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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ 

 

 Παραίηηζη από εσθύνη 

        Η παξνχζα έθδνζε ηνπ Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Ννκνζεζίαο απνηειεί 

ελνπνίεζε ησλ πεξί Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ 

Νφκσλ ηνπ 2007 θαη 2014 [Νφκνη 74(Ι) ηνπ 2007, 44(Ι) ηνπ 2014]. 

 Δλ ηνχηνηο, ε παξνχζα έθδνζε δελ ζπληζηά ελνπνίεζε κε ηελ πξαγκαηηθή 

έλλνηα ηνπ φξνπ, ιφγσ ηνπ φηη δελ έγηλε αλαξίζκεζε άξζξσλ θαη δελ έηπρε 

έγθξηζεο απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ. 

         Δθδίδεηαη γηα ιφγνπο πξαθηηθήο δηεπθφιπλζεο ρσξίο λα αληηθαζηζηά ην 

αξρηθφ θείκελν ησλ ελνπνηνπκέλσλ Νφκσλ.  Απζεληηθά είλαη κφλν ηα θείκελα ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ έληππε Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο. 

Ανακοίνωζη ως προς ηην πνεσμαηική ιδιοκηηζία 

© Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ννκνζεζίαο, 2014 

          Δπηηξέπεηαη ε αλαπαξαγσγή ηεο παξνχζαο έθδνζεο.  Αλαθνξά ζηελ πεγή ζα  

εθηηκεζεί. 

 

Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο:  olcommissioner@olc.gov.cy 
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ΟΙ ΠΔΡΙ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΝΟΜΟI ΣΟΤ 2007 ΚΑΙ 2014 
 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 
 

 

1.   πλνπηηθφο ηίηινο.  
 

 
ΜΔΡΟ Ι.-      ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  
 

2. Δξκελεία.  
 
ΜΔΡΟ ΙΙ. - ΑΠΟΣΟΛΗ, ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ ΣΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ 

3. Απνζηνιή ηνπ Δπηηξφπνπ.   
4. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ.   
5. Γηθαίσκα επηθνηλσλίαο ηνπ Δπηηξφπνπ.   
6. Τπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζηνλ Δπίηξνπν.   
7. Δηήζηα έθζεζε.   
8. Αλεμαξηεζία ηνπ Δπηηξφπνπ θαη ππνρξέσζε γηα ερεκχζεηα. 

Αδίθεκα.  

9. Πξνζηαζία ηνπ Δπηηξφπνπ.  
  

ΜΔΡΟ ΙΙΙ. - ΓΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ, ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ ΚΑΙ 

ΟΜΑΓΑ ΔΦΗΒΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΟΔ) 
 

10. Γηνξηζκφο ηνπ Δπηηξφπνπ.   
11. Απνιαβέο ηνπ Δπηηξφπνπ.   
12. Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ θαη πξνυπνινγηζκφο.    
13. Οκάδα Δθήβσλ πκβνχισλ ηνπ Δπηηξφπνπ. 

                           13
 
Α.   Γηαβνχιεπζε Δπηηξφπνπ κε νξγαλσκέλα ζχλνια παηδηψλ. 

                           13 Β.   Δμεηδηθεπκέλεο νκάδεο παηδηψλ. 

                           13 Γ.   Γηαβνχιεπζε κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. 

                           13 Γ.   Δλεκέξσζε ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ.      
14. Παξαίηεζε ηνπ Δπηηξφπνπ.   
15. Παχζε ηνπ Δπηηξφπνπ.  

  
ΜΔΡΟ ΙV. -    ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  
 

16. Γηνξηζκφο ηνπ πξψηνπ Δπηηξφπνπ θαη ρξφλνο αλάιεςεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ.  

17. Αδηθήκαηα.   
18. Καλνληζκνί.  
19. Γηαδηθαζηηθνί θαλνληζκνί. 
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74(Ι) ηνπ 2007 
44(Ι) ηνπ 2014.                  

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΟΡΙΜΟ 

ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ 

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ,ΣΗΝ ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΣΟΤ,ΚΑΘΩ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΤΝΑΦΗ ΘΔΜΑΣΑ 
 

                                        Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

 

 
πλνπηηθφο   
ηίηινο. 

 

 
1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο νη πεξί Δπηηξφπνπ 

Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ Νφκνη ηνπ 

2007 θαη 2014. 

 
 

ΜΔΡΟ Ι – ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
 

Eξκελεία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο αλ απφ ην θείκελν 

πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα – 

 
«Γεκνθξαηία» ζεκαίλεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 

 

«δεκφζηνο ππάιιεινο» ζεκαίλεη ππάιιειν ζηελ 

Τπεξεζία. 

 

«δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ» ζεκαίλεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ, ηα νπνία θαηνρπξψλνληαη απφ ην χληαγκα 

θαη ηνπο λφκνπο, απφ ηε χκβαζε ηνπ Ο.Η.Δ., ηελ 

Δπξσπατθή χκβαζε θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή 

δηεζλή ζχκβαζε πνπ ήζειε θπξσζεί απφ ηε 

Γεκνθξαηία. 

 
«Δπίηξνπνο»   ζεκαίλεη  ηνλ  Δπίηξνπν  Πξνζηαζίαο  

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, πνπ δηνξίδεηαη δπλάκεη 

ηνπ  άξζξνπ 10. 
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23(ΙΙΙ) ηνπ 2005. 
 
