχή 

του Δικαιώματος του Παιδιού στη Ζωή, στην Επιβίωση και στην Ανάπτυξη και, ταυτόχρονα, 

με μια θετική διάκριση, η οποία αποτελεί επιταγή κάθε εγχειρήματος ίσης μεταχείρισης 

άνισων, όπως επιτάσσει η Αρχή της Μη Διάκρισης. Το πρόγραμμα οικοδομείται στην 

εκούσια συμμετοχή των παιδιών και αποβλέπει στην ενδυνάμωσή τους, προκειμένου να 

είναι ενεργά στο πλαίσιο της οικογένειας, του σχολείου και της κοινότητας, αναπτύσσοντας 

δεξιότητες απαραίτητες για την ικανοποίηση της Αρχής της Συμμετοχής. Τέλος, ο όλος 

παιδοκεντρικός προσανατολισμός του προγράμματος υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο την 

Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού. 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο Πρόγραμμα, ομάδα 

παιδιών μαζί με τους φοιτητές-μέντορες επισκέφθηκαν την Επίτροπο Προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού και έλαβαν μέρος στο βιωματικό εργαστήριο 

«Στη Δικαιωματοχώρα».  
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Τα θέματα οικογενειακού δικαίου υπήρξαν και θα συνεχίσουν να βρίσκονται σταθερά 

σε προτεραιότητα, ενόψει της συνέχισης της συμμετοχής της Επιτρόπου στην Ομάδα 

Εμπειρογνωμόνων για τον Εκσυγχρονισμό Οικογενειακού Δικαίου που συνέστησε ο 

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Νομικών για τη νομοθετική ρύθμιση της διαμεσολάβησης σε οικογενειακές 

υποθέσεις. 

Η παρακολούθηση της επιδοματικής πολιτικής προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους, στα 

πλαίσια άσκησης του ελεγκτικού ρόλου της Επιτρόπου, εστιάζεται στις ευάλωτες ομάδες 

πληθυσμού, κυρίως, σε ότι αφορά το δικαίωμα πρόσβασής τους σε κοινωνικές παροχές. 

Στόχος της Επιτρόπου για το 2017 είναι, πέραν από την παρακολούθηση υλοποίησης των 

εισηγήσεών της προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, να τοποθετηθεί αναφορικά με παράπονα 

για καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην καταβολή Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος σε παιδιά με αναπηρίες και σε θέματα πρόσβασης παιδιών μεταναστών με 

διαφορετικά καθεστώτα παραμονής στο σύστημα κοινωνικών παροχών. 

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες είναι οργανισμοί των οποίων η εργασία και οι αποφάσεις που 

λαμβάνουν, επηρεάζουν τόσο με άμεσο όσο και έμμεσο τρόπο παιδιά και την αντίληψή 

τους για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Ο τρόπος με τον οποίον οι Κοινωνικές 

Υπηρεσίες λειτουργούν, εξυπηρετούν και αλληλοεπιδρούν με τα παιδιά και τις 

οικογένειές τους, είναι σημαντικός για την αρμονική σφαιρική ανάπτυξη του παιδιού, τη 

διατήρηση της οικογενειακής ενότητας και κατ’ επέκταση την ευημερία της κοινωνίας22. 

Για το λόγο αυτό, η ετοιμασία και δημοσιοποίηση Θέσης της Επιτρόπου για τις υπηρεσίες 

που παρέχουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε παιδιά και τις οικογένειές τους 

στους τομείς της πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης, υπήρξε βασικός στόχος εργασιών 

του 2016, ο οποίος αναμένεται ωστόσο να ολοκληρωθεί εντός του 2017. Παράλληλα, 

αναμένεται να εξεταστούν και αξιολογηθούν οι απαντήσεις που υποβλήθηκαν στην 

Επίτροπο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες στις οποίες είχε παρέμβει, αναφορικά με την 

ανάγκη για θέσπιση ενός πρωτοκόλλου ψυχοκοινωνικής διαχείρισης κρίσεων.

22	 Council	of	Europe	(2016).	Report	on	the	implementation	of	the	Council	of	Europe	Recommendation	on	children’s	rights	and	
social	services	friendly	to	children	and	families.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η βία είναι ενδημικό φαινόμενο των ανθρώπινων 

κοινωνιών. Σε ένα μακρο-επίπεδο, τα κράτη 

επιδίδονται σε εξοπλιστικό ανταγωνισμό με 

στόχο την επιβολή και επικράτηση της δύναμης 

και κυριαρχίας που κατέχουν σε διεθνές επίπεδο. 

Σε ένα μικρο-επίπεδο η κουλτούρα της βίας 

εκφράζεται ανάμεσα σε άλλα με τη μορφή της 

ενδοοικογενειακής βίας, της κατοχής και χρήσης 

όπλων, την εμφάνιση «μικρών πολέμων» στα 

σχολεία (π.χ. εκφοβισμός), τη βία κατά των 

γυναικών, τη βία στα Μ.Μ.Ε., τα πολεμικά παιχνίδια 

και τη βία στα γήπεδα. 

Η έκφανση της διαπροσωπικής ή άμεσης βίας 

στρέφει την προσοχή μακριά από τη δομική ή 

έμμεση βία, η οποία απορρέει και τροφοδοτεί την 

κοινωνική ανισότητα, τη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Η συγκέντρωση πολιτικής και 

οικονομικής δύναμης στα χέρια λίγων, η μη παροχή 

βασικών στοιχείων διαβίωσης και ανάπτυξης, όπως η 

πρόσβαση στην εκπαίδευση και το σύστημα υγείας, 

η μονοδιάστατη ανάπτυξη η οποία αποσκοπεί στο 

οικονομικό κέρδος παραγνωρίζοντας τις όποιες 

επιπτώσεις αυτή δυνατόν να φέρει στο περιβάλλον, 

η εμπορευματοποίηση των ανθρώπινων ταυτοτήτων, 

αλλά και η επιμονή στην ανωτερότητα ορισμένων 

πολιτισμών δεν είναι παρά μερικοί από τους 

τρόπους με τους οποίους επιβάλλεται η κοινωνική 

ανισότητα και δομείται η έμμεση βία. Η ραγδαία 

ανάπτυξη της τεχνολογίας, με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, όπως η ανωνυμία και η εύκολη 

και ταυτόχρονη πρόσβαση και έκθεση σε χιλιάδες 

άτομα, επιτρέπει τη διάδοση και εδραίωσή της 

δομικής βίας εντός των κοινωνιών.

