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ΜΑΘΕΣΕ ΣΑ ΝΕΑ ΜΑ!  

ΟΜΙΛΙΕ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΣΙΜΟΙ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ 
 12/9 – Με ηελ επθαηξία ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο 2014-2015, ε Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ θα. Λήδα Κνπξζνπκπά, επρήζεθε ζηα παηδηά κηα δεκηνπξγηθή, 
επράξηζηε, πινύζηα ζε εκπεηξίεο, ζπλαηζζήκαηα θαη γεκάηε γλώζεηο ρξνληά.  

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/9445E80541DEE311C2257D51003E75AC?Opendoc

ument  

 20/9 - Υαηξεηηζκόο Δπηηξόπνπ ζηελ εθδήισζε ηνπ πλδέζκνπ ηήξημεο Αηόκσλ κε ηε Νόζν 

Αιηζράηκεξ κε ηελ επθαηξία ηεο Παγθόζκηαο Ζκέξαο Αιηζράηκεξ. 

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/732A019F37A06C73C2257D5B0039B90D?Opendocu
ment 

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

ΕΠΙΚΕΨΗ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΣΟ ΧΩΡΟ ΤΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΦΤΓΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣΡΙΜΙΘΙΑ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 6/10 – Ζ Δπίηξνπνο, ζηα πιαίζηα ηνπ ειεγθηηθνύ ηεο ξόινπ, πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζην ρώξν 
ππνδνρήο πξνζθύγσλ ζηελ Κνθθηλνηξηκηζηά όπνπ είρε ηε δπλαηόηεηα λα δηακνξθώζεη πξνζσπηθή άπνςε 
ζε όηη αθνξά γεληθά ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ πξνζθύγσλ δεδνκέλνπ όηη αλάκεζα ηνπο ζπγθαηαιέγεηαη 
θαη ζεκαληηθόο αξηζκόο  παηδηώλ, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ αζπλόδεπηα. Ζ Δπίηξνπνο είρε ζπλάληεζε κε ηηο 
εκπιεθόκελεο Τπεξεζίεο θαη ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο (ΜΚΟ) πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζην ρώξν 
θαζώο θαη κε αζπλόδεπηνπο αλήιηθνπο πνπ βξίζθνληαη εθεί.  

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/F9C278F5E18769B3C2257D6A0041A333?Opendocument 

 

ΔΠΙΣΡΟΠΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ 

ΣΔΤΥΟ 1ν  ΑΤΓΟΤΣΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 

ΠΑΙΓΙΑ ΠΟΤ ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΝΣΑΙ – ΑΤΝΟΓΔΤΣΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ – ΠΑΙΓΙΑ ΥΩΡΙΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ  

  

 

Ζ κεηαλάζηεπζε επεξεάδεη άκεζα ή/θαη έκκεζα παηδηά. Ο όξνο παηδηά πνπ κεηαθηλνύληαη θαιύπηεη όια ηα παηδηά πνπ 

κεηαλαζηεύνπλ από ηε ρώξα πξνέιεπζήο ηνπο πξνο θαη δηα κέζνπ ηεο επηθξάηεηαο κηαο άιιεο ρώξαο, γηα ιόγνπο 

επηβίσζεο, πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο, βειηίσζεο ζπλζεθώλ δσήο, εθπαίδεπζεο, νηθνλνκηθώλ επθαηξηώλ, πξνζηαζίαο 

από εθκεηάιιεπζε θαη θαθνπνίεζε, νηθνγελεηαθήο ζπλέλσζεο ή γηα ζπλδπαζκό ησλ ιόγσλ απηώλ. Μπνξεί λα 

ηαμηδεύνπλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή αλεμάξηεηα ή κε άιια πξόζσπα . Μπνξεί λα έρνπλ ππνβάιεη αίηεκα αζύινπ, λα 

είλαη ζύκαηα παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ή κεηαλάζηεο ρσξίο λόκηκα έγγξαθα. Ζ θαηάζηαζε ησλ παηδηώλ 

πνπ κεηαθηλνύληαη κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηα ζηάδηα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπο θαη κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο επαισηόηεηαο. Αλάκεζα ζηα παηδηά πνπ κεηαθηλνύληαη πεξηιακβάλνληαη  ηόζν ηα αζπλόδεπηα 

παηδηά όζν θαη ηα ρσξηζκέλα από ηελ νηθνγέλεηά ηνπο παηδηά.  

 

Γηαβάδεηε ην πξώην ηεύρνο ηνπ ηξηκεληαίνπ ειεθηξνληθνύ εληύπνπ ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξόπνπ  Πξνζηαζίαο ηωλ Γηθαηωκάηωλ ηνπ 

Παηδηνύ “Μάζεηε ηα Νέα καο”. Η έθδνζε, ζα παξνπζηάδεη, αλά ηξίκελν, ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο Δπηηξόπνπ θαη ηνπ Γξαθείνπ ηεο ζε κηα αθόκε 

πξνζπάζεηα γηα ελεκέξωζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ θαη ηδηαίηεξα ηωλ παηδηώλ ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα πνπ ρεηξίδεηαη ε Δπίηξνπνο.  

Σν “Μάζεηε ηα Νέα καο” ζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξόπνπ θαη ζα απνζηέιιεηαη ζε ιίζηα απνδερηώλ κεηαμύ απηώλ θαη όια ηα 

δεκόζηα θαη ηδηωηηθά ζρνιεία δεκνηηθήο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο. 

 

20 11 2014   

ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ 

ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΓΙΑ ΣΑ 25 

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΙΟΘΕΣΗΗ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ ΣΩΝ ΗΝ. 

ΕΘΝΩN ΓΙΑ ΣΑ 

ΔΙΚΑΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ  

(ΕΛ. 5)  

 

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/9445E80541DEE311C2257D51003E75AC?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/9445E80541DEE311C2257D51003E75AC?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/732A019F37A06C73C2257D5B0039B90D?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/732A019F37A06C73C2257D5B0039B90D?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/F9C278F5E18769B3C2257D6A0041A333?Opendocument
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ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ 

 30/9 - Ζ Δπίηξνπνο,  κε επηζηνιή ηεο ζρνιίαζε άξζξν ηνπ θνπ Υξίζηνπ Αξβαλίηε, ην νπνίν 

δεκνζηεύηεθε ζηνλ Κπξηαθάηηθν Φηιειεύζεξν ζηηο 21/9/2014, ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκό 

αζπλόδεπησλ αλήιηθσλ. Ζ Δπίηξνπνο ζπλεράξε ηνλ δεκνζηνγξάθν, ηόζν γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ζέκαηνο, όζν θαη γηα ηνλ ηξόπν πνπ ην πξνζέγγηζε αλαθέξνληαο όηη ζύληνκα ζα 

εηνηκάζεη Θέζε ηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δίλνληαο ην  έλαπζκα γηα έλα δεκόζην θαη 

ππεύζπλν δηάινγν γύξσ από ην ζέκα απηό ζην επίπεδν ηεο θνηλσλίαο.  

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/DCBBC69180C8C26EC2257D630037CF63?Opendoc

ument 

 17/10 – Ζ Δπίηξνπνο εμέδσζε αλαθνίλσζε αλαθνξηθά κε ηα επεηζόδηα κεηαμύ καζεηώλ ζηελ 

Πάθν, ζηα πιαίζηα εθινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ εθινγή κειώλ ηεο ΔΔΜ Πάθνπ.  

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/60CB2BC3F94FF698C2257D740033BC4C?Opendoc

ument 

 4η ΤΝΑΝΣΗΗ ΟΕ: ΕΡΓΑΣΗΡΙ  ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΣΡΟΠΟ  
  

 

 

  

 

 

  

Σα παηδηάπνπ κεηαθηλνύληαη απνηέιεζε ην ζέκα ηνπ 17
νπ

 εηήζηνπ  ζπλεδξίνπ ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Δπηηξόπσλ 
(ENOC)  γηα ην Παηδί ην νπνίν δηεμήρζε ζηηο Βξπμέιιεο κεηαμύ 25 θαη 27 επηεκβξίνπ 2013. ηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Δπηηξόπνπ [www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/all/876533B13A4A34DEC2257C1300440B81?opendocument ] 
 κπνξείηε λα δηαβάζεηε ηε Γεκόζηα Θέζε ηνπ ΔNOC γηα ηα παηδηά πνπ κεηαθηλνύληαη αιιά θαη λα παξαθνινπζήζεηε κηα 
ελδηαθέξνπζα ηαηλία ληνθηκαληέξ γηα ην ζέκα, παξαγσγήο ΔNOC.  

Αζπλόδεπηα παηδηά (απνθαινύληαη θαη σο 
αζπλόδεπηνη αλήιηθνη) είλαη ηα παηδηά, 
πνπ έρνπλ απνρσξηζηεί από ηνπο δύν 
γνλείο ηνπο θαη ηνπο άιινπο ζπγγελείο, ηα 
νπνία δελ ζπλνδεύνληαη από ηνλ θαηά 
λόκν ή ην έζηκν ππεύζπλν γηα ηελ επηκέιεηά 
ηνπο ελήιηθα. 

Ζ Δπίηξνπνο εηνηκάδεη Θέζε γηα ην ζέκα 
ησλ αζπλόδεπησλ αλήιηθσλ ζηελ Κύπξν 
πνπ ζα δεκνζηνπνηεζεί ζύληνκα.  

Υωξηζκέλα από ηελ νηθνγέλεηά ηνπο 
παηδηά είλαη ηα παηδηά, πνπ έρνπλ 
απνρσξηζηεί από ηνπο δύν γνλείο ηνπο ή 
από ηνλ ν ππεύζπλν θαηά ην λόκν ή ην 
έζηκν γηα ηελ επηκέιεηά ηνπο ελήιηθα, αιιά 
όρη θαη’ αλάγθελ από άιινπο ζπγγελείο 
ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα πξόθεηηαη 
γηα παηδηά πνπ ζπλνδεύνληαη από άιια 
ελήιηθα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο

1
. 

 23/9 – Πξαγκαηνπνηήζεθε 4ε ζπλάληεζε ηεο Δπηηξόπνπ κε ηελ Οκάδα Δθήβσλ πκβνύισλ ηεο (ΟΔ). 

Θέκα ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηεο Γηαβνύιεπζεο ηεο ΟΔ κε ηελ Δπίηξνπν ήηαλ ε  ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε θαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηώλ.  

 http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E9D4A69C665EA104C2257D690031AC93?Opendocument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ΟΔ απνηειείηαη από 30 παηδηά θαη ζπγθξνηήζεθε γηα πξώηε 
θνξά από ηελ Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 
Παηδηνύ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010. θνπόο ηεο ΟΔ είλαη λα 
δώζεη ζηελ Δπίηξνπν ηελ επθαηξία λα δηαβνπιεύεηαη κε ηα 
παηδηά, λα αθνύεη θαη λα ζπιιέγεη απόςεηο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ 
ηα αθνξνύλ θαη λα ηηο πξνσζεί ώζηε απηέο λα ιακβάλνληαη 
ππόςε θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ.  

 

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/DCBBC69180C8C26EC2257D630037CF63?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/DCBBC69180C8C26EC2257D630037CF63?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/60CB2BC3F94FF698C2257D740033BC4C?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/60CB2BC3F94FF698C2257D740033BC4C?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/all/876533B13A4A34DEC2257C1300440B81?opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E9D4A69C665EA104C2257D690031AC93?Opendocument
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ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ΘΕΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ 

 17/9 – Σν Γξαθείν ηεο Δπηηξόπνπ ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα 

“I’MSET!” , ην νπνίν απνηειεί κηα δηκεξή ζπλεξγαζία 

δηάξθεηαο 18 κελώλ, κεηαμύ Κύπξνπ θαη Ννξβεγίαο. Σν 

πξόγξακκα απηό έρεη σο ζηόρν ηελ πξνώζεζε ησλ 

ζεμνπαιηθώλ δηθαησκάησλ ησλ εθήβσλ κέζα από ηελ 

εθαξκνγή ηεο ππνρξεσηηθήο Πεξηεθηηθήο εμνπαιηθήο 

Γηαπαηδαγώγεζεο (ΠΓ) ζην ρώξν ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

ζηελ Κύπξν.  

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/1434A02682D3BAEDC

2257D56002DF1A0?Opendocument 

  

 

 22-23/10 –Ζ Δπίηξνπνο ζπκκεηείρε ζην 18ν πλέδξην θαη ηελ εηήζηα 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Δπηηξόπσλ γηα Παηδηά 

(Europe of Network Ombudspersons for Children-ENOC)πνπ είρε ζέκα 

«The impact of austerity and poverty on the realization of children and 

young people´s rights».  

 ηα πιαίζηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Γηθηύνπ, ςεθίζηεθε ζηηο 24/10/2014 

από ηνπο Δπηηξόπνπο, επίζεκε Γήισζε κε ζέκα «Παηδηά θαη Ληηόηεηα: 

Θέινπκε λα ζπλεηζθέξνπκε ζην όξακα γηα ηε δηακόξθσζε ελόο 

ιακπξνύ κέιινληνο ζηηο πόιεηο πνπ δνύκε. Μπνξνύκε λα ην επηηύρνπκε 

απηό ελ θαηξώ θξίζεο;» Ζ Γήισζε – ε αγγιηθή ηνπ εθδνρή βξίζθεηαη 

αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξόπνπ Πξνζηαζίαο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ (www.childcom.org.com)  

 Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πλέδξην κπνξείηε λα βξείηε   

εδώ: http://www.sccyp.org.uk/enoc/conference 

  

 

Σο ENOC ιδρφθηκε το 1997 και ζχει ωσ 
αποςτολή του: 

 την προώθηςη τησ πλήρησ 
εφαρμογήσ τησ φμβαςησ για τα 
Δικαιώματα του Παιδιοφ 

 την ςτήριξη οργανωμζνων ςυνόλων 
που προωθοφν τα δικαιώματα του 
παιδιοφ 

 την ανταλλαγή πληροφοριών, 

μεθόδων και ςτρατηγικών 

 και την προώθηςη τησ λειτουργίασ 

αποτελεςματικών, ανεξάρτητων 
γραφείων που προωθοφν τα 
δικαιώματα του παιδιοφ 

  

 

ΤΜΜΕΣΟΧΕ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

 

 

 

18ν πλέδξην θαη Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ 
Γηθηύνπ Δπηηξόπωλ γηα Παηδηά 

 10/10 – Πξαγκαηνπνηήζεθε, ζην Γξαθείν ηεο Δπηηξόπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, 

δηαβνύιεπζε κε εθπξνζώπνπο ηνπ Αλώηαηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, ηεο 
Αζηπλνκίαο ησλ Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο θαη άιισλ εκπιεθόκελσλ Τπεξεζηώλ, αλαθνξηθά 
κε ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία εληόπηζε ε Δπίηξνπνο ζηε Θέζε ηεο, αλαθνξηθά κε ην ξόιν ησλ θξαηηθώλ 
ππεξεζηώλ ζε πεξηπηώζεηο πξνβιεκάησλ επηθνηλσλίαο παηδηνύ-γνλέα ηνπ νπνίνπ νη γνλείο είλαη ζε 
δηάζηαζε ή δηαδεπκέλνη θαη εηδηθόηεξα ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηαγκάησλ επηθνηλσλίαο, κε 
ζηόρν ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ.  

Μπνξείηε λα δηαβάζεηε ηε Θέζε ηεο Δπηηξόπνπ, ε νπνία δεκνζηνπνηήζεθε ην 2012, ζην 

ζύλδεζκν: http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/all/E78E97EC1105F6C1C2257A4500375691?opendocument 

  

 

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/1434A02682D3BAEDC2257D56002DF1A0?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/1434A02682D3BAEDC2257D56002DF1A0?Opendocument
http://www.childcom.org.com/
http://www.sccyp.org.uk/enoc/conference
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/all/E78E97EC1105F6C1C2257A4500375691?opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/all/E78E97EC1105F6C1C2257A4500375691?opendocument
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ΘΔΔΙ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ 
 2/9 - Τπόκλεκα Δπηηξόπνπ γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο, 

κε ζέκα: «πλάληεζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ γηα ζθνπνύο 
ελεκέξσζεο ζε ζρέζε κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο έλαξμεο ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, 
θαζώο θαη γηα δηάθνξα άιια ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο »  

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E2F196CD13DB10F5C2257D47002B462A?Opendoc
ument 

 

 22/9 - Τπόκλεκα Δπηηξόπνπ ζηελ Κνηλ.Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Ίζσλ 
Δπθαηξηώλ κεηαμύ Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ αλαθνξηθά κε ηα δηθαηώκαηα παηδηώλ θαη ηελ 
πξνζηαζία ηνπο ζην δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ.   

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E6B8CC6B1A9CC419C2257D5B003B6AAD?Opendo
cument 
  

 6/10 - Τπόκλεκα ηεο Δπηηξόπνπ ζηελ Κνηλ.Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Ίζσλ 
Δπθαηξηώλ κεηαμύ Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ, αλαθνξηθά κε ηνλ πεξί ηεο ύκβαζεο ησλ 
πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Παηδηνύ από ηε εμνπαιηθή 
Δθκεηάιιεπζε θαη εμνπαιηθή Καθνπνίεζε (Κπξσηηθό) Νόκν ηνπ 2014.   

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/A27A6418694F2E1EC2257D69002EDCEC?Opendoc
ument 

 14/10 – Τπόκλεκα ηεο Δπηηξόπνπ γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 
Παηδείαο κε ζέκαηα:  

1. Ζ αλάγθε άκεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεραληζκνύ Έγθαηξνπ Δληνπηζκνύ θαη ηήξημεο γηα παηδηά 
κε Δηδηθέο Αλάγθεο ζηα δεκόζηα ζρνιεία. 

2. Δλεκέξσζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο γηα ηελ κέρξη ηώξα πνξεία ηνπ 
ζεζκνύ ησλ ΕΔΠ, όπσο επίζεο θαη γηα ηνπο ζρεδηαζκνύο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνύ αλαθνξηθά κε ην κέιινλ ηνπ ζεζκνύ.  

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/CD3F0144D16ED9AFC2257D72001CE212?Opendoc
ument 

 20/10 - Έθζεζε ηεο Δπηηξόπνπ αλαθνξηθά κε ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ παηδηνύ, 
ζύκαηνο βίαο θαη κε πξνβιήκαηα νπζηνεμάξηεζεο, θαζ’ όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία, 
εθπαίδεπζε, πεξίζαιςε θαη απνθαηάζηαζή ηνπ.     

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/C6969404F384DC9FC2257D7700410C58?Opendocu
ment 
  

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ Δ ΤΝΔΓΡΙΟ 

ηηο 26/09/2014, ην Γξαθείν ηεο Δπηηξόπνπ ζπκκεηείρε ζην ζπλέδξην «Γεκηνπξγνύκε 

πλαίλεζε» πνπ δηνξγάλσζε ην «Δζληθό Γίθηπν Δλάληηα ζηε Φηώρεηα- Κύπξνπ» (ΔΓΔΦ- 

Κύπξνπ), κηα κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε θαη κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Δλάληηα ζηε 

Φηώρεηα (EAPN), ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σν ζπλέδξην 

δηνξγαλώζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ δηεηνύο πξνγξάκκαηνο European Minimum Income Network- 

ΔΜΗΝ (2013- 2014) πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πνπ έρεη ζαλ ζηόρν ηε 

ιήςε όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηε ζηαδηαθή πινπνίεζε πξνζβάζηκσλ ρεδίσλ 

Ηθαλνπνηεηηθνύ Διάρηζηνπ Δηζνδήκαηνο ζηα θξάηε- κέιε ηεο Δ.Δ. 

  

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E2F196CD13DB10F5C2257D47002B462A?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E2F196CD13DB10F5C2257D47002B462A?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E6B8CC6B1A9CC419C2257D5B003B6AAD?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E6B8CC6B1A9CC419C2257D5B003B6AAD?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/A27A6418694F2E1EC2257D69002EDCEC?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/A27A6418694F2E1EC2257D69002EDCEC?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/CD3F0144D16ED9AFC2257D72001CE212?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/CD3F0144D16ED9AFC2257D72001CE212?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/C6969404F384DC9FC2257D7700410C58?Opendocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/C6969404F384DC9FC2257D7700410C58?Opendocument
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H θεηηλή επεηεηαθή εθδήισζε ηεο Δπηηξόπνπ, γηα ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, 
εζηηάδεη ζηελ εηδερζέζηεξε, ίζσο, κνξθή θαηαπάηεζεο δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ, ηε ζεμνπαιηθή 
θαθνπνίεζε θαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε παηδηώλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα παξακέλεη θάζε ρξόλν, ζηαζεξά, ςειά ζηελ αηδέληα ηεο Δπηηξόπνπ. Ζ 
επηινγή ηνπ σο ηνπ θεληξηθνύ ζέκαηνο ηεο επεηεηαθήο εθδήισζεο ηεο Δπηηξόπνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ελ 
εμειίμεη εθζηξαηεία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ύκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο Δπξώπεο θαηά ηεο εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο θαη ηεο εμνπαιηθήο Δθκεηάιιεπζεο Παηδηώλ, 
γλσζηήο θαη σο ύκβαζεο Λαδαξόηε.  
 
ηελ εθδήισζε, όπνπ πξσηαγσληζηέο ζα είλαη ηα παηδηά, ζα παξαζηεί θαη ζα κηιήζεη ν Πξόεδξνο ηεο 
Γεκνθξαηίαο Νίθνο Αλαζηαζηάδεο.  
 

 
 

ΘΑ ΥΑΡΟΤΜΔ ΝΑ Α ΔΥΟΤΜΔ ΜΑΕΗ ΜΑ! 
 
 
 
 
 
 

20 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ  

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΔΡΑ 

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ 

ΠΑΙΓΙΟΤ 