 
 

  

 

«Δπξσπατθή χκβαζε» ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή 

χκβαζε γηα ηελ Άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Παηδηνχ πνπ έρεη θπξσζεί απφ ηνλ πεξί ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ Άζθεζε ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ (Κπξσηηθφ) Νφκν ηνπ 

2005. 

 
2(β) ηνπ  
44(Ι)/2004. 

«Οκάδα Δθήβσλ πκβνχισλ ηνπ Δπηηξφπνπ (ΟΔ)» 

ζεκαίλεη ηε ζπκβνπιεπηηθή νκάδα παηδηψλ, πνπ 

ζπζηήλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 

30.11.1990 
19. 6.1992  

     27.10.1994 

21.7.1995 
  9.2.1996 

     10.12.1999 
 29.5.2000 
   6.4.2001 
 27.4.2001 
 27.7.2001 
 29.3.2002 
 29.3.2002 
   9.5.2003 
 25.7.2003 
   8.7.2005 

23.12.2005 
23.12.2005 
  24.3.2006 
  24.7.2009 
  23.7.2010 

      15.4.2011. 
 

      «Παγθχπξηα πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μαζεηψλ 

(Π..Δ.Μ.)» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ 

φξν απηφ απφ ηελ παξάγξαθν(40) ηνπ Καλνληζκνχ 

15 ησλ πεξί Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ ρνιείσλ 

Μέζεο Δθπαηδεχζεσο Καλνληζκψλ ηνπ 1990 έσο 

2011
.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
     «παηδί» ζεκαίλεη θπζηθφ πξφζσπν ειηθίαο θάησ ησλ 

18 εηψλ⋅ 

 

      «Παηδνβνπιή» ζεκαίλεη ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζψκα 

παηδηψλ, ηνπ νπνίνπ ηα κέιε έρνπλ κφληκε δηακνλή 
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ζηελ Κχπξν θαη είλαη ειηθίαο απφ δψδεθα (12) κέρξη 

δεθανθηψ (18) εηψλ, θαη ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί 

κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ιεηηνπξγεί θαηά ην 

πξφηππν, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ηεο 

Κππξηαθήο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ κε βάζε 

θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ 

Οινκέιεηα ηεο ίδηαο ηεο Παηδνβνπιήο
. 

 

     «πξάμε» πεξηιακβάλεη θαη παξάιεηςε⋅ 
 
 
     «πξφζσπν» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε θπζηθφ 

πξφζσπν ή νπνηνδήπνηε λνκηθφ πξφζσπν 

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ⋅ 

 
    

 
 
 
 
  
 
243 ηνπ 1990 
5(ΙΙΙ) ηνπ 2000 
9(ΙΙΙ) ηνπ 2010. 

     «χκβαζε ηνπ Ο.Η.Δ.» ζεκαίλεη ηε χκβαζε πεξί 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ πνπ έρεη θπξσζεί κε ηνπο πεξί 

ηεο χκβαζεο πεξί ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ 

(Κπξσηηθνχο) Νφκνπο ηνπ 1990 έσο 2010. 

 

2(α) ηνπ  
44(Ι)/2014. 

     «πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή» Διαγράφηκε.
 

 

     «Τπεξεζία» ζεκαίλεη ηε δεκφζηα ππεξεζία πνπ 

ππάγεηαη ζηε  Γεκνθξαηία θαη πεξηιακβάλεη ηε 

δεκφζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. 

 

ΜΔΡΟ ΙΙ – ΑΠΟΣΟΛΗ, ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ ΣΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ 
 

Απνζηνιή ηνπ 
Δπηηξφπνπ. 

3. Απνζηνιή ηνπ Δπηηξφπνπ είλαη ε πξνάζπηζε θαη 

πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. 
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Αξκνδηφηεηεο ηνπ 
Δπηηξφπνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. –(1) Πξνο επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ άξζξνπ 3, νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ πεξηιακβάλνπλ: 

(α) ηελ εθπξνζψπεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο ζε φια ηα επίπεδα, 

(β) ηε δηαθψηηζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

θνηλσλίαο, έηζη ψζηε απηή λα 

θηλεηνπνηεζεί θαη λα δηαζθαιίζεη 

πξαθηηθά ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν, ζηελ 

θνηλφηεηα θαη ζηελ θνηλσλία γεληθψο, 

(γ) ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ παηδηψλ, εθεί πνπ ηα ίδηα 

δελ κπνξνχλ λα αθνπζζνχλ, 

(δ) ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

πινπνίεζεο ησλ πξνλνηψλ ηεο 

χκβαζεο ηνπ Ο.Η.Δ. θαη ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο, 

(ε) ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

λνκνζεζηψλ θαη πξαθηηθψλ θαη ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ, κε ζηφρν ηελ 

ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο κε ζρεηηθέο 

δηεζλείο ζπκβάζεηο, θαζψο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο θχξσζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ απηψλ απφ ηε Γεκνθξαηία, 

