
ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επίτροπος Προστασίας 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού

ΕΤHΣΙΑ  
EΚΘΕΣΗ
2020



Η παρούσα έκδοση είναι η δωδέκατη Ετήσια Έκθεση της Επιτρόπου
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και αφορά το έτος 2020. 

Για τη συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης 2020 συμμετείχαν όλοι/όλες οι
Λειτουργοί του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του
Παιδιού. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μαρία Ρωσσίδου, Χριστιάνα Πασά, Εύη Παναγή,
Τώνια Σιαμπτάνη, Ελένη Κοτζιαμάνη, Χριστιάνα Κουφέττα, Χρύσω Ιωάννου,
Χρυστάλλα Παφίτη, Μιχάλης Κορομίας

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Όλγα Μαυρίδου

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Όλγα Μαυρίδου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τώνια Σιαμπτάνη

Οι φωτογραφίες που πλαισιώνουν το κείμενο της Έκθεσης έχουν ληφθεί στο
πλαίσιο των δράσεων της Επιτρόπου. Έχει εξασφαλιστεί συναίνεση για
δημοσίευση των φωτογραφιών από τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που
εμφανίζονται σε αυτές.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Άννα Κυριάκου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΤΠ 291/2021- ηλεκτρονική έκδοση
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

ISSN 1986-1702 (έντυπη) 
1986-1710 (ηλεκτρονική)

© 2021 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Επίτροπος Προστασίας των
Δικαιωμάτων του Παιδιού. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αναφορά σε μέρος της Έκθεσης ή αναδιατύπωσή του επιτρέπεται με την
προϋπόθεση ότι γίνεται η σχετική αναφορά στην πηγή.

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Βυζαντίου 5, Spyrides Tower, 1ος όροφος, 2034 Στρόβολος, Λευκωσία 
Τηλ.: 22873200, Φαξ: 22872365 
Email: childcom@ccr.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.childcom.org.cy

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος 



Η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 7 των περί

Επίτροπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμων του 2007 και 2014.

Επίτροπος Προστασίας 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού

ΕΤHΣΙΑ  
EΚΘΕΣΗ
2020





Περιεχόμενα
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ                                                               4

ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                                                                                                     6

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                                                                                                     8

1.       ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ                                                   11

2.       ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ                                                                                                              19

3.       ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ                                                             33

4.       ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ                                                                                                         49

5.       ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ                                                            53

6.       ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                                                                                      63

7.       ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                                                                   69

8.       ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ – ΠΑΙΧΝΙΔΙ                                                            73

9.       ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ                                                                     77

10.     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ                                                            83



ΑμεΑ               Άτομα με Αναπηρίες 

ΓΕΠ                  Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

ΓΤΠ                  Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

ΔΕΕ                  Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΥΚΕ                Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 

ΕΕ                     Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΕ                   Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 

EEEAE              Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Επίτροπος       Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

ΕΠΔΠΧ             Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΛΚΥ                  Λειτουργός Κοινωνικής Ευημερίας 

ΜΚΟ                 Μη Κυβερνητική Οργάνωση

ΜΜΕ                 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

ΟΕΣ                  Ομάδα Εφήβων Συμβούλων 

ΠΣΕΜ               Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών

ΣΗΕΔΑμεΑ      Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
                         Ατόμων με Αναπηρία

Σύμβαση          Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού

ΣτΕ                   Συμβούλιο της Ευρώπης 

ΤΑΠΜ               Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

ΥΑΗΕΠ             Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 

ΥΚΕ                  Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

ΥΜΕΕ               Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

ΥΠΠΑΝ            Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

CDENF             Διευθύνουσα Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
                         Δικαιώματα του Παιδιού

ENOC               Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτρόπων για το Παιδί 

ENYA               Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ομάδων Εφήβων Συμβούλων Επιτρόπων 
                         για το Παιδί 

                          

                          

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

4



«Παιδί σημαίνει ... να μπορείς να δεις 
τον κόσμο σε έναν κόκκο άμμου και τον παράδεισο
μέσα σε ένα αγριολούλουδο. Να κρατάς το άπειρο

μέσα στην παλάμη του χεριού σου 
και την αιωνιότητα μέσα σε μία ώρα».

Francis Thompson



Η εμφάνιση της πανδημίας, σε μια περίοδο που κυριαρ-
χούσε η αίσθηση του απόλυτου ελέγχου της καθημερινό-
τητας, ήρθε να ανατρέψει αυτή την ψευδαίσθηση και έθεσε
τις κοινωνίες μπροστά σε σημαντικά διλήμματα και ατομι-
κές επιλογές. Οι κοινωνίες βρέθηκαν απροετοίμαστες να
διαχειριστούν την έκταση της υγειονομικής κρίσης, ιδιαί-
τερα σε επιμέρους τομείς όπως τα συστήματα υγείας, 
η πρόνοια και η εκπαίδευση.  

Η ασφάλεια της υγείας κυριάρχησε έναντι άλλων δικαιω-
μάτων όπως η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. Η δε 
παρατεταμένη απομόνωση επέφερε, όπως δείχνουν πρό-
σφατες έρευνες, σοβαρές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στα
παιδιά, και έθεσε σε κίνδυνο την ευημερία τους. Στην ψυ-
χική υγεία, που είναι τόσο σημαντική στην παιδική ηλικία
ώστε το παιδί να καταφέρει να κατακτήσει τις αναπτυξιακές
του προκλήσεις, δεν δόθηκε η ανάλογη προσοχή. 

Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να πω ότι «πέτυχε διάνα»
το σλόγκαν το οποίο ο ΠΟΥ υιοθέτησε για την εκστρατεία
που οργανώνει με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής
Υγείας, στις 10 Οκτωβρίου, «Ψυχική υγεία για όλους:
Ας το κάνουμε πραγματικότητα», αναγνωρίζοντας τις
σοβαρές, πολύπλοκες και διαχρονικές επιπτώσεις που η
πανδημία επέφερε στην ψυχική υγεία των ανθρώπων, και
ιδιαιτέρως σε ευάλωτες ομάδες όπως τα παιδιά.

Τα τελευταία δύο χρόνια, και στο πλαίσιο της άσκησης των
αρμοδιοτήτων μου, έθεσα ως προτεραιότητα να διερευ-
νήσω τις επιπτώσεις που είχαν τα μέτρα για περιορισμό της
πανδημίας στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παι-
διών, και να παρέμβω εκεί όπου οι όποιες αποφάσεις ή
προοπτικές δεν έθεταν ως προτεραιότητα το συμφέρον του
παιδιού. Στόχευση μου ήταν να περιοριστούν, κατά το 
δυνατόν, οι δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δέσπω Μιχαηλίδου -
Λιβανίου

Επίτροπος Προστασίας
των  Δικαιωμάτων του
Παιδιού



παιδιών. Δυστυχώς, η επικρατούσα άποψη παιδιών και
επαγγελματιών με τους οποίους είχα συναντήσεις, ήταν
πως δεν δόθηκε η απαιτούμενη και αναμενόμενη προσοχή
σε θέματα ψυχικής υγείας. Οι δε απαντήσεις που έδωσαν
τα ίδια τα παιδιά υπερτόνισαν ότι στο επίκεντρο της όλης
διαχείρισης της πανδημίας ήταν η σωματική υγεία χωρίς
αυτή να διασυνδεθεί με την ψυχική. Τα παιδιά θεωρούν 
σοβαρότερες τις επιπτώσεις στη ζωή και στην ψυχική τους
υγεία από τις επιπτώσεις του ίδιου του ιού. Μίλησαν για χα-
μένη παιδικότητα, χαμένες εμπειρίες, κίνητρο για ζωή,
άγχος, φοβίες, ανασφάλεια, αστάθεια και αποδιοργάνωση
της ζωής τους. Παιδιά με αναπηρίες βίωσαν κοινωνική
απομόνωση, αυξημένα επίπεδα στρες στην οικογένεια, 
επιθετικότητα και κόπωση. Οι επαγγελματικές προκλήσεις
ή/και ψυχολογικές και συναισθηματικές επιπτώσεις και
στους γονείς, τους εμπόδισαν να ασκήσουν αποτελεσμα-
τικά τη γονική τους μέριμνα. Κοινωνική απομόνωση, αποχή
από τις σχολικές κοινότητες, διαφοροποίηση της καθημε-
ρινής τους ρουτίνας, όλα επενδυμένα με τον κίνδυνο της
απώλειας, της ασθένειας και του επαπειλούμενου θανάτου
αγαπημένων προσώπων υπήρξαν στρεσογόνοι παράγον-
τες στη ζωή των παιδιών. 

Δεν επιτρέπεται, όμως, να παραγνωρίσω τις άοκνες προ-
σπάθειες και την αφοσίωση όλων των επαγγελματιών, οι
οποίοι κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και πρωτόγνωρες
συνθήκες, εργάστηκαν με και για τα παιδιά, με καινοτόμους
και πρωτότυπους τρόπους ώστε να τα προστατεύσουν από
τα χειρότερα.

Τα προβλήματα και οι δυσχέρειες που ανέδειξε η νέα 
κατάσταση πραγμάτων, ως συνέπεια της πανδημίας της
COVID-19, είναι μια ευκαιρία διερεύνησης και αναστοχα-
σμού ώστε να οδηγηθούμε σε αναθεώρηση του τρόπου

που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία και ως Πολιτεία τα 
παιδιά και την παιδική ηλικία. Αξιοποιώντας στην πράξη τα
νέα δεδομένα, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν καλά
σχεδιασμένο προγραμματισμό στη βάση των δικαιωμάτων
του παιδιού ώστε, κατά το δυνατόν, να αποκαταστήσουμε
τη ζημιά που έχει ήδη γίνει στα παιδιά τα τελευταία δύο 
χρόνια και να προλάβουμε τον αντίκτυπό της στο μέλλον.
Αναμένω ότι το κράτος, μέσα από παιδοκεντρικές πολιτικές,
θα επενδύσει κατά προτεραιότητα στα παιδιά και στις οικο-
γένειές τους και θα στοχεύσει στην ολιστική προστασία της
υγεία τους. 

Δέσπω Μιχαηλίδου - Λιβανίου

Επίτροπος Προστασίας των  Δικαιωμάτων του Παιδιού

ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ | 2020
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η αποστολή της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ως ανεξάρτητου θεσμού είναι η
προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Η Επίτροπος διορίζεται από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο με βάση τον περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμο, ο οποίος τέθηκε
σε ισχύ στις 22 Ιουνίου 2007 (Νόμος 74(Ι)/2007) και τροποποιήθηκε αργότερα το 2014 (Νόμος
44(1)/2014), ο οποίος και προδιαγράφει τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της θέσης.