Παιδι 
και βία
5
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Η βία, άμεση ή έμμεση, επηρεάζει και αφορά, σε κάθε κοινωνία, και τα παιδιά. Ή 

καλύτερα, επηρεάζει και αφορά, πρωτίστως τα παιδιά. Η βία ενάντια στα παιδιά , 

άμεσα συνδεδεμένη με τη φυσική τους αδυναμία και την κοινωνική και βιολογική τους 

εξάρτηση από τους ενήλικες, είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα το οποίο, 

σε όλες τις περιπτώσεις, αποστερεί από τα παιδιά το δικαίωμά τους στην ευημερία. 

Ταυτόχρονα, κάθε μορφής βία διαταράσσει την ικανότητα των παιδιών να μαθαίνουν 

και να κοινωνικοποιούνται φυσιολογικά, αφήνοντας τους ανεξίτηλα σημάδια για την 

υπόλοιπη ζωή τους. Για τούτο, ακριβώς, το λόγο, η Επίτροπος διατηρεί, σταθερά στις 

προτεραιότητές της, διαχρονικά, το θέμα της προστασίας των παιδιών από τη βία. Το 

ενδιαφέρον της Επιτρόπου, όπως αποτυπώνεται στις σχετικές δράσεις που έχει αναλάβει 

εντός του 2016, καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα πεδίων στα οποία εντοπίζεται βία κατά 

των παιδιών: σεξουαλική κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, βία εντός του σχολικού 

περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, η Επίτροπος, επενδύοντας στην ενδυνάμωση των ίδιων 

των παιδιών, ως το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο πρόληψης αλλά και εμπέδωσης των 

δικαιωμάτων του παιδιού, επικεντρώθηκε, εντός του 2016, στη διοργάνωση βιωματικών 

εργαστηρίων για παιδιά, με θέμα την οικοδόμηση ενός πολιτισμού ειρήνης και μη βίας. 

5.1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ: ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ 
ΜΗ ΒΙΑΣ

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, κατόπιν εισήγησης της Επιτρόπου, συμπεριέλαβε 

στον 2ο υπό έμφαση στόχο «Το δικαίωμα των παιδιών της Κύπρου και του κόσμου 

στην ειρήνη- Οικοδομούμε έναν Πολιτισμό Ειρήνης και Μη-Βίας». Στα πλαίσια του 

συγκεκριμένου στόχου και του τρίτου πυλώνα των αρμοδιοτήτων της, η Επίτροπος, 

αναγνωρίζοντας ότι τα παιδιά ζουν μέσα σε κοινωνίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από τη 

βία και διδάσκονται από αυτήν, υλοποίησε, για πρώτη χρονιά, το ομότιτλο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, το οποίο απευθυνόταν σε παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα 

διεξαγόταν μέσα από βιωματικά εργαστήρια στα οποία συμμετείχαν 13 δημοτικά 

σχολεία από όλες τις επαρχίες της Κύπρου (σύνολο 324 παιδιά). 

Στόχος του εργαστηρίου 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. 
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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 τα παιδιά να αντιληφθούν την ειρήνη, 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. Το 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 του εργαστηρίου αποτελούσαν η εστίαση σε σύγχρονα 

προβλήματα και η συμμετοχική και ενεργός μάθηση23. 

Στην ενημέρωση και ενδυνάμωση των παιδιών για προώθηση του δικαιώματός τους στην 

ειρήνη ήταν αφιερωμένο και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δώσε φωνή στην άποψή σου» 

(για περισσότερες πληροφορίες βλέπε στο Κεφάλαιο Ενδυνάμωση).

5.2. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

5.2.1. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΜΟΡΦΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με την υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασίας των Παιδιών από τη 

Σεξουαλική Εκμετάλλευση, τη Σεξουαλική Κακοποίηση και την Παιδική Πορνογραφία, 

το 2016, η Κυπριακή Πολιτεία σημείωσε ακόμη ένα βήμα προς την κατεύθυνση της 

πρόληψης και καταπολέμησης μιας από τις πλέον επαχθείς μορφές βίας κατά των 

παιδιών.

Η Εθνική Στρατηγική, που καλύπτει την τριετία 2016 – 2019, εγκρίθηκε από την αρμόδια 

Διυπουργική Επιτροπή στις 16 Μαρτίου 2016, με πρώτιστο στόχο όλα τα παιδιά «να 

έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν σε συνθήκες ασφάλειας, με όλα τα εφόδια έτσι ώστε 

να μπορέσουν να αναπτύξουν υγιείς σχέσεις, χωρίς να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν 

οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, ελεύθερα από κάθε 

μορφή σεξουαλικής βλάβης».

23	 Περισσότερα	όσον	αφορά	στα	εργαστήρια	και	στις	συμμετοχές	των	σχολείων	βλέπε	www.child.org.cy	,	στο	σύνδεσμο	«Παιδιά	
και	το	Δικαίωμά	τους	στην	Ειρήνη».
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Μαζί με την Εθνική Στρατηγική, ετοιμάστηκε και Σχέδιο Δράσης το οποίο καλύπτει ένα 

ευρύτατο φάσμα περιοχών και προγραμμάτων με την εμπλοκή αριθμού Υπηρεσιών από 

διαφορετικά Υπουργεία. 

Η Εθνική Στρατηγική μαζί με το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης, αφορούν τόσο στις 

υποχρεώσεις των πολιτειακών φορέων και υπηρεσιών αλλά και κοινωνικών παραγόντων, 

προτείνοντας μια ολοκληρωμένη πορεία δράσης η οποία καλύπτει, ταυτόχρονα, την 

πρωτογενή, τη δευτερογενή και την τριτογενή πρόληψη, όπως επίσης και την εφαρμογή 

συστήματος καταγραφής περιστατικών και διεξαγωγής επιστημονικών ερευνών καθώς 

και ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και επίτευξης στόχων 

των συγκεκριμένων δράσεων. 

Η Επίτροπος, η οποία από το 2008 εντόπισε την ανάγκη διαμόρφωσης Εθνικής 

Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης κατά της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, 

και συστηματικά παρέμβαινε επιμένοντας στο θέμα, με δημόσια τοποθέτησή της, 

στις 21/03/2016, χαιρέτισε την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής από την ειδική 

Διυπουργική Επιτροπή. Η Επίτροπος σημείωσε ότι με τη Στρατηγική για την Πρόληψη 

της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών, η Πολιτεία, αποκτούσε ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο προκειμένου να αντιμετωπίσει, προκλήσεις που αφορούν την προστασία των 

παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση, τις οποίες είχε η ίδια επισημάνει σε Θέσεις, 

Εκθέσεις ή/και Δημόσιες της Παρεμβάσεις. Παράλληλα, κάλεσε όλους όσοι εμπλέκονται 

στην εφαρμογή της Στρατηγικής αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, να αξιοποιήσουν 

στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη Στρατηγική συμβάλλοντας, κατά τον τρόπο αυτό, στην 

πρόληψη και καταπολέμηση μιας από τις ειδεχθέστερες μορφές παραβίασης των 

δικαιωμάτων του παιδιού.

5.2.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΗΝ 26Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ 

Η Επίτροπος ήταν μια από τους Εισηγητές, στην 26η Συνάντηση του Δικτύου 

Κοινοβουλευτικών για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας ενάντια στα παιδιά του 

Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 21/04/2016, 

με θέμα: «Παρουσίαση του Κυπριακού πιλοτικού προγράμματος: ένα παράδειγμα καλής 

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

Συμβουλίου της Ευρώπης για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας ενάντια στα παιδιά. 

Η Επίτροπος κατέθεσε τη δική της εμπειρία γύρω από το θέμα των προσπαθειών 

για καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

παιδιών από την κυπριακή Πολιτεία, καθώς και της εφαρμογής του Κυπριακού πιλοτικού 

προγράμματος, με τίτλο «Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών αρχών για την εξάλειψη 

της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών: Ένα έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης που 

περιλαμβάνει πιλοτικές πρωτοβουλίες στην Κύπρο».

Η Επίτροπος επεσήμανε ότι, το πιλοτικό πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

ήρθε να καλύψει ένα κενό, το οποίο η ίδια είχε εντοπίσει σχεδόν με την ανάληψη των 

καθηκόντων της, που αφορούσε την ανάγκη συντονισμού μεμονωμένων δράσεων 

και προγραμμάτων διαφορετικών φορέων με στόχο την εξάλειψη της σεξουαλικής 

κακοποίησης παιδιών τα οποία εφαρμόζονταν στην Κύπρο.

Η κα Κουρσουμπά υπέδειξε ότι το Πρόγραμμα υπήρξε επιτυχές, έχοντας οδηγήσει στον 

εκσυγχρονισμό του εθνικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά την καταπολέμηση του 

φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Κύπρο, το οποίο προετοίμασε 

το έδαφος για την κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης Λανζαρότε. Η νέα νομοθεσία, 

σημείωσε η Κύπρια Επίτροπος, υπήρξε καρπός συλλογικής προσπάθειας και το 

αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και αγαστής συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς και 

τα άτομα που στελέχωσαν την ad-hoc Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος.

Η Επίτροπος υπόμνησε το γεγονός ότι χάρη στο Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

η Κύπρος, έχει καταφέρει να αναπτύξει μια Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της 

Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών και Σχέδιο Δράσης και, ως εκ τούτου, έχει πλέον τη 

δυνατότητα μέσα από μια ολιστική και διαθεματική, εθνική προσπάθεια και συντονισμένη 

δράση όλων των εμπλεκομένων φορέων, να αντιμετωπίσει όλα τα ελλείμματα που 

η ίδια η Επίτροπος, είχε κατά καιρούς επισημάνει στα πλαίσια του ελεγκτικού της 

ρόλου. Η Επίτροπος ανέφερε, ως σημαντικές επιτυχίες του Προγράμματος, από τη 

μια, τη διεξαγωγή της πρώτης επιδημιολογικής έρευνας στην Κύπρο, για τα θέματα της 

σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, την οποία διενήργησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και, 

από την άλλη, την αύξηση της ευαισθητοποίησης των παιδιών, της οικογένειας και της 

κοινωνίας ευρύτερα, γύρω από αυτό το σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Αναφερόμενη 

στις δράσεις της Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου, που είχαν ως στόχο την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, καθώς και την ανάδειξη της σημασίας 

της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών, ως μέσο προστασίας τους από 
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οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, η κα Κουρσουμπά υπέδειξε τη σημασία της εμπλοκής 

των ιδίων των παιδιών στην προσπάθεια κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. 

Τέλος, η Επίτροπος, σημείωσε τις νέες προοπτικές και δυνατότητες που δημιουργεί το 

εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο και η Εθνική Στρατηγική, όπως είναι η δημιουργία 

του Σπιτιού του Παιδιού, που θα τοποθετήσει την Κύπρο στην ομάδα των χωρών που 

έχουν την πρωτοπορία στα θέματα χειρισμού και αποκατάστασης παιδιών θυμάτων 

σεξουαλικής κακοποίησης.

5.2.3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΘΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ»

Στις 14/4/2016 η Επίτροπος διοργάνωσε Εκπαιδευτική Ημερίδα για Λειτουργούς των 

Κοινωνικών Υπηρεσιών με θέμα «Εργαλεία εκτίμησης κινδύνου καθόσον αφορά στην 

αναγνώριση παιδιών θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης». Η Ημερίδα, ήταν ενταγμένη 

στα πλαίσια του τριετούς προγράμματος (2013 – 2016) «Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών 

για να σταματήσει η σεξουαλική βία κατά των παιδιών: Ένα σχέδιο του Συμβουλίου της 

Ευρώπης που περιελάβανε πιλοτικές πρωτοβουλίες στην Κύπρο», υπό την αιγίδα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, τη στήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής για την προώθηση 

της Εκστρατείας «Ένα στα Πέντε» στην Κύπρο και την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος 

Α. Γ. Λεβέντη.

Η διοργάνωση της Ημερίδας είχε σκοπό να καλύψει μια πραγματική εκπαιδευτική 

ανάγκη των λειτουργών των ΥΚΕ, όπως αυτή καταγράφηκε μετά από συνεντεύξεις που 

πραγματοποιήθηκαν από εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης σε Λειτουργούς 

των εμπλεκόμενων Υπουργείων στα πλαίσια του προαναφερθέντος προγράμματος. 

Πιο συγκεκριμένα, αφορούσε την ανάγκη να υποστηριχτούν οι Λειτουργοί Κοινωνικών 

Υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά – ιδιαίτερα 

όσον αφορά την έγκαιρη και έγκυρη αναγνώρισή τους - σε περιστατικά σεξουαλικής 

κακοποίησης ανηλίκων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι.

Κύριος εκπαιδευτής και συντονιστής της Ημερίδας ήταν ο Δρ Γιώργος Νικολαΐδης, 

Διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου 

Υγείας του Παιδιού στην Ελλάδα, Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή 

για την εφαρμογή της Σύμβασης «Lanzarote» και Αντιπρόσωπος της χώρας του στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τα θέματα κακοποίησης – παραμέλησης των παιδιών. 
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5.3. ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ 

Η ενδοοικογενειακή βία δεν παρουσιάζεται σε συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα, 

αλλά αποτελεί μάστιγα που ταλανίζει χωρίς εξαίρεση οικογένειες όλων των κοινωνικών 

στρωμάτων. Και τα δύο φύλα μπορούν να εμπλακούν σε αυτή ως θύτες ή θύματα, 

στην πλειοψηφία τους όμως τα θύματα αποτελούν γυναίκες, ενώ στις πλείστες των 

περιπτώσεων υπάρχει και βία προς τα παιδιά. Όμως και στις περιπτώσεις που τα παιδιά 

δεν είναι τα ίδια ο στόχος της κακοποίησης αλλά καθίστανται μάρτυρες της συντροφικής 

βίας, οι επιπτώσεις είναι εξίσου σοβαρές με τις επιπτώσεις σε παιδιά που έχουν τα 

ίδια κακοποιηθεί. Τα αίτια της ενδοοικογενειακής βίας είναι πολλαπλά. Η ανοχή της 

κοινωνίας, όμως, απέναντι σε αυτή έχει συμβάλει στην αύξηση του φαινομένου. Παρόλο 

που οι στάσεις όσον αφορά στη θέση της γυναίκας θεωρούνται ως ο καθοριστικός 

παράγοντας για την ύπαρξη και διαιώνιση της ενδοοικογενειακής βίας, η κακοποίηση ως 

παιδί θεωρείται επίσης ως αίτιο για την εκδήλωσή της.

Σε συνέδριο που διοργανώθηκε από σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης, η Επίτροπος κλήθηκε να 

ενημερώσει και να ενδυναμώσει τα παιδιά όσον αφορά στο θέμα της ενδοοικογενειακής 

βίας. Στα πλαίσια του βιωματικού εργαστηρίου που διεξήχθη στις 02/02/2016, τα παιδιά 

όρισαν την οικογένεια, εξέτασαν διάφορες μορφές βίας που μπορεί ένα παιδί να βιώσει 

μέσα στην οικογένεια, διαχώρισαν τις έννοιες θύτης-θύμα, κατέγραψαν τα αίτια πίσω από 

την ενδοοικογενειακή βία, εξερεύνησαν τις συνέπειες της ενδοοικογενειακής βίας στην 

ανάπτυξη των παιδιών, προσδιόρισαν τις συνθήκες που συμβάλλουν στη συντήρηση της 

ενδοοικογενειακής βίας μέσα στην κοινωνία και ανέλυσαν τις στάσεις των ατόμων και 

της κοινωνίας γενικότερα απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία, το θύτη και το θύμα. Τα 

μέλη της σχολικής μονάδας αναγνώρισαν την ενδοοικογενειακή βία ως παραβίαση των 

δικαιωμάτων του παιδιού, σύνδεσαν την παραβίαση του δικαιώματος στην προστασία 

από τη βία με άλλα δικαιώματα και καθόρισαν τη δική τους συμβολή για τον τερματισμό 

συγκεκριμένων περιστατικών που πέφτουν στην αντίληψή τους ή του φαινομένου της 

ενδοοικογενειακής βίας.

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

όσον αφορά στην ενδοοικογενειακή βία και η προώθηση πρακτικών και προγραμμάτων 

που θα οδηγήσουν στη μείωση του φαινομένου. Η υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών 

που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διαφυλικής βίας επενεργεί άμεσα και 

ουσιαστικά στον περιορισμό της ενδοοικογενειακής βίας στην κυπριακή κοινωνία. 
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5.4. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

Η Επίτροπος υπόβαλε Υπόμνημα24 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και 

Πολιτισμού στο πλαίσιο συζήτησης του θέματος «Σχολικός Εκφοβισμός, κρούσματα 

παραβατικότητας στα σχολεία και τρόποι αντιμετώπισής τους», στις 2/11/2016. 

Η Επίτροπος τοποθέτησε το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού στο πλαίσιο της 

προοπτικής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας τις κοινωνικές του 

διαστάσεις και τις εξουσιαστικές δομές που αυτό ενίοτε υπηρετεί. Στη συνέχεια, 

αναφέρθηκε στη θεσμική της ευθύνη, αφενός, να παρακολουθεί και να ελέγχει τις 

σχετικές πολιτικές, τις δράσεις και τα προγράμματα που η Πολιτεία αναπτύσσει στα 

πλαίσια αντιμετώπισης του φαινομένου και, αφετέρου, να συμβάλλει ουσιαστικά 

στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αλλά και να συμμετέχει στην 

ενδυνάμωση των ίδιων των παιδιών. 