(ζη) ηε δηεμαγσγή εθζηξαηεηψλ δηαθψηηζεο 

θαη αιιαγήο λννηξνπίαο ζρεηηθά κε ηε 

ζέζε ησλ παηδηψλ ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν, 

(δ) ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ, εθ κέξνπο 

νπνηνπδήπνηε παηδηνχ, γηα δηνξηζκφ 

εηδηθνχ αληηπξνζψπνπ ζε δηθαζηηθέο 
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δηαδηθαζίεο πνπ ην επεξεάδνπλ, φπνπ ν 

λφκνο ή ην δηθαζηήξην ήζειαλ 

απνθιείζεη ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε 

γνληθή επζχλε απφ ηνπ λα 

αληηπξνζσπεχνπλ ην παηδί, σο 

απνηέιεζκα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 

κε ην ηειεπηαίν,  

(ε) ηελ εθπξνζψπεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο ζε δηαδηθαζίεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηα παηδηά, φπνπ ηνχην 

πξνβιέπεηαη απφ λφκν, θαη ζε 

δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, ζηηο νπνίεο ζα 

κπνξεί λα δηνξίδεηαη σο αληηπξφζσπνο 

παηδηνχ απφ ην δηθαζηήξην,  

(ζ) γεληθά, ηε ιήςε νπνηαζδήπνηε 

ελέξγεηαο, ηελ νπνία ν ίδηνο ήζειε 

θξίλεη αλαγθαία, πξνο εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ. 

 

(2) Δηδηθφηεξα, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (1), ν 

Δπίηξνπνο δχλαηαη λα: 

(α)δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθά, επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ. 

(β) δηεμάγεη κειέηεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ 

ζηελ Κχπξν. 

 (γ)πξνσζεί ηηο αλαγθαίεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. 

 (δ) απεπζχλεη ζπζηάζεηο θαη εηζεγήζεηο πξνο φινπο 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηα 
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3 ηνπ 44(Ι)/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

παηδηά θαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, δίλεη 

δεκνζηφηεηα ζ’ απηέο. 

 (ε) ζπληνλίδεη ηελ εληαία εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ. 

(ζη) ζπλεπηθνπξεί ην έξγν κε θπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ πξναζπίδνληαη ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ ή πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε 

παηδηά θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαηάξηηζε θαη 

εθαξκνγή θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. 

(ε)  Διαγράφηκε. 

(ζ) ππνβάιιεη απηεπαγγέιησο ζηηο αξκφδηεο αξρέο, 

γηα δηεξεχλεζε, παξάπνλα γηα παξαβηάζεηο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ θαη, ζε θάζε 

πεξίπησζε νθείιεη λα δηαβηβάδεη ζηηο ελ ιφγσ 

αξρέο ηέηνηα παξάπνλα πνπ ηνπ ππνβάιινληαη, 

θαζψο θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο 

δηεξεχλεζήο ηνπο απφ ηηο αξρέο απηέο, αθφκε 

θαη ζηελ πεξίπησζε παξαπφλσλ πνπ δελ έρνπλ 

δηαβηβαζζεί κέζσ ηνπ.  

(η) αμηνινγεί ην απνηέιεζκα ηεο δηεξεχλεζεο 

παξαπφλσλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή ή ππεξεζία 

αλαθνξηθά κε ηελ παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ.  

(ηα) ζπλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρα φξγαλα θαη αξρέο 

άιισλ θξαηψλ, θαη ηδηαίηεξα θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο, ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.  
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138(Ι) ηνπ 2001 
37(Ι) ηνπ 2003 

105(Ι) ηνπ 2012. 

(ηβ) ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί 

Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα  (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ θαη 

νπνηνπδήπνηε Νφκνπ ηνλ ηξνπνπνηεί ή ηνλ 

αληηθαζηζηά, δεκηνπξγεί θαη δηαηεξεί Αξρείν 

ηαηηζηηθψλ Γεδνκέλσλ γηα ην επίπεδν 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ζηε 

Γεκνθξαηία: 

               Ννείηαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ Αξρείνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη, κε ηελ έγθξηζε 

ηνπ Δπηηξφπνπ, κφλν γηα ζθνπνχο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ελεκέξσζεο ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ θαη νξγαληζκψλ, θαζψο θαη 

δηαθψηηζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο  ηνπ θνηλνχ. 

(ηγ) εθθέξεη απφςεηο αλαθνξηθά κε λνκνζρέδηα ή 

πξνηάζεηο λφκσλ πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα 

ηα παηδηά.    

(ηδ) εμαζθαιίδεη ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ θαη 

πξνσζεί ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ηνπο. 

 

          (3) Ο Δπίηξνπνο δχλαηαη φπσο εμνπζηνδνηεί 

γξαπηψο νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγφ ηνπ Γξαθείνπ ηνπ, 

φπσο ελαζθεί εθ κέξνπο ηνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

εμνπζίεο ηνπ, κε φξνπο, εμαηξέζεηο θαη επηθπιάμεηο, 

φπσο ν Δπίηξνπνο ήζειε θαζνξίζεη ζηελ 

εμνπζηνδφηεζή ηνπ. 

  

Γηθαίσκα  
επηθνηλσλίαο  
ηνπ Δπηηξφπνπ. 

5. Ο Δπίηξνπνο, θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, 

δχλαηαη λα επηθνηλσλεί- 

(α) κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπο 
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Τπνπξγνχο θαη ηνπο αλεμάξηεηνπο 

αμησκαηνχρνπο ηεο Γεκνθξαηίαο.  