Η κα Δέσπω Μιχαηλίδου Λιβανίου διορίστηκε Επίτροπος τον
Οκτώβριο του 2019 από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Διαχρονικός 
στόχος του θεσμού της 

Επιτρόπου είναι
να πρωτοστατήσει στη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των παιδιών και στην οικοδόμηση μιας

κοινωνίας όπου κάθε παιδί που 
διαμένει μόνιμα ή προσωρινά στην 

Κύπρο θα απολαμβάνει υψηλής 
ποιότητας ζωή και θα συμμετέχει 

ισότιμα σε ό,τι το αφορά.

Σύμφωνα με το άρθρο 10(1) του Νόμου της Επιτρόπου:

«Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει ως Επίτροπο πολίτη και μόνιμο
κάτοικο της Δημοκρατίας, υψηλού ηθικού επιπέδου που διακρίνεται
για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του γνώση και πείρα σε
σχέση με θέματα παιδιών:

Νοείται ότι, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση από το Υπουργικό
Συμβούλιο, δυνάμει το παρόντος εδαφίου, το Συμβούλιο ακούει τις
απόψεις των παιδιών, όπως αυτές εκφράζονται μέσω της Παγκύ-
πριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (Π.Σ.Ε.Μ.) και της Παιδο-
βουλής, σε ό,τι αφορά τις αναμενόμενες από τα παιδιά δεξιότητες
και τα προσόντα της Επιτρόπου.

(...) 10 (2) Η θητεία του Επιτρόπου είναι εξαετής, με δυνατότητα
επαναδιορισμού και δεν ξεπερνά συνολικά τα δώδεκα έτη.»



21/01/2020                 Συνάντηση με Διευθύντρια Συστημικού Ινστιτούτου Κύπρου.
23/01/2021                 Συνάντηση με εκπροσώπους του Medeterenian Institute of Gender Studies (MIGS).
27/01/2020                 Συνάντηση με Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας.
28/01/2020                 Συνάντηση με Επίτροπο Νομοθεσίας σχετικά με το νομοσχέδιο περί εγκαθίδρυσης συστήματος ποινικής 
                                         δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με τον Νόμο.
29/01/2020                 Συνάντηση με Υπουργό Εργασίας και Επίτροπο Νομοθεσίας σχετικά με τον περί Υιοθεσιών Νόμο. 
04/02/2020                 Συνάντηση με Πρόεδρο Αρχής Εξαρτήσεων Κύπρου.
17/02/2020                 Συνάντηση με Αντιπρύτανη Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
18/02/2020                 Συνάντηση με κ. Γιώργο Περδίκη και κα Φρόσω Αποστολίδου (Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία 
                                         Πολιτών) για θέματα δικαιωμάτων του παιδιού.
03/03/2020                 Συνάντηση με κ. Κώστα Γιαννόπουλο, Ιδρυτή και Διευθυντή «Χαμόγελο του Παιδιού», από Ελλάδα.
05/03/2020                 Συνάντηση με Διευθυντή «Hope for Children».
09/03/2020                 Συνάντηση με εκπροσώπους του οργανισμού «Reaction».
10/03/2020                 Συνάντηση με κα Μαρία Κυρατζή σχετικά με τα ιδρύματα παιδικής προστασίας.
02/06/2020                   Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί για τις προκλήσεις και την ανταπόκριση 
                                            σχετικά με τον COVID-19 (Spring Seminar about challenges and responses about COVID-19 – ENOC).
25/06/2020                 Συνάντηση της Διευθύνουσας Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Steering Committee for 
                                         the rights of the child - CDENF) – Τηλεδιάσκεψη.
8-7-2020                       Συνάντηση με κ. Άντρο Κυπριανού και κα Σκεύη Κουκουμά (ΑΚΕΛ).
09/07/2020                 Συνάντηση με Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
14/07/2020                 Επίσκεψη στη Λεβέντειο Πινακοθήκη.
16/07/2020                 Διαδικτυακή διαβούλευση με παιδιά για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ομάδων Εφήβων Συμβούλων
                                         Επιτρόπων για το Παιδί (ΕΝΥΑ).
29/07/2020                 Συνάντηση με κ. Χρίστο Χριστόφια (ΕΔΟΝ) σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών.
09/09/2020                 Συνάντηση για τις παιδικές κατασκηνώσεις με μέλη του Γραφείου του κ. Θεοπέμπτου.
10/09/2020                 Συνάντηση με Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
15/09/2020                 Συνάντηση με βουλεύτρια κα Ξένια Κωνσταντίνου για διάφορα θέματα που αφορούν το παιδί και για κατάθεση 
                                         πρότασης νόμου για παιδική πορνογραφία και κακοποίηση παιδιού.
17/09/2020                 Σύνοδος Ολομέλειας CDENF: Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CDENF Plenary Session: 
                                         Strategy for the Rights of the Child) – Τηλεδιάσκεψη 
18/09/2020                 Συνάντηση με Υπουργό Υγείας.
21/09/2020                 Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί για την Αξιολόγηση Αντικτύπου των Δικαιωμάτων
                                         του Παιδιού (ENOC Seminar on Child Rights Impact Assessment - CRIA)
24/09/2020                 Συνάντηση με Πρόεδρο Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων.
29-30 /09/2020          Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (EU Forum on the Rights of the Child).
12/10/2020                 Συνάντηση με βουλευτή κ. Πανίκο Λεωνίδου σχετικά με παιδιά ανάδοχων οικογενειών.
20/10/2020                 Συνάντηση με Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και Προέδρους Οικογενειακού 
                                         Δικαστηρίου σχετικά με θέματα γονικής μέριμνας.
04/11/2020                 Συνάντηση με βουλεύτρια κα Σάββια Ορφανίδου και συνεργάτη της.
05/11/2020                 Επίδοση Ετήσιας Έκθεσης του Γραφείου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
12/11/2020                 Συνέντευξη με puppets (Πάκο και Χαρά).
16/11/2020                 2η Συνάντηση της Διευθύνουσας Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CDENF).
17/11/2020                 24ο Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί 
                                         (24th ENOC Annual Conference) - Τηλεδιάσκεψη
18/01/2020                   Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC General Assembly) - Τηλεδιάσκεψη
16/12/2020                 Πρώτη συνάντηση Επιτρόπου με μέλη της Παγκύπριας Συντονιστικής 
                                         Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ) - Τηλεδιάσκεψη
17/12/2020                 Τηλεδιάσκεψη με μέλη της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου.
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Στο πλαίσιο ανάληψης των καθηκόντων της, η Επίτροπος συναντήθηκε με τους ακόλουθους φορείς, κατά την περίοδο 
21/01/2020 – 17/12/2020: 



ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜAΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟY

1010



ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ | 2020

11

Προστασία των 
δικαιωμάτων 
του παιδιού στην 
Κύπρο

1
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1. Η Ομάδα του Γραφείου της Επιτρόπου 

Το Γραφείο της Επιτρόπου (ΓΕΠ), κατά το 2020, στελεχωνόταν
συνολικά από 10 άτομα επιστημονικό προσωπικό, αποσπα-
σμένα από άλλες Υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, στελεχωνόταν
από επτά Εκπαιδευτικούς/ές Λειτουργούς, δύο Λειτουργούς
Κοινωνικών Υπηρεσιών και μία Διοικητική Λειτουργό. 

Περαιτέρω, το ΓΕΠ υποστηρίζεται από Νομικό Σύμβουλο, με το
καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, και δικηγόρους οι οποίοι
αναλαμβάνουν τη νομική εκπροσώπηση παιδιών εκ μέρους της
ΕΠΔΠ στο πλαίσιο υποθέσεων γονικής μέριμνας στο Οικογε-
νειακό Δικαστήριο.

1.2. Αρμοδιότητες της Επιτρόπου

Χωρίς να υποβαθμίζεται το ενιαίο και αλληλένδετο των δράσεων
και των προγραμμάτων καθώς αυτά αναπτύσσονται γύρω από
τον κεντρικό στρατηγικό στόχο, η Επίτροπος οργανώνει τη δρα-
στηριότητα του Γραφείου γύρω από τέσσερις πυλώνες: 

ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ | 2020
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

1.2.1. Έλεγχος-Παρακολούθηση νομοθεσιών, διαδικα-
σιών και πρακτικών

Στο πλαίσιο αυτό, η Επίτροπος εξετάζει και διατυπώνει άποψη
για τον βαθμό εναρμόνισης και συμβατότητας των εθνικών νο-
μοθεσιών, αποφάσεων πολιτικής, διαδικασιών και πρακτικών
με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του
Παιδιού (εφεξής «Σύμβαση») και άλλες Διεθνείς Πράξεις Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων και παρεμβαίνει εκεί όπου κρίνει ότι
υπάρχει απόκλιση. Συμμετέχει – μετά από πρόσκληση – σε Κοι-
νοβουλευτικές Επιτροπές, εκθέτει και καταθέτει γραπτώς τις
θέσεις και εισηγήσεις της για διάφορα θέματα που αφορούν
τα παιδιά τόσο στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου όσο και του
κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

Παράλληλα, η Επίτροπος παρεμβαίνει προς την εκτελεστική
εξουσία για να επισημάνει στρεβλώσεις των νομοθεσιών, πο-
λιτικών, διοικητικών πρακτικών και διαδικασιών, είτε αυτεπαγ-
γέλτως είτε στο πλαίσιο του μηχανισμού εξέτασης παραπόνων
που της υποβάλλονται. Ο μηχανισμός εξέτασης παραπόνων
αποτελεί μία ανοικτή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ της Επιτρό-
που και των πολιτών (ενηλίκων και παιδιών), και Μη Κυβερνη-
τικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Αφού προηγηθεί διερεύνηση των
παραπόνων, η Επίτροπος παρεμβαίνει προς τους αρμόδιους
Υπουργούς για αποκατάσταση της διασφάλισης των δικαιωμά-
των των παιδιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αδυναμίες
στο σύστημα διοίκησης οι οποίες απαιτούν ριζικότερες μεταρ-
ρυθμίσεις, η Επίτροπος ετοιμάζει και δημοσιοποιεί σχετική
Θέση, Έκθεση, Τοποθέτηση ή Πόρισμα, ανάλογα με την περί-
πτωση, αντλώντας τόσο μέσα από τις πρόνοιες της Σύμβασης
και τα Γενικά Σχόλια της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών όσο
και μέσα από τη νομολογία και τη σχετική βιβλιογραφία.

Έχω γνώμη, 
έχω άποψη, 
έχω ιδέες. 