Η Επίτροπος αναφέρθηκε στη δική της δραστηριότητα σε σχέση με το θέμα της 

αναγνώρισης και καταπολέμησης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού δίνοντας 

έμφαση στα αποτελέσματα της διαβούλευσης που είχε, σε σχέση με το θέμα, με την 

Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ), στις θέσεις και απόψεις των παιδιών 

και πώς αυτές συνέβαλαν στη διαμόρφωση σχετικού κειμένου πολιτικής το οποίο 

κυκλοφόρησε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

Η Επίτροπος, και εντός του 2016, διερεύνησε αριθμό παραπόνων που αφορούσαν παιδιά 

θύματα εκδήλωσης σχολικού εκφοβισμού επιμένοντας, στις παρεμβάσεις της να τονίζει 

ότι πέραν από την ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης και χειρισμού συγκεκριμένων 

περιστατικών ή ακόμη και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προληπτικής 

δράσης ζητούμενο παραμένει, η διαμόρφωση ενός δημοκρατικού και πρωτίστως 

παιδοκεντρικού σχολείου, το οποίο να θεμελιώνεται, να καλλιεργεί και να προάγει 

κουλτούρα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα σχολείο, στο οποίο ο σεβασμός 

στα δικαιώματα του παιδιού αποτυπώνεται στον τρόπο λειτουργίας, στις σχέσεις 

εκπαιδευτικών - μαθητών, στους στόχους που θέτει, στο περιεχόμενο της ύλης που 

διδάσκει, στις μεθοδολογίες που ακολουθεί και στις δραστηριότητες που αναπτύσσει.

Επιπλέον, η Επίτροπος συμμετείχε σε εκπαιδευτικό συνέδριο στην Πανεπιστημιούπολη 

με θέμα «Σχολικό Σύστημα Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς» στις 4/06/2016 καθώς 

και σε Ημερίδα για το Σχολικό Εκφοβισμό, με θέμα «Προσεγγίζοντας το σχολικό 

εκφοβισμό ως παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού» στις 15/10/2016.

24	 Το	Υπόμνημα	της	Επιτρόπου	βρίσκεται	αναρτημένο	στο	www.childcom.com	στο	σύνδεσμο	«Υπομνήματα	Επιτρόπου	στη	Βουλή».



ANTI ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Η βία, άμεση και δομική, αποτελεί φαινόμενο το οποίο ταλανίζει την κυπριακή 

και παγκόσμια κοινότητα. Απόρροια των αναπαραστάσεων, αλλά και των ταξικών, 

φυλετικών, εθνικών και άλλων διαχωρισμών του παρελθόντος, η βία έχει εδραιωθεί 

τόσο στις αντιλήψεις και συμπεριφορές του σύγχρονου πολίτη, όσο και στις πολιτειακές, 

οικονομικές και κοινωνικές δομές των σύγχρονων κρατικών θεσμών. Αναγνωρίζοντας 

το συγκεκριμένο συγκείμενο αναπαραγωγής της ιδεολογικής και συμπεριφορικής 

ύφανσης της βίας, η Επίτροπος προχώρησε κατά το 2016 σε σειρά δράσεων με στόχο την 

αποδόμηση του οικοδομήματος της βίας, η οποία αποτελεί παράγοντα που εμποδίζει την 

εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού, με τελικό προορισμό τη δημιουργία κοινωνίας 

που να εδράζεται στις αρχές και αξίες ενός πολιτισμού ειρήνης. 

Η ειρήνη αποτελεί θεμελιώδη αρχή για το σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού. Το 

δικαίωμα των παιδιών να αναπτύσσονται σε πνεύμα ειρήνης, αξιοπρέπειας, ελευθερίας, 

ισότητας και αλληλεγγύης χωρίς καμία διάκριση κατοχυρώνεται πλήρως μέσα από τη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η Επίτροπος προτίθεται 

να συνεχίσει την εκπαίδευση λειτουργών των κρατικών Υπηρεσιών, ώστε οι τελευταίοι 

να συμβάλλουν στην προστασία των παιδιών από τη βία, αλλά και στην καλλιέργεια 

γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών που προωθούν το σεβασμό των δικαιωμάτων 

του παιδιού. Προτίθεται παράλληλα, να συνεχίσει την ενδυνάμωση των ιδίων των 

παιδιών επί του θέματος, μέσω της εκπαίδευσής τους στα ανθρώπινα δικαιώματα με 

στόχο την προώθηση δράσεων για επίτευξη δομικών αλλαγών, την ευαισθητοποίηση 

για παραβιάσεις δικαιωμάτων, αλλά και τη δημιουργία μαθησιακού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος, το οποίο σταθεροποιεί τα δημοκρατικά συστήματα και εδράζεται στις 

αρχές και αξίες που απορρέουν από τη Σύμβαση.  

Η δράση της Επιτρόπου θα συνεχιστεί και μέσα από την παρακολούθηση της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση, 

τη Σεξουαλική Κακοποίηση και την Παιδική Πορνογραφία, αλλά και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Δράσης, 

όπως αυτό αναπτύχθηκε, με παράλληλη εισήγηση δράσεων και προγραμμάτων 

που θα ενισχύουν την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών σε όλα τα επίπεδα.   
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6
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Θεμελιώδης αρχή στο πεδίο των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και, κατ’ επέκταση, το πεδίο των 

δικαιωμάτων του παιδιού είναι ότι τα δικαιώματα 

είναι μεταξύ τους αλληλένδετα ενώ σε αυτά δεν 

εντοπίζεται καμιά μορφής ιεράρχηση. Όλα τα 

ανθρώπινα δικαιώματα είναι μεταξύ τους ισότιμα 

και εξίσου σημαντικά. Η παρατήρηση αυτή αποκτά 

ιδιαίτερη και ξεχωριστή σημασία όταν η συζήτηση 

αφορά το δικαίωμα των παιδιών στην ψυχαγωγία, 

τον ελεύθερο χρόνο και το παιχνίδι. Το δικαίωμα 

του παιδιού στην ψυχαγωγία και τον ελεύθερο 

χρόνο διασυνδέεται άμεσα με την ανάγκη που έχει 

κάθε παιδί να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που να 

του παρέχει ερεθίσματα και ευκαιρίες προκειμένου 

να αναπτύσσεται πνευματικά και σωματικά. Πέραν 

τούτου, το παιχνίδι συμβάλλει αποφασιστικά στην 

καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της φαντασίας, 

της αυτοπεποίθησης, της αυτάρκειας και στη 

σωματική, κοινωνική και ψυχική ενδυνάμωση κάθε 

παιδιού.

Η πραγμάτωση του δικαιώματος του παιδιού 

στην ψυχαγωγία, τον ελεύθερο χρόνο και το 

παιχνίδι, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

υγιή και ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και 

στην πραγμάτωση άλλων δικαιωμάτων. Παρόλο 

που τα παιδιά έχουν μια αυθόρμητη ανάγκη και 

αναζητούν ευκαιρίες για ψυχαγωγία και παιχνίδι σε 

οποιοδήποτε περιβάλλον, συγκεκριμένες συνθήκες 

θα πρέπει να διασφαλίζονται ώστε το δικαίωμα να 

πραγματώνεται σε συνθήκες ασφάλειας, μακριά 

από φυσικούς και άλλους κίνδυνους, χωρίς άγχος 

και διακρίσεις. 

Παιδί, 
αθλητισμός 
και 
ψυχαγωγία
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Ο αθλητισμός είναι η κατ’ εξοχήν περιοχή όπου συναντώνται οι ευκαιρίες των παιδιών 

σε παιχνίδι και ψυχαγωγία, ως μια δημιουργική ενασχόληση στα πλαίσια του ελεύθερου 

τους χρόνου. Ευθύνη της Πολιτείας είναι να δημιουργήσει υποδοχές και να εποπτεύσει 

τις διαδικασίες που να επιτρέπουν ελεύθερη, άμεση και ασφαλή πρόσβαση κάθε 

παιδιού σε αθλητικές δραστηριότητες. Το Κράτος οφείλει, επίσης, να ελέγχει και να 

παρακολουθεί πόσο συχνά, κάτω από ποιες συνθήκες, μέσα σε ποιο πλαίσιο και υπό τις 

οδηγίες/ καθοδήγηση/ εποπτεία ποιου ή ποιας, έχουν τα παιδιά πρόσβαση σε αθλητικές 

δραστηριότητες. Σε εθνικό επίπεδο, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, είναι ο κατ’ 

εξοχήν αρμόδιος Οργανισμός στη Δημοκρατία, που στόχο έχει, πέραν της προαγωγής 

της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του ευ αγωνίζεσθαι, να ασκεί έλεγχο στις 

Ομοσπονδίες και στα Σωματεία που υπάγονται σε αυτόν. Η Επίτροπος έχει οικοδομήσει 

μια υγιή συνεργασία με τον ΚΟΑ σε μια προσπάθεια να καθοδηγήσει τον Οργανισμό 

να αναπτύξει και να υιοθετήσει φιλική προς τα παιδιά προοπτική και παιδοκεντρικές 

διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των αθλητικών ομοσπονδιών και των 

σωματείων. 

6.1. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ

Στη βάση της διερεύνησης παραπόνων που υποβλήθηκαν από τους από τους γονείς δυο 

παιδιών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, ηλικίας 15 και 16 χρόνων αντίστοιχα, η Επίτροπος 

προχώρησε στη δημοσιοποίηση σχετικής Έκθεσης το Μάιο 2016, με τίτλο «Έκθεση 

Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, σχετικά 

με την πρακτική που εφαρμόστηκε από δυο ποδοσφαιρικά Σωματεία για καταβολή 

χρηματικού ποσού από γονείς παιδιών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, με σκοπό την 

παραχώρηση ελευθέρας μεταγραφής τους».

Σύμφωνα με τα γεγονότα τα Σωματεία, απαίτησαν την καταβολή χρηματικού ποσού, για 

την παραχώρηση ελευθέρας μεταγραφής στα παιδιά ερασιτέχνες αθλητές, προκειμένου 

να αποποιηθούν τα δικαιώματα αποζημίωσης για εκπαίδευση και ανάπτυξη των παιδιών 

ποδοσφαιριστών. Να σημειωθεί ότι και τα δυο παιδιά δεν είχαν υπογράψει οποιοδήποτε 

άλλο συμβόλαιο με τις ομάδες τους, πέραν της αρχικής Συμφωνίας Εκπαίδευσης, ούτε 

προτίθεντο να συνάψουν επαγγελματικό συμβόλαιο με τις νέες τους ομάδες.
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Με βάση τις απαντήσεις που έλαβε από την Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού (ΚΟΑ), καθώς και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου 

(ΚΟΠ) και στη βάση των προνοιών της Εθνικής Νομοθεσίας, των Κανονισμών της FIFA για 

μεταγραφές αθλητών, η Επίτροπος κατέληξε στις παρακάτω επισημάνσεις: 

i. Με την ερμηνεία των Κανονισμών που επιχειρήθηκε από την ΚΟΠ, σε σχέση με 

τα δυο περιστατικά, διαστρεβλώθηκε η πραγματικότητα και ανασκευάστηκαν οι 

Κανονισμοί, προκειμένου να δικαιολογηθεί, παρανομία την οποία διέπραξαν τα 

εμπλεκόμενα Σωματεία. 

ii. Τα Σωματεία δεν νομιμοποιούνται, με κανένα τρόπο, να ζητούν οποιαδήποτε 

αποζημίωση, δεδομένου ότι και τα δυο παιδιά αθλούνται ως ερασιτέχνες 

ποδοσφαιριστές.

iii. Ακόμα και στις περιπτώσεις επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, που προνοείται 

καταβολή αποζημίωσης για την εκπαίδευση και ανάπτυξη, δεν υπάρχει πρόνοια 

πουθενά στους Κανονισμούς της ΚΟΠ και της FIFA ότι, τα ποσά για αποποίηση του 

δικαιώματος αποζημίωσης, πρέπει να καταβάλλονται από τους ίδιους τους αθλητές. 

iv. Οι αποφάσεις και οι πρακτικές που τέθηκαν σε εφαρμογή από τα Σωματεία, 

παραβιάζουν τα δικαιώματα των συγκεκριμένων παιδιών: ουδόλως έλαβαν υπόψη 

το συμφέρον τους, αλλά ούτε και την άποψή τους. Αντιθέτως, η απαγόρευση 

μεταγραφής των παιδιών και η υιοθέτηση εκβιαστικών διλημμάτων προς τους 

γονείς, κατά παράβαση των κανονισμού που διέπουν τη λειτουργία των Σωματείων, 

εξυπηρέτησε, αποκλειστικά και μόνο, το συμφέρον των Σωματείων. 

Η Επίτροπος εξέφρασε την απογοήτευσή της για τον τρόπο που ο ΚΟΑ διαχειρίστηκε 

το συγκεκριμένο ζήτημα αποποιούμενος των ευθυνών του, αφού δεν προχώρησε σε 

οποιαδήποτε κριτική αποτίμηση/αξιολόγηση της απάντησης που έλαβε από την ΚΟΠ 

στη βάση της διερεύνησης που, η Ομοσπονδία, ισχυρίστηκε ότι πραγματοποίησε. 

Ειδικότερα, ο ΚΟΑ δεν κατάφερε να εντοπίσει την αδυναμία της ΚΟΠ να αναδείξει, 

ή/και την πρόθεσή της να καλύψει, την παρανομία που σαφέστατα έλαβε χώρα, ούτε 

την παραβίαση των δικαιωμάτων των συγκεκριμένων παιδιών. Η Επίτροπος εξέφρασε, 

επίσης, της απογοήτευσή της διότι, στη βάση της πιο πάνω αντίδρασης ΚΟΑ και ΚΟΠ, 

δεν εξέφρασαν/ εκδήλωσαν οποιαδήποτε πρόθεση να λάβουν μέτρα για αποτροπή 

παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, καθώς και για διασφάλιση του συμφέροντος του 

παιδιού στο χώρο του αθλητισμού.
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Στη βάση των διαπιστώσεων/ παρατηρήσεων της, η Επίτροπος, υπέβαλε τις παρακάτω 

εισηγήσεις: 

A. Αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ παιδιών-αθλητών και ομάδων:

i. Συνιστά υποχρέωση των ενηλίκων να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες που να 

εμπνέουν τα παιδιά να θέλουν να γίνουν ενεργοί και δημοκρατικοί πολίτες, ικανοί να 

αγωνίζονται μέσα στα πλαίσια της αθλητικής δεοντολογίας και του ευ αγωνίζεσθαι, 

ως αθλητές, λαμβάνοντας υπόψη ότι, ο χώρος του αθλητισμού, συνιστά μεγάλο 

μέρος της ζωής των παιδιών που ασχολούνται ενεργά με κάποιο άθλημα.

ii. Λήψη επανορθωτικών μέτρων από τα δύο Σωματεία για την αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης των παιδιών, τόσο απέναντι στις ομάδες τους, όσο και στο χώρο του 

ποδοσφαίρου και γενικότερα του αθλητισμού.

iii. Ανάληψη πρωτοβουλίας για συνάντηση των παιδιών και των γονιών τους με την 

ηγεσία των ομάδων με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων τους, έστω και αν τα παιδιά 

δεν αγωνίζονται πλέον με αυτές τις ομάδες. 

iv. Επιστροφή των χρημάτων στους γονείς.

B. Αναθεώρηση των Κανονισμών της ΚΟΠ:

Ανάγκη αναθεώρησης των Κανονισμών της ΚΟΠ ώστε να υπάρχουν ξεχωριστές, ειδικές και 

σαφείς πρόνοιες για παιδιά ποδοσφαιριστές, τόσο ερασιτέχνες όσο και επαγγελματίες, 

συμβατές με τις Αρχές της Σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα αυτές οι πρόνοιες πρέπει: 

• να προβλέπουν διαδικασίες και πρακτικές που να διασφαλίζουν το συμφέρον του 

παιδιού, 

• να παρέχουν ευκαιρίες να ακούγεται η άποψή του σύμφωνα με την ηλικία και το 

βαθμό ωριμότητάς του, να το προστατεύουν από κάθε μορφή βίας ή εκμετάλλευση. 

Γ. Αναθεώρηση των Κανονισμών όλων των Ομοσπονδιών σε σχέση με τα ποσά 

αποζημίωσης για εκπαίδευση και ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, η Επίτροπος, συνέστησε: 

i. Την αποσαφήνιση του περιεχομένου των Κανονισμών των Ομοσπονδιών σε σχέση με 

την υπό αναφορά πρακτική, στη βάση των προνοιών της Σύμβασης των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού και των σκοπών που ιδρύθηκε ο ΚΟΑ, προκειμένου:



• Να διατυπώνονται ξεκάθαρα σε κάθε Ομοσπονδία, οι Κανονισμοί που αφορούν 

ξεχωριστά παιδιά αθλητές.

• Να δίνονται σαφείς συστάσεις ως προς το πότε ένα Σωματείο νομιμοποιείται να 

ζητά αποζημίωση εκπαίδευσης και ανάπτυξης από ένα άλλο, (στις περιπτώσεις που 

ένα παιδί αποκτά την ιδιότητα του επαγγελματία, αφού υπογράψει επαγγελματικό 

συμβόλαιο με το νέο του Σωματείο) και με ποιο τρόπο αποφασίζεται το ύψος του 

ποσού αυτού.

• Να παρέχονται εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που λόγω οικονομικών 

δυσκολιών, το ένα Σωματείο αδυνατεί να καταβάλει το ποσό στο άλλο.

• Να γίνεται ρητή σύσταση για απαγόρευση καταβολής ποσών αποζημίωσης από 

τον ίδιο τον αθλητή.

• Να επιβάλλονται κυρώσεις στα Σωματεία σε ενδεχόμενο μη συμμόρφωσης τους 

με τους Κανονισμούς.

ii. Συνιστά υποχρέωση των Ομοσπονδιών και των Σωματείων να ενημερώνουν με τρόπο 

κατανοητό τους γονείς και τα παιδιά αθλητές για τους Κανονισμούς που διέπουν τη 

λειτουργία τους.

iii. Υποχρέωση επίσης έχουν οι γονείς να γνωρίζουν τους κανονισμούς του Σωματείου 

και της Ομοσπονδίας που αγωνίζεται το παιδί τους, στα πλαίσια του ρόλου τους για 

προστασία και της ευρύτερης τους προσπάθειας για διασφάλιση του συμφέροντος 

των παιδιών τους.

Καταληκτικά, η Επίτροπος σημείωσε ότι, o KOA έχει υποχρέωση να μην επιδεικνύει 

οποιαδήποτε στάση ανοχής σε τέτοιες ενέργειες από Σωματεία, αφού μια τέτοια στάση 

ουσιαστικά συμβάλλει στην αποδοχή διαδικασιών που δεν συνάδουν με τις πρόνοιες 

της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και είναι, καταφανώς, παράνομες και δεν 

περιποιούν τιμή στο χώρο του αθλητισμού.
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6.2. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο όρος παιχνίδι χρησιμοποιείται με πολλαπλούς τρόπους 

για να περιγράψει διάφορες δομημένες δραστηριότητες, το ελεύθερο παιχνίδι, το 

κοινωνικό παιχνίδι και το παθητικό παιχνίδι (π.χ. παιχνίδια στον υπολογιστή). Στο παιχνίδι 

εκτιμάται κυρίως η διαδικασία και όχι το αποτέλεσμα. Πηγάζει από εσωτερικά κίνητρα, 

συνήθως της διασκέδασης και της απόλαυσης της διαδικασίας, είναι στη βάση του 

συμπεριληπτικό κι αυθόρμητο και συνδέει το άτομο με το φυσικό κόσμο. Στο παιχνίδι 

τόσο τα αντικείμενα, όσο και τα άτομα μπορούν να φέρουν διάφορες ιδιότητες ή 

μορφές, οι οποίες δεν εξυπακούεται ότι αντανακλούν την πραγματικότητα. Η πορεία του 

εξαρτάται από τα άτομα που συμμετέχουν, τα οποία και διαμορφώνουν τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή όλες τις απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τη διαδικασία. Η ηλικία 

του ατόμου επηρεάζει την εξέλιξη της πορείας του. Απαραίτητα συστατικά για να μπορεί 

να ασκείται είναι ο χρόνος και ο βέλτιστος χώρος.

Οι ιδιότητες του παιχνιδιού, το καθιστούν πολύτιμο αγαθό που συμβάλλει ποικιλοτρόπως 

στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Για το λόγο αυτό, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού στο Άρθρο 31 αναγνωρίζει το παιχνίδι ως δικαίωμα του παιδιού και παράλληλα, 

υποχρεώνει τα Συμβαλλόμενα Κράτη να παρέχουν κατάλληλες και ίσες ευκαιρίες 

συμμετοχής στα παιδιά. Η παρουσία του εν λόγω άρθρου στη Σύμβαση υπενθυμίζει την 

υποχρέωση των ατόμων που αναλαμβάνουν την φροντίδα των παιδιών για συμπερίληψή 

του παιχνιδιού στο πρόγραμμα τους, δεδομένου ότι το ημερήσιο πρόγραμμα του 

παιδιού, καθώς και, η εμπλοκή του σε διάφορες δραστηριότητες καθορίζεται συνήθως 

από ενήλικες. 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο παιχνίδι, σχολείο 

δημοτικής εκπαίδευσης αντιλαμβανόμενο την ύπαρξη διαφόρων συνθηκών που 

μπορούν να περιορίσουν στο ελάχιστο ή να εκμηδενίσουν τη δυνατότητα για παιχνίδι, 

εκπόνησε Σχέδιο Δράσης, στο οποίο η Επίτροπος κλήθηκε να συμβάλει. 

Συγκεκριμένα, η συμβολή της Επιτρόπου επικεντρώθηκε αφενός, σε θέματα καθορισμού 

και εφαρμογής πολιτικής της σχολικής μονάδας και, αφετέρου, στην εφαρμογή 

βιωματικών δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης των παιδιών του σχολείου. Όσον αφορά 

στην πρώτη κατεύθυνση, η Επίτροπος παρουσίασε και ανάλυσε στο εκπαιδευτικό 

προσωπικό και στα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου Γονέων το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

θα πρέπει να καθοριστεί και να εφαρμοστεί η πολιτική που θα υιοθετήσει το σχολείο 

όσον αφορά στην ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, ώστε αυτή να συνάδει με 

τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Όσον 

αφορά στη δεύτερη κατεύθυνση εφαρμόστηκε βιωματικό εργαστήρι το οποίο στόχευε 

στην ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με την ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες στο 

σχολικό περιβάλλον. Το βιωματικό εργαστήρι εφαρμόστηκε σε δύο από τα τμήματα του 

σχολείου, ενώ το παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί του σχολείου, ώστε να εφαρμόσουν 

ανάλογες δράσεις στα υπόλοιπα τμήματα.

Επιδίωξη της Επιτρόπου είναι η εμπλοκή περισσότερων σχολικών μονάδων στην ενεργό 

προώθηση της συμμετοχής όλων των παιδιών στο παιχνίδι. Για το λόγο αυτό, αναρτήθηκε 

εκπαιδευτικό υλικό στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου (www.childcom.org.cy) για προώθηση 

του δικαιώματος στο παιχνίδι, τόσο στη δημοτική, όσο και στη μέση εκπαίδευση, αλλά 

και ιδέες για παιχνίδια στην αυλή προς αξιοποίηση από τις σχολικές μονάδες. 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Tο θέμα των μεταγραφών παιδιών αθλητών σε όλα τα αθλήματα, καθώς και το θέμα 

της μεταχείρισης των παιδιών στο χώρο του αθλητισμού, θα αναλυθούν, εκτενέστερα, 

σε Θέσεις που η Επίτροπος προτίθεται να δημοσιοποιήσει σύντομα (στις οποίες θα 

συμπεριληφθούν και απόψεις παιδιών), με συγκεκριμένες εισηγήσεις της ως προς τη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, μέσα από τους Κανονισμούς των Ομοσπονδιών/

Σωματείων που διέπουν τις διαδικασίες που αφορούν παιδιά. Όσον αφορά στο δικαίωμα 

του παιδιού στο παιχνίδι, η Επίτροπος προτίθεται να συνεχίσει τη συνεργασία με σχολικές 

μονάδες, ώστε αυτό να συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής.
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