(β) κε ηνπο Πξνέδξνπο θαη ηα κέιε Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ή Δπηηξνπψλ ή Δπηηξνπψλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ.  

(γ) κε ηνπο αληίζηνηρνπο Δπηηξφπνπο γηα Παηδηά ή 

ζρεηηθνχο εζληθνχο νξγαληζκνχο άιισλ 

ρσξψλ, θαζψο θαη κε ζρεηηθνχο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο.   θαη  

(δ) κε ηα παηδηά ή κε νξγαλσκέλα ζχλνια 

παηδηψλ. 

 
Τπνρξέσζε  
παξνρήο  
πιεξνθνξηψλ  
ζηνλ Δπίηξνπν. 

6. Κάζε πξφζσπν, αξρή ή νξγαληζκφο, θπβεξλεηηθφο 

ή κε, ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Δπίηξνπν 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ ν ίδηνο ήζειε θξίλεη 

αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ κέζα 

ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

 

Δηήζηα έθζεζε. 
4 ηνπ  44(Ι)/2014.   

7. –(1) Ο Δπίηξνπνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη πξνο 

ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ εηήζηα έθζεζε 

πεπξαγκέλσλ γηα ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο. 

 

      (2) ηελ έθζεζε ηνπ, ν Δπίηξνπνο επηζεκαίλεη θαη ηηο 

ηπρφλ ελδεηθλπφκελεο λνκνζεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο 

ηνκείο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, θαη  ππνβάιιεη εηζεγήζεηο 

ζ΄ φηη αθνξά γεληθά ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. 

 



10 
 

 

(3) Η έθζεζε, πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ 

άξζξν, δεκνζηεχεηαη. 

 

Αλεμαξηεζία ηνπ 
Δπηηξφπνπ θαη  
ππνρξέσζε γηα 
ερεκχζεηα.  
Αδίθεκα. 

8. -(1)  Καηά ηελ ελάζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ν 

Δπίηξνπνο: 

(α) ελεξγεί αλεμάξηεηα, ππαθνχνληαο κφλν ζην 

λφκν, ζηελ εζηθή θαη ζηε ζπλείδεζή ηνπ. 

(β) ππφθεηηαη ζηνλ θαζήθνλ ερεκχζεηαο, ην νπνίν 

ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη κεηά ηελ, κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν, απνρψξεζή ηνπ απφ ην 

αμίσκά ηνπ.   θαη  

(γ) σο κάξηπξαο ή πξαγκαηνγλψκνλαο, 

θαηαζέηεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

 

      (2) ην θαζήθνλ ερεκχζεηαο ππφθεηληαη θαη φια ηα κέιε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπηηξφπνπ, ηφζν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο, φζν θαη κεηά ηελ, 

κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, απνρψξεζή ηνπο απφ απηήλ. 

 

      (3) Σν θαζήθνλ ερεκχζεηαο ηνπ Δπηηξφπνπ, θαζψο θαη 

ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ ηνπ, 

εθηείλεηαη ζην ρεηξηζκφ σο απνξξήηνπ νπνηνπδήπνηε 

δεηήκαηνο, εγγξάθνπ ή πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέξρεηαη 

ζε γλψζε ηνπο θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, θαη απαγνξεχεη ηελ απνθάιπςε ή κεηάδνζε 

νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ δεηήκαηνο, εγγξάθνπ ή 

πιεξνθνξίαο, παξά κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ.  



11 
 

 

     (4) Δάλ ν Δπίηξνπνο ή κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γξαθείνπ ηνπ παξαβεί ην θαζήθνλ ερεκχζεηαο πνπ ηνπ 

επηβάιιεηαη απφ ηα εδάθηα (1), (2) θαη (3) ηνπ άξζξνπ 

απηνχ, δηαπξάηηεη αδίθεκα, ην νπνίν, ζε πεξίπησζε 

θαηαδίθεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε πνπ λα κελ 

ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ λα 

κελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα επηά ρηιηάδεο, νγδφληα έμη 

επξψ (€17.086)* ή θαη κε ηηο δχν απηέο πνηλέο .  

 
Πξνζηαζία 
Δπηηξφπνπ. 

9. Γελ κπνξεί λα εγεξζεί αγσγή ελαληίνλ ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ Δπηηξφπνπ γηα ηε δηελέξγεηα 

νπνηαζδήπνηε πξάμεο ή γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο ή γηα 

ην πεξηερφκελν έθζεζεο ή άιινπ εγγξάθνπ πνπ ν ίδηνο 

έρεη ππνβάιεη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ελάζθεζεο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

 
 

ΜΔΡΟ ΙΙΙ. – ΓΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ, ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ ΚΑΙ 

ΟΜΑΓΑ ΔΦΗΒΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΟΔ)** 

 

Γηνξηζκφο ηνπ 
Δπηηξφπνπ. 
5 ηνπ 44(Ι)/2014. 
 
 
 
 
 
 
 

10.-(1) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δηνξίδεη σο Δπίηξνπν, 

πνιίηε θαη κφληκν θάηνηθν ηεο Γεκνθξαηίαο, πςεινχ 

εζηθνχ επηπέδνπ, πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ αθαδεκατθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπ γλψζε θαη πείξα ζε ζρέζε κε ζέκαηα 

παηδηψλ: 

                                                           
*
 ΚΓΠ 312/2007 – Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9(1) ηνπ πεξί ηεο Τηνζέηεζεο ηνπ Δπξψ 

Νφκνπ ηνπ 2007 (Ν.33(Ι)/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε). 
**
εκ.:Ο φξνο “πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή” ν νπνίνο πεξηειακβάλεην ζηνλ ηίηιν  ηνπ Μέξνπο ΙΙΙ ηνπ 

βαζηθνχ Νφκνπ αξ. 74(Ι)/2007 δηαγξάθεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ φξν “Οκάδα Δθήβσλ 

πκβνχισλ ηνπ Δπηηξφπνπ (ΟΔ)“. [ρεηηθφ είλαη ην άξζξν 2 (α) θαη (β) ηνπ Σξνπνπνηεηηθνχ 

Νφκνπ αξ. 44(Ι)/2014, Δ.Δ, Παξ.Ι(Ι), εκεξνκελίαο 11.4.2014]. 
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              Ννείηαη φηη, πξηλ ιεθζεί νπνηαδήπνηε απφθαζε απφ 

ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δπλάκεη ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, 

ην πκβνχιην αθνχεη ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ, φπσο 

απηέο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο Παγθχπξηαο πληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο Μαζεηψλ (Π..Δ.Μ.) θαη ηεο Παηδνβνπιήο, ζε 

φ,ηη αθνξά ηηο αλακελφκελεο απφ ηα παηδηά δεμηφηεηεο θαη 

ηα πξνζφληα ηνπ Δπηηξφπνπ: 

             Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, 

αληί λα πξνβεί ζε δηνξηζκφ Δπηηξφπνπ σο αλσηέξσ, 

δχλαηαη λα δηνξίζεη σο Δπίηξνπν δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ, πξφζσπν πνπ είλαη ήδε δηνξηζκέλν σο 

αλεμάξηεηνο Δπίηξνπνο δπλάκεη άιινπ λφκνπ θαη/ή 

πξάμεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, εάλ 

ηθαλνπνηεζεί φηη- 

              (α) ην πξφζσπν απηφ είλαη θαηάιιειν γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. θαη 

               (β) κε ην δηνξηζκφ απηφ δελ ππάξρεη ζχγθξνπζε 

κεηαμχ ησλ θαζεθφλησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηνλ θαζέλα 

απφ απηνχο απφ ηνλ αληίζηνηρν γηα ηνλ θαζέλα λφκν 

θαη/ή πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο: 

               Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

δηνξηζκφο ηνπ Δπηηξφπνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο δεχηεξεο επηθχιαμεο ηνπ παξφληνο 

εδαθίνπ, ηπρφλ ηεξκαηηζκφο ηνπ δηνξηζκνχ ή παχζε 

πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ σο 

αλεμάξηεηνπ Δπηηξφπνπ δπλάκεη άιινπ λφκνπ θαη/ή 

πξάμεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, δελ 

επεξεάδεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ην δηνξηζκφ ηνπ 

Δπηηξφπνπ, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, απφ ην 
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5 ηνπ 44(Ι)/2014. 

Τπνπξγηθφ  πκβνχιην, ν νπνίνο ειέγρεηαη κφλν 

δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ.  

     (2) Η ζεηεία ηνπ Δπηηξφπνπ είλαη εμαεηήο, κε 

δπλαηφηεηα επαλαδηνξηζκνχ θαη δελ μεπεξλά ζπλνιηθά 

ηα δψδεθα έηε: 

            Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε δηνξηζκνχ σο 

Δπηηξφπνπ πξνζψπνπ, πνπ είλαη ήδε αλεμάξηεηνο 

Δπίηξνπνο δπλάκεη άιινπ λφκνπ θαη/ή πξάμεο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο δεχηεξεο επηθχιαμεο ηνπ εδαθίνπ (1), ηφηε ε  

ζεηεία ηνπ Δπηηξφπνπ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξφλν ηεο ζεηείαο ή ην 

ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ Δπηηξφπνπ πνπ δηνξίδεηαη 

δπλάκεη ηνπ άιινπ λφκνπ θαη/ή πξάμεο ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Γεκνθξαηίαο, λννπκέλνπ φηη, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

αξηζκφ δηνξηζκψλ, ε ζεηεία ηνπ Δπηηξφπνπ δπλάκεη 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ δελ μεπεξλά ζπλνιηθά ηα 

δψδεθα έηε. 

(3) Ο Δπίηξνπνο αθηεξψλεη ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ ηνπ 

ζηελ ελάζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ θαη δελ δχλαηαη – 

 

(α) λα θαηέρεη άιιν αμίσκα ή ζέζε ζηε Γεκνθξαηία, ή 

 

       (β) λα απαζρνιείηαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε ή  

εξγαζία κε ακνηβή, ή 

 

        (γ) λα αζθεί νπνηνδήπνηε επάγγεικα: 

 

        Ννείηαη φηη, ε παξάιιειε ελάζθεζε, απφ ηνλ 

Δπίηξνπν, ησλ θαζεθφλησλ αλεμάξηεηνπ Δπηηξφπνπ 



14 
 

δπλάκεη άιινπ λφκνπ θαη/ή πξάμεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο, δελ ζεσξείηαη φηη παξαβηάδεη νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ. 

 

(4) Πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ν 

Δπίηξνπνο δίλεη δηαβεβαίσζε, ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο, φηη ζα εθηειεί πηζηά ηα θαζήθνληά ηνπ πξνο 

ην ζπκθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη γεληθά πξνο ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ. 

 

Απνιαβέο  
ηνπ Δπηηξφπνπ. 
 

 

11.ηνλ Δπίηξνπν θαηαβάιινληαη ακνηβή θαη σθειήκαηα, 

φπσο ήζειε εγθξίλεη εθάζηνηε ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 

Γξαθείν ηνπ 
Δπηηξφπνπ θαη  
πξνυπνινγηζκφο. 
6 ηνπ 44(Ι)/2014. 

 

 

     

      
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1 ηνπ 1990 
      71 ηνπ 1991 
    211 ηνπ 1991 
  27(Ι) ηνπ 1994 
  83(Ι) ηνπ 1995 
  60(I) ηνπ 1996 
109(I) ηνπ 1996 
  69(Ι) ηνπ 2000 
156(Ι) ηνπ 2000 
    4(I) ηνπ 2001 
  94(Ι) ηνπ 2003 

12.-(1) Ο Δπίηξνπνο γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ έρεη 

Γξαθείν, ην πξνζσπηθφ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα  

απνηειείηαη απφ ιεηηνπξγνχο πνπ ζα έρνπλ ηέηνηα 

πξνζφληα θαη ζα ππεξεηνχλ θάησ απφ ηέηνηνπο φξνπο, 

φπσο ζα θαζνξηζηεί. 

 

(2) Μέρξηο φηνπ νη δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο επηηξέςνπλ 

ην δηνξηζκφ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην Γξαθείν ηνπ 

Δπηηξφπνπ ζα ζηειερψλεηαη κε απνζπάζεηο δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γεκφζηαο 

Τπεξεζίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 

αληηθαζίζηαηαη, ή/θαη κε παξαρψξεζε ζε απηφ ησλ 

ππεξεζηψλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ, δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο 

Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 

αληηθαζίζηαηαη.  
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128(Ι) ηνπ 2003 
183(Ι) ηνπ 2003 
  31(Ι) ηνπ 2004 
218(Ι) ηνπ 2004 
  68(Ι) ηνπ 2005 
  79(Ι) ηνπ 2005 
105(I) ηνπ 2005 
  96(Ι) ηνπ 2006 
107(Ι) ηνπ 2008 
137(Ι) ηνπ 2009 
194(Ι) ηνπ 2011 
  78(Ι) ηνπ 2013 
    7(Ι) ηνπ 2014 
  21(Ι) ηνπ 2014. 

     10 ηνπ 1969 
     67 ηνπ 1978 
     53 ηνπ 1979 
       4 ηνπ 1985 
    100 ηνπ1985 
   168 ηνπ 1986 
     65 ηνπ 1987 
   129 ηνπ 1987 
   157 ηνπ 1987 
   162 ηνπ 1987 
   180 ηνπ 1987 
   245 ηνπ 1987 
    76 ηνπ 1988 
  107 ηνπ 1988 
  234 ηνπ 1988 
   105 ηνπ 1990 
   135 ηνπ 1991 
   151 ηνπ 1991 
   251 ηνπ 1991 
 12 (Ι) ηνπ 1992 
 50 (Ι) ηνπ 1992 
 78 (Ι) ηνπ 1992 
80 (Ι) ηνπ 1992 
 81 (Ι) ηνπ 1992 
116 (Ι)ηνπ 1992 
 40 (Ι) ηνπ 1993 
46 (Ι) ηνπ 1993 
  8 (Ι) ηνπ 1994 
37 (Ι) ηνπ 1994 
26 (Ι) ηνπ 1995 
72 (Ι) ηνπ 1995 
25 (Ι) ηνπ 1996 

  43 (Ι) ηνπ 1996 
 110 (Ι) ηνπ1996 

42 (Ι) ηνπ 1997  
88 (Ι) ηνπ 1997 
  5 (Ι) ηνπ 1998 
23 (Ι) ηνπ 1998 
46 (Ι) ηνπ 1998 
57 (Ι) ηνπ 1998 
79 (Ι) ηνπ 1998 
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 12 (Ι) ηνπ 1999 
30 (Ι) ηνπ 1999 
44 (Ι) ηνπ 1999 
84 (Ι) ηνπ 1999 

 157 (Ι) ηνπ1999 
31 (Ι) ηνπ 2000 
48 (Ι) ηνπ 2000 
83 (Ι) ηνπ 2000 

131 (Ι) ηνπ 2000 
13 (Ι) ηνπ 2001 
21 (Ι) ηνπ 2001 

162 (Ι) ηνπ 2001 
 163 (Ι) ηνπ 2001 

       135 (Ι) ηνπ 2002 
     207 (Ι) ηνπ 2002 

  17 (Ι) ηνπ 2003 
113 (Ι) ηνπ 2003 
  44 (Ι) ηνπ 2004 
  80 (Ι) ηνπ 2004 
 100 (Ι) ηνπ 2006 
  36 (Ι) ηνπ 2007 
  52 (Ι) ηνπ 2007 
  84 (Ι) ηνπ 2008 
  21 (Ι) ηνπ 2010 
  93 (Ι) ηνπ 2010 
  21 (Ι) ηνπ 2011 
  24 (Ι) ηνπ 2011 

   195 (Ι) ηνπ 2011 
  76 (Ι) ηνπ 2012 
164 (Ι) ηνπ 2012 
    8(Ι) ηνπ 2014. 
 

 

 
Οκάδα Δθήβσλ 
πκβνχισλ ηνπ 
Δπηηξφπνπ. 
7 ηνπ 44(Ι)/2014. 

13.-(1) πζηήλεηαη Οκάδα Δθήβσλ πκβνχισλ ηνπ 

Δπηηξφπνπ (ΟΔ), απφ παηδηά ειηθίαο απφ δεθαηξηψλ 

κέρξη δεθαεπηά εηψλ, γηα -  

 (α) ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ εθήβσλ θαη ηνπ 

Δπηηξφπνπ γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ· 

 (β) ηε δηακφξθσζε ζέζεσλ, πξνηάζεσλ, εηζεγήζεσλ θαη 

ηελ ππνβνιή ηνπο ζηνλ Δπίηξνπν, γηα θάζε ζέκα πνπ 

αθνξά ζηα παηδηά θαη ζηα δηθαηψκαηά ηνπο·   

 (γ) ηε ζπδήηεζε κε ηνλ Δπίηξνπν ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ 
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ζηα παηδηά θαη ηα νπνία ηα ίδηα ηα παηδηά ζεσξνχλ 

ζεκαληηθά· 

 (δ)  ηελ ελδπλάκσζε ησλ παηδηψλ κε εξγαζηήξηα ζρεηηθά 

κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

θαη/ή ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ θαη/ή επεξεάδνπλ ηα 

παηδηά. 

 (ε) ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ηε ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή 

ζε δξαζηεξηφηεηεο άιισλ νκάδσλ εθήβσλ 

ζπκβνχισλ ζε άιια θξάηε ηεο Δπξψπεο θαη/ή 

ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ 

Δπηηξφπσλ  γηα ην Παηδί (“European Network of 

Ombudspersons for Children” - ENOC)· 

 (ζη) ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπηηξφπνπ ζε ζρέζε κε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ.   

 (2) Η ΟΔ απνηειείηαη απφ έθεβνπο, νη νπνίνη 

εθπξνζσπνχλ, θαηά ην δπλαηφ, ηζνξξνπεκέλα ηελ 

θππξηαθή θνηλσλία, απφ απφςεσο γεσγξαθηθήο θάιπςεο, 

θχινπ, ειηθίαο, εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ, πνιηηηζκηθψλ θαηαβνιψλ θαη θνηλσληθψλ 

νκάδσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο: 

           Ννείηαη φηη ζηελ ΟΔ ζα κεηέρεη, εάλ είλαη δπλαηφλ, 

ηνπιάρηζηνλ έλαο εθπξφζσπνο ηεο Παηδνβνπιήο θαη έλαο 

εθπξφζσπνο ηεο Παγθχπξηαο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 

Μαζεηψλ (Π..Δ.Μ.). 

 (3) Η δηαδηθαζία επηινγήο, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο,  ε 

δηάξθεηα θαη ν ηξφπνο αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο,  θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα αθνξνχλ ηελ νκαιή θαη 
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απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ΟΔ,  θαζνξίδνληαη κε 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ 

Δπίηξνπν, ζε δηαβνχιεπζε κε ηελ ΟΔ: 

     Ννείηαη φηη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξψησλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζα γίλεη δηαβνχιεπζε κε ηελ 

Οκάδα Δθήβσλ πκβνχισλ πνπ πθίζηαηαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

Γηαβνχιεπζε 
Δπηηξφπνπ κε 
νξγαλσκέλα  
ζχλνια παηδηψλ. 
8ηνπ 44(Ι)/2014. 

13Α.  Ο Δπίηξνπνο δηαβνπιεχεηαη κε νξγαλσκέλα ζχλνια 

παηδηψλ, ηδηαίηεξα κε ηελ Παηδνβνπιή θαη ηελ Παγθχπξηα 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μαζεηψλ (Π..Δ.Μ.). Ο ηξφπνο 

δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ηνπ Δπηηξφπνπ θαη ησλ ελ ιφγσ 

νξγαλσκέλσλ ζπλφισλ παηδηψλ δχλαηαη λα γίλεηαη ζηε 

βάζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ ζα θαζνξίδνληαη  

κεηά απφ δηαβνχιεπζε ηνπ Δπηηξφπνπ κε θάζε έλα απφ ηα 

ελ ιφγσ ζχλνια.  

Δμεηδηθεπκέλεο  
νκάδεο παηδηψλ. 
8ηνπ 44(Ι)/2014. 

 

13Β. –(1) Ο Δπίηξνπνο δχλαηαη λα ζπζηήλεη ad-hoc 

νκάδεο παηδηψλ, νπνηαζδήπνηε ειηθίαο, θαη ηδηαίηεξα 

παηδηψλ ηα νπνία, ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπο, δελ δχλαληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΟΔ, γηα ηε ζπδήηεζε εμεηδηθεπκέλσλ 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηα παηδηά, γηα ηελ αληαιιαγή 

απφςεσλ κε ηνλ Δπίηξνπν αλαθνξηθά κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηέο ηνπ  αιιά θαη γηα ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

πινπνίεζεο ησλ εθάζηνηε ζρεδίσλ δξάζεο ηνπ 

Δπηηξφπνπ, ζε ζρέζε κε ηα  εμεηδηθεπκέλα απηά ζέκαηα.  

 (2) Ο ηξφπνο ζχζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη νπνηαδήπνηε 

άιια ζέκαηα αθνξνχλ ηελ θαιχηεξε θαη πην 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ απηψλ 

θαζνξίδνληαη κε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ 

θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ Δπίηξνπν, έπεηηα απφ δηαβνχιεπζε 
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κε ηελ ΟΔ.    

Γηαβνχιεπζε κε κε 
θπβεξλεηηθέο 
νξγαλψζεηο. 
8ηνπ 44(Ι)/2014. 

13Γ. Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ν 

Δπίηξνπνο, δηαβνπιεχεηαη κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο 

πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα πνπ είηε άκεζα είηε έκκεζα 

αθνξνχλ ζηα παηδηά. 

Δλεκέξσζε ηεο  
Βνπιήο ησλ 
Αληηπξνζψπσλ. 
8ηνπ 44(Ι)/2014. 

 

13Γ.Ο Δπίηξνπνο ελεκεξψλεη ζε εηήζηα βάζε ηε Βνπιή 

ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ. 

Παξαίηεζε ηνπ 
Δπηηξφπνπ. 
 

14. Ο Δπίηξνπνο κπνξεί λα ππνβάιεη γξαπηψο, πξνο ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ηελ παξαίηεζή ηνπ, ε νπνία δελ 

ππφθεηηαη ζε αλάθιεζε θαη επελεξγεί ακέζσο,  ρσξίο λα 

πξναπαηηείηαη απνδνρή ηεο απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 

 

Παχζε ηνπ  
Δπηηξφπνπ. 

15.  Ο Δπίηξνπνο δελ απνιχεηαη θαη δελ απνρσξεί απφ ην 

αμίσκά ηνπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, παξά κφλν 

γηα ιφγνπο θαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνιχνληαη ή 

απνρσξνχλ απφ ηελ ππεξεζία νη Γηθαζηέο ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, ή εάλ ήζειε θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα 

δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (4)  ηνπ άξζξνπ 8. 

 
 

ΜΔΡΟ ΙV – ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
 

 
Γηνξηζκφο ηνπ πξψηνπ 
Δπηηξφπνπ θαη ρξφλνο 
αλάιεςεο ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ. 

16. –    (1) Ο πξψηνο Δπίηξνπνο δηνξίδεηαη κέζα ζε εμήληα 

(60)εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ. 

 

(2) Ο ρξφλνο αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξψηνπ 

Δπηηξφπνπ, κεηά απφ ην αλαγθαίν ζηάδην πξνεηνηκαζίαο 

ηνπ Γξαθείνπ ηνπ, νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 
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πκβνπιίνπ, πνπ εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξεηο 

κήλεο απφ ην δηνξηζκφ ηνπ Δπηηξφπνπ. 

 

Αδηθήκαηα. 17. Οπνηνζδήπνηε- 

(α) παξαιείπεη, ρσξίο λφκηκε δηθαηνινγία, λα παξάζρεη 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ηνπ ήζειε δεηεζεί απφ ηνλ 

Δπίηξνπν ή εζειεκέλα παξαθσιχεη κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν ηελ παξνρή ηέηνηαο πιεξνθνξίαο, ή  

 

(β) παξέρεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή ζηνηρεία, 

γλσξίδνληαο φηη απηά είλαη αλαθξηβή ή ηα νπνία έρεη 

εχινγα ιφγν λα πηζηεχεη φηη δελ είλαη αθξηβή, ή  

       

 (γ) εμπβξίδεη, παξεκπνδίδεη ή παξελνριεί ηνλ Δπίηξνπν ή 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν, 

 
      είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο, 

ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο ή 

ζε πξφζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο νθηψ ρηιηάδεο, 

πεληαθφζηα ζαξάληα ηξία επξψ (€8.543)* ή θαη ζηηο δπν 

απηέο πνηλέο. 

 

Καλνληζκνί. 18. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην εθδίδεη, κεηά απφ εηζήγεζή 

ηνπ Δπηηξφπνπ, Καλνληζκνχο γηα ηε ξχζκηζε θάζε 

ζέκαηνο, ην νπνίν δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ 

ρξεηάδεηαη ή επηδέρεηαη θαζνξηζκφ. 

 

Γηαδηθαζηηθνί 19. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην δχλαηαη  λα εθδίδεη 

                                                           
 
*
ΚΓΠ 312/2007 – Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9(1) ηνπ πεξί ηεο Τηνζέηεζεο ηνπ Δπξψ   

Νφκνπ ηνπ 2007 (Ν.33(Ι)/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε). 
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θαλνληζκνί. 
9 ηνπ 44(Ι)/2014. 

δηαδηθαζηηθνχο θαλνληζκνχο, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, γηα ηελ θαιχηεξε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (δ) θαη (ε) ηνπ 

εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

 