Μ’ ακούει κανείς;
Εικαστική Έκθεση

Επιτρόπου
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1.2.2 Γραφική απεικόνιση των θεματικών στις οποίες
εμπίπτουν οι νέοι φάκελοι παραπόνων1 που υποβάλ-
λονται από πολίτες ή οργανώσεις στην Επίτροπο  

1 «Νέοι φάκελοι παραπόνων» αναφέρονται μόνο σε όσα παρά
πονα ανοίχθηκε νέος φάκελος

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016:                                     480

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017:                                     531

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018:                                     525

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019:                                     571

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ2 ΓΙΑ ΤΟ 2020:                         608

Η Επίτροπος προωθεί την κύρωση από την Κυπριακή Δημο-
κρατία συμβάσεων που ρυθμίζουν καταστάσεις που αφορούν
παιδιά. Στο πλαίσιο του ελεγκτικού της ρόλου, και σύμφωνα
και με τις πρόνοιες της Σύμβασης και τους Κανόνες Διαδικα-
σίας των Ηνωμένων Εθνών, η Επίτροπος υποβάλλει Συμπλη-
ρωματικές προς τις Περιοδικές Εκθέσεις του κράτους Εκθέσεις
προς την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα
του Παιδιού, θέτοντας τις απόψεις της ως προς τον βαθμό συμ-
μόρφωσης ή μη της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Συστάσεις
της εν λόγω Επιτροπής.

2 «Νέοι φάκελοι παραπόνων» αναφέρονται μόνο σε όσα παρά
πονα ανοίχθηκε νέος φάκελος.

Πίνακας 1. Θεματικές και ποσοστά των νέων φακέλων 
παράπονων του 2020  σε σύγκριση με το 2019

Παράπονα με μια ματιά 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΒΙΑ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ/ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ/ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ/ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΜΕ

ΑΛΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
(2020)

225

65

59

56

55

46

25

22

22

10

10

13

% 
(2020)

37

10,7

9,7

9,2

9

7,6

4,1

3,6

3,6

1,6

1,6

2,1

% 
(2019) 

30 

16 

10,3

14

6,6

2 

1,5

5,3

4,6

2,2

1,5

4,6

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΒΙΑ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ/ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ/ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ/ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΜΕ

ΑΛΛΑ

37%

10,7%39,7%

9,2%

9%

7,6%

4,1%

3,6%

3,6%

1,6%

1,6% 2,1%

ΝΕΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020
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1.2.3 Διαφώτιση και ευαισθητοποίηση των παιδιών 
και της κοινωνίας ευρύτερα σχετικά με τα δικαιώματα
του παιδιού

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών και της κοινό-
τητας ώστε να εδραιωθεί κουλτούρα σεβασμού των δικαιωμάτων
του παιδιού αποτελούν τον δεύτερο πυλώνα δράσης της Επιτρό-
που. Προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της η Επίτροπος διορ-
γανώνει εκστρατείες, εκδηλώσεις και παρουσιάσεις, συμμετέχει
ή προσκαλεί σε δημόσιο διάλογο, συνεργάζεται με τα Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), επισκέπτεται χώρους στους οποίους
φιλοξενούνται παιδιά, εκδίδει σχετικό υλικό και συνεργάζεται με
κρατικές Υπηρεσίες και ΜΚΟ.  

Το 2020 η Επίτροπος, λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για πε-
ριορισμό διασποράς της COVID-19, δεν πραγματοποίησε την κα-
θιερωμένη επετειακή εκδήλωση που διοργανώνεται στις 20
Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε η Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αντ’
αυτού, το Γραφείο δημιούργησε μια εικονική περιήγηση εικαστι-
κής έκθεσης με θέμα το δικαίωμα του παιδιού στη συμμετοχή και
με τίτλο «Έχω γνώμη, έχω ιδέες, έχω άποψη. Μ’ ακούει κανείς;»,
η οποία συνοδευόταν από εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δρα-
στηριότητες και διαδόθηκε μέσω του διαδικτύου στις 20 Νοεμ-
βρίου. Στο μήνυμά της η Επίτροπος αναφέρθηκε στη διαρκή
ανησυχία που εκφράζουν τα παιδιά κατά τη διαβούλευσή τους με
την Επίτροπο ότι δεν ακούγεται η φωνή τους και δεν λαμβάνεται
υπόψη, αλλά και στην παγιωμένη θεώρηση των παιδιών από τους
επαγγελματίες και κρατικούς αξιωματούχους όχι ως σημερι-
νούς/ές αλλά ως αυριανούς/ές πολίτες/πολίτιδες. Σημείωσε δε,
ότι η επιλογή της τέχνης ως μέσου μεταφοράς μηνυμάτων δεν
ήταν τυχαία αλλά βασισμένη στο γεγονός ότι η συμμετοχή εκφρά-
ζεται με ποικίλους τρόπους, ενώ η έκφραση διαμέσου της τέχνης
επιτρέπει τη βαθύτερη διείσδυση στον ψυχικό κόσμο των παιδιών.

Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε βιβλιαράκι με τη Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ενώ διατέθη-
καν προς όλες τις σχολικές μονάδες τα δύο ενημερωτικά έντυπα
που απευθύνονται σε παιδιά δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης
για την προστασία του παιδιού από σεξουαλική κακοποίηση. Ταυ-
τόχρονα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CICADA,
στο οποίο η Επίτροπος συμμετέχει ως εταίρος, δημιουργήθηκε
εκπαιδευτικό υλικό για επαγγελματίες με θέμα την ποιότητα ζωής
των παιδιών.
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1.2.4 Ενδυνάμωση και συμμετοχή των παιδιών 

Στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα των αρμοδιοτήτων της, η Επίτρο-
πος υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που στόχο έχουν την εν-
δυνάμωση των παιδιών και τη συμμετοχή τους στη σχολική
κοινότητα αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Επιπρό-
σθετα, υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης για επαγγελματίες
με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων του
παιδιού κατά την καθημερινή τους επαφή με παιδιά. Λόγω της
πανδημίας της COVID-19, κατά τη διάρκεια του 2020 το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα» υλοποιήθηκε μόνο
κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, ενώ πραγματοποιήθηκε
και διαδικτυακή εκπαίδευση φοιτητών/φοιτητριών. 

Η ενδυνάμωση των παιδιών, μέσα από την παροχή ευκαιριών για
ενεργό συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, απο-
τελεί πάγιο και κύριο στόχο της Επιτρόπου. Το 2020 αποτέλεσε
τη δέκατη συνεχόμενη χρονιά λειτουργίας της Ομάδας Εφήβων
Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ), της οποίας η δράση συμβάλλει
προς τον πιο πάνω σκοπό. Η ΟΕΣ 2020 απαρτίζεται από παιδιά
ηλικίας 13-17 ετών, τα οποία εκπροσωπούν κατά το δυνατόν
ισορροπημένα το κοινωνικό σύνολο, καθώς περιλαμβάνονται σε
αυτήν παιδιά από ευάλωτες ομάδες. Το Γραφείο της Επιτρόπου
διεξήγαγε την πρώτη συνάντηση της ΟΕΣ 2020, με φυσική πα-
ρουσία, με στόχο την εισαγωγή σε γενικές αρχές και πρόνοιες
της Σύμβασης. Τα μέτρα που λήφθηκαν για περιορισμό της δια-

σποράς της COVID-19 εμπόδισαν την ολοκλήρωση της βασικής
εκπαίδευσης των μελών της ΟΕΣ 2020 στα δικαιώματα του παι-
διού. Ως εκ τούτου, διεξήχθη μία μόνο διαδικτυακή συνάντηση με
θέμα τον τρόπο διεξαγωγής και το περιεχόμενο του μαθήματος
της οικιακής οικονομίας. Η θητεία της ΟΕΣ 2020 θα επεκταθεί
και για το 2021 ώστε τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να αποκο-
μίσουν γνώσεις και εμπειρίες που θα αποτελέσουν εφόδιο για
την παραπέρα πορεία τους και αφετηρία για περαιτέρω δραστη-
ριοποίησή τους.  

1.2.5 Αντιπροσώπευση των παιδιών και των συμφερόν-
των τους σε διαδικασίες που τα επηρεάζουν

Το θεσμικό πλαίσιο για τη νομική εκπροσώπηση παιδιών από την
Επίτροπο πηγάζει από τα Άρθρα 3, 9 και 10 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η
οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με τον περί της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του
Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο του 2005 [Ν. 23 (ΙΙΙ)/ 2005], από το
άρθρο 4(1) (ε), (ζ) και (η) των περί Επιτρόπου Προστασίας των
Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμων του 2007 και 2014
[Ν.74(Ι)/2007 και Ν. 44(Ι)/2014], τον περί Επιτρόπου Προστα-
σίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Διορισμός του Επιτρόπου
από το Δικαστήριο ως Αντιπρόσωπος Παιδιού) Διαδικαστικό Κα-
νονισμό του 2014, και από άλλους ειδικούς Νόμους που παρέ-
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χουν στην Επίτροπο την αρμοδιότητα εκπροσώπησης ανηλίκων
σε δικαστικές ή άλλες διαδικασίες (διοικητικές, προδικαστικές
κ.ά.). Οι ειδικοί Νόμοι είναι ο περί Πρόληψης και Καταπολέμησης
της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας
των Θυμάτων Νόμος του 2014 [Ν. 60(Ι)/2014], και 
συγκεκριμένα τα άρθρα 38(1) και 41, ο περί Πρόληψης και 
Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής
Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος
του 2014 [Ν.91(Ι)/2014], άρθρα 33(1) και 42(1), και οι περί
Προσφύγων Νόμοι του 2000 μέχρι το 2016 [Ν. 6(I)/2000
όπως τροποποιήθηκε], άρθρο 10(1Β).

Η Επίτροπος, με δικηγόρους που τυγχάνουν επιμόρφωσης, κα-
τάλληλης καθοδήγησης και εποπτείας από το ΓΕΠ, εκπροσωπεί
τα παιδιά σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες στις περιπτώ-
σεις εκείνες όπου υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του συμφέροντος
των γονέων και του παιδιού ή όταν οι γονείς αδυνατούν να δια-
σφαλίσουν το συμφέρον του/των παιδιού/παιδιών τους. Μέσω
της εκπροσώπησης μεριμνά ώστε τα παιδιά να ενημερώνονται
για το δικαίωμά τους να εκφέρουν τη δική τους άποψη στο Δικα-
στήριο η οποία να συνυπολογιστεί στην τελική λήψη εκτίμησης
και απόφασης προς το συμφέρον τους.  Αξιώνει, επίσης, όπως
αυτή ληφθεί υπόψη από τις αρμόδιες Αρχές οι οποίες έχουν την
υποχρέωση να διασφαλίζουν τα δικαιώματά τους, καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας.

Κατά το 2020 η Επίτροπος εκπροσώπησε νομικά στο Δικαστήριο
έντεκα παιδιά στο πλαίσιο οκτώ υποθέσεων. Οι έξι από αυτές
αφορούν προσφυγές ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών στο Διοι-
κητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας κατά της απορριπτικής
απόφασης της Υπηρεσίας ασύλου και οι άλλες δύο υποθέσεις
γονικής μέριμνας στο Οικογενειακό Δικαστήριο.

Γενικοί προβληματισμοί
Η πανδημία της COVID-19 καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν
για περιορισμό της δεν μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο
τον θεσμό της Επιτρόπου. Παρατηρήθηκε μια αυξημένη ροή
παραπόνων από πολίτες/πολίτιδες που σχετίζονταν με παρα-
βιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού από τα διατάγματα που
εκδίδονταν και τις πρακτικές που εφαρμόζονταν για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας. Ωστόσο, συγκεκρι-
μένα χαρακτηριστικά των αποφάσεων που λαμβάνονταν, και
ιδιαίτερα η περιορισμένη χρονική ισχύς τους, δυσχέραινε το
έργο της διερεύνησης των παραπόνων. 

Επιπρόσθετα, τα περιοριστικά μέτρα επηρέασαν και τη 
λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εφαρμό-
ζονταν από το Γραφείο της Επιτρόπου με αποτέλεσμα πλείστα
εξ αυτών να ανασταλούν. Αντ’ αυτών εφαρμόστηκαν εναλλα-
κτικές ιδέες και προγράμματα, για τα οποία υπήρχε δυνατότητα
να προσφερθούν διαδικτυακά. Ωστόσο, προβληματίζει έντονα
το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δυσχεραίνει την
παροχή βιωματικών εργαστηρίων στα δικαιώματα του παιδιού
με αποτέλεσμα, σε περιόδους κρίσης, η ομάδα των παιδιών
αλλά και των επαγγελματιών που εργάζονται με ή για τα παιδιά
να μην τυγχάνουν επιμόρφωσης.

Εκτενής ανάλυση του αντίκτυπου των μέτρων που λήφθηκαν
για περιορισμό της πανδημίας παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 3. 
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Δράσεις 
της Επιτρόπου

2



2.1. Επετειακή εκδήλωση

Η επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει η Επίτροπος κάθε
χρόνο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του
Παιδιού, το 2020 είχε επίκεντρο το δικαίωμα του παιδιού στη
συμμετοχή. Διακόσια πενήντα παιδιά από δέκα σχολεία όλων
των βαθμίδων και γεωγραφικών περιοχών και εννιά καλλιτέ-
χνες, άνδρες και γυναίκες, άφησαν το δικό τους δημιουργικό
αποτύπωμα για τους τρόπους με τους οποίους οι απόψεις των
παιδιών ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων. Λόγω των μέτρων που υπήρχαν σε ισχύ
για περιορισμό της πανδημίας, αντί της φυσικής περιήγησης,
δημιουργήθηκε διαδικτυακή περιήγηση με στόχο, όχι μόνο την
εικαστική απόλαυση των 259 έργων, αλλά και την ευαισθητο-
ποίηση για την εφαρμογή και διασφάλιση του δικαιώματος στη
συμμετοχή. 

Η εικονική περιήγηση της έκθεσης με τίτλο «Έχω γνώμη, έχω
ιδέες, έχω άποψη. Μ’ ακούει κανείς;» συνοδεύεται από εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν
στη Δ’, Ε’ και Στ’ τάξη του δημοτικού ή να διαφοροποιηθούν
ώστε να συμμετέχουν και μεγαλύτερα ή μικρότερα σε ηλικία
παιδιά. Οι δραστηριότητες είναι έτοιμες για χρήση και δεν απαι-
τούν προετοιμασία εκ μέρους των εκπαιδευτικών, ενώ τα παι-
διά μπορούν να αναρτήσουν και τα δικά τους έργα στον εν
λόγω ιστότοπο. Ο σύνδεσμος3 της εικονικής περιήγησης στάλ-
θηκε για αξιοποίηση προς όλες τις σχολικές μονάδες στις 20
Νοεμβρίου, ενώ είναι διαθέσιμος για πρόσβαση και από το
ευρύ κοινό.

3 http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/18AB580DB99BFE73C2

2586250038AE24?OpenDocument
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2.2. Εκδόσεις/έντυπα/διαδικτυακά ή τηλεοπτικά μηνύ-
ματα

Α. Ενημερωτικό έντυπο για τη Σύμβαση

Το βιβλιαράκι, 65 σελίδων, περιέχει τη Σύμβαση στην ελληνική,
λίστα με τα Προαιρετικά Πρωτόκολλα και λίστα με τα Γενικά
Σχόλια της Σύμβασης, καθώς και λίστα άλλων συναφών διε-
θνών συμβάσεων. Το βιβλιαράκι έχει αναπτυχθεί για διευκό-
λυνση των επαγγελματιών που εργάζονται με/για τα παιδιά για
εύκολη πρόσβαση και αναζήτηση των προνοιών της Σύμβασης.

Β. Ανατύπωση και διανομή των ενημερωτικών έντυπων
«Προστατεύω το σώμα μου και τον εαυτό μου» και 
«Sexting»

Το έντυπο με τίτλο «Προστατεύω το σώμα μου και τον εαυτό μου»
που απευθύνεται σε παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης, περιέχει ση-
μαντικές πληροφορίες που αφορούν την προστασία από σεξουα-
λική κακοποίηση, κάνοντας αναφορά σε αγγίγματα που ενοχλούν,
μυστικά που δεν πρέπει να παραμένουν μυστικά, αλλά και σε

ενέργειες που τα ίδια τα παιδιά μπορούν και πρέπει να κάνουν
για να προστατεύονται. Το βιβλιαράκι στάλθηκε σε όλα τα δημο-
τικά σχολεία της Κύπρου, ένα για κάθε παιδί της Γ’ τάξης.

Το δε έντυπο με τίτλο «Sexting» που απευθύνεται σε παιδιά
μέσης εκπαίδευσης και περιέχει σημαντικές πληροφορίες που
αφορούν την προστασία των παιδιών από την αποστολή φω-
τογραφιών ή βίντεο που στόχο έχουν να προκαλούν σεξουα-
λικό ενθουσιασμό, διανεμήθηκε σε όλα τα γυμνάσια της
Κύπρου, ένα για κάθε παιδί της Γ’ τάξης γυμνασίου.  

Γ. Πολιτική Προστασίας Παιδιών 

Ως θεσμός που εντέλλεται, δυνάμει του σχετικού νομοθετικού
πλαισίου, να προστατεύει και να διασφαλίζει τα δικαιώματα του
παιδιού, το Γραφείο της Επιτρόπου έχει αυξημένη ευθύνη και
υποχρέωση υιοθέτησης και αποτελεσματικής εφαρμογής πο-
λιτικής προστασίας των παιδιών. Ως εκ τούτου, αναπτύχθηκε
η Πολιτική Προστασίας Παιδιών ως εργαλείο, στόχος του οποίου
είναι να διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες, οι πολιτικές
αλλά και τα προγράμματα του θεσμού είναι ασφαλή για τα 
παιδιά, αλλά και ότι η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή των
παιδιών στις δράσεις ή ενέργειες του θεσμού διενεργείται και
υλοποιείται στη βάση της διασφάλισης όλων των δικαιωμάτων
του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων αρχών της
Σύμβασης. Η Πολιτική αναπτύχθηκε για να εξασφαλίζει τα υψη-
λότερα δυνατά πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς, διοι-
κητικών ή άλλων πρακτικών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη
και συμμετοχή των παιδιών, διασφαλίζοντας παράλληλα τόσο
το συμφέρον τους όσο και το ότι δεν θα προκληθεί οποιαδή-
ποτε βλάβη στα παιδιά κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους
σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή δράση της Επιτρόπου Προ-
στασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Στη βάση της Πολιτικής
αναπτύχθηκαν ενέργειες που αφορούσαν την προσκόμιση των
απαραίτητων εγγράφων από όλους/ες τους/τις επαγγελματίες
αλλά και την εκπαίδευσή τους. 
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2.3. Εκπαιδευτικά προγράμματα

Α. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα» 

Κατά τη διάρκεια του 2020 το πρόγραμμα «Στη Δικαιωματο-
χώρα», που αποσκοπεί σε μια πρώτη εισαγωγή των παιδιών
στις πρόνοιες και τις γενικές αρχές της Σύμβασης των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, υλοποιήθηκε με τη
συμμετοχή δέκα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (δύο προδημοτικής
και οκτώ δημοτικής εκπαίδευσης). Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε
στις εν λόγω σχολικές μονάδες στις αρχές του 2020, αλλά,
δυστυχώς, δεν συνέχισε λόγω των περιοριστικών μέτρων που
επιβλήθηκαν για παρεμπόδιση της εξάπλωσης της COVID-19. 

Γ. Εκπαίδευση επαγγελματικών ομάδων 

Στις 10/01/2020 η Επίτροπος πραγματοποίησε βιωματικό
εργαστήρι για συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών όλων των
βαθμίδων που διδάσκουν το μάθημα της εικαστικής αγωγής. Η
ημερίδα, με θέμα «Γιατί Δικαιώματα του Παιδιού», είχε ως
στόχο οι συμμετέχοντες/ουσες να εμπλακούν σε βιωματικές
δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες να αντιληφθούν τον
τρόπο εφαρμογής των βασικών αρχών της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, να βιώσουν
δραστηριότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του
μαθήματος, καθώς και να εντοπίσουν διαδικασίες που πρέπει
να ακολουθούνται για τη λειτουργία ενός παιδοκεντρικού σχο-
λείου.

Παρόμοιου τύπου ημερίδα υλοποιήθηκε διαδικτυακά στις
17/12/2020 για δυνάμει επαγγελματίες και συγκεκριμένα
φοιτητές/ήτριες του κλάδου κοινωνικής εργασίας του Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας. Κύριος στόχος της ημερίδας ήταν η ανά-
πτυξη θετικής στάσης για υιοθέτηση προσέγγισης που
βασίζεται στα δικαιώματα του παιδιού κατά τις επαγγελματικές
ανάγκες και αποφάσεις. Παράλληλα, έγινε μια πρώτη επεξερ-
γασία της Σύμβασης ώστε αυτή να χρησιμοποιείται ως εργαλείο
στην επαγγελματική τους πορεία. 
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Β. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δώσε Φωνή στην Άποψή
σου»

Για τον ίδιο λόγο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δώσε Φωνή
στην Άποψή σου», κατά το οποίο η Επίτροπος επισκέπτεται σχο-
λικές μονάδες και λαμβάνει την άποψη παιδιών και επαγγελ-
ματιών, δεν υλοποιήθηκε.  



Δ. Εκπαίδευση λειτουργών ΓΕΠ

Στις 19, 22 και 27 Μαΐου 2020 όλοι/όλες οι λειτουργοί του
ΓΕΠ συμμετείχαν σε εκπαίδευση που αφορούσε τα ανθρώπινα
δικαιώματα και την προστασία τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο. Το δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης αφορούσε
τη δράση της διοίκησης, γενικές αρχές διοικητικού δικαίου και
αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχο της εