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Θέζε ηεο Επηηξόπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, Λήδαο 

Κνπξζνπκπά, ζε ζρέζε κε απνθάζεηο ηδησηηθώλ ζρνιείσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε 

κεηεγγξαθή παηδηώλ ζε δεκόζηα ζρνιεία, ιόγσ νηθνλνκηθώλ εθθξεκνηήησλ ησλ 

γνληώλ πξνο ηα ζρνιεία. 

 

 

Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ε Επίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ 

δέρζεθε απμεκέλν αξηζκό παξαπόλσλ γηα απνθάζεηο ηδησηηθώλ ζρνιείσλ ζρεηηθά κε 

καζεηέο/καζήηξηεο ησλ νπνίσλ νη γνλείο, δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο.  

 

Ιδησηηθά ζρνιεία, επηθαινύκελα νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ησλ γνληώλ απέλαληί ηνπο, 

είηε δελ επηηξέπνπλ ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπο λα παξαθαζίζνπλ ζηηο  ελδνζρνιηθέο 

εμεηάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ θνίηεζεο, είηε 

αξλνύληαη λα ηνπο παξαρσξήζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πηζηνπνηεηηθά θνίηεζεο.    

 

Η Επίηξνπνο ππνγξακκίδεη όηη, νη νηθνλνκηθέο νθεηιέο ηεο νηθνγέλεηαο δελ 

πξέπεη, ζε θακία πεξίπησζε, λα ζπλδένληαη κε ηελ παξαρώξεζε 

πηζηνπνηεηηθώλ θνίηεζεο ή/θαη ελδεηθηηθώλ βαζκνινγίαο, ηα νπνία είλαη 

απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ απξόζθνπηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Η 

Επίηξνπνο έρεη ηζρπξή άπνςε όηη, νη ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο – θαη’ επίθιεζε 

νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ γνληώλ απέλαληη ζην ζρνιείν – ζπληζηνύλ θαηάρξεζε 

εμνπζίαο θαη ηίπνηα ιηγόηεξν από ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ παηδηνύ σο κνρινύ 

πίεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε νηθνλνκηθώλ σθειεκάησλ. Πξόθεηηαη γηα επηινγέο 

πνπ ζαθώο πξνζβάιινπλ ηελ εγγελή αμηνπξέπεηα ηνπ παηδηνύ θαη, σο εθ ηνύηνπ, 

αληίθεηληαη ζην πλεύκα πνπ εγθαζηδξύεη ε Σύκβαζε γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ 

Παηδηνύ.  



Η Επίηξνπνο αλαγλσξίδεη θαη ζέβεηαη ην δηθαίσκα θάζε ηδησηηθνύ ζρνιείνπ λα δηεθδηθεί, 

κε όια ηα έλλνκα κέζα, ηηο νηθνλνκηθέο νθεηιέο απέλαληί ηνπ. Σελ ίδηα όκσο ζηηγκή, 

ππνγξακκίδεη όηη ην δηθαίσκα απηό ζα πξέπεη λα αζθείηαη κε απόιπην ζεβαζκό ζηα 

δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ, όπσο απηά θαηνρπξώλνληαη από ηε Σύκβαζε ησλ 

Ηλσκέλσλ Εζλώλ γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ θαη ηδηαίηεξα ην δηθαίσκα ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ην δηθαίσκα ηνπ ζεβαζκνύ ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ παηδηώλ.  

 

ην πιαίζην απηό,  έλα ηδησηηθό ζρνιείν ζα κπνξνύζε αθόκε, θαη σο έζραην κέηξν,  λα 

δηαθόςεη ηε θνίηεζε παηδηώλ – ιόγσ ηεο αδπλακίαο ησλ γνληώλ ηνπο λα αληαπνθξηζνύλ 

ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο απέλαληί ηνπ -  λννπκέλνπ όηη έρνπλ εμαληιεζεί όια 

ηα πεξηζώξηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο γηα δηεπζέηεζε ησλ νηθνλνκηθώλ δηαθνξώλ 

ηνπο θαη αθνύ έρεη επηδεηρζεί ε αλαγθαία θαη αλάινγε κε ηελ πεξίπησζε, επαηζζεζία.  

 

Σνύην, όκσο, ζε θακία πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα γίλεηαη ζηα κέζα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο.  Η κεηεγγξαθή ελόο παηδηνύ από έλα ζρνιείν ζε άιιν, επηθέξεη άιινηε 

πεξηζζόηεξε θαη άιινηε κηθξόηεξε ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε ζην παηδί θαη σο εθ 

ηνύηνπ, είλαη απαξαίηεηε ε κεζνιάβεζε ελόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, σο κεηαβαηηθήο 

πεξηόδνπ, πνπ ζα επηηξέςεη ηελ θαηάιιειε ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνύ, έηζη 

ώζηε ε πξνζαξκνγή ηνπ ζην λέν ζρνιηθό πιαίζην λα γίλεη κε ηξόπν νκαιό.  

 

 

Η Επίηξνπνο κεηέθεξε ήδε από ην 2010,  ηελ ηνπνζέηεζή ηεο απηή κε παξέκβαζή ηεο 

πξνο ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, κεηά ηε δηεξεύλεζε ζρεηηθνύ παξαπόλνπ. 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ πηνζέηεζε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Επηηξόπνπ θαη 

ηελ θνηλνπνίεζε κε εγθύθιηό ηνπ, ην Μάξηην ηνπ 2011,  πξνο ηνπο Δηεπζπληέο/ηξηεο 

Ιδησηηθώλ ρνιείσλ Μέζεο Εθπαίδεπζεο. Η Επίηξνπνο επεμήγεζε ηελ ηνπνζέηεζή ηεο 

απηή θαη ζε ζπλάληεζε πνπ είρε κε αληηπξνζσπεία ηνπ πλδέζκνπ Ιδηνθηεηώλ Ιδησηηθώλ 

ρνιείσλ Κύπξνπ ζην Γξαθείν ηεο, ηνλ Ινύλην ηνπ 2011.   

 

Η Επίηξνπνο θαιεί ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, ζηα πιαίζηα ηνπ επνπηηθνύ 

ειέγρνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ, λα ιάβεη ηα κέηξα εθείλα πνπ θξίλεη 

αλαγθαία ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πηζηή εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγθπθιίνπ. 

 

Λεπθσζία, Ινύιηνο 2013   

                                                                                                                            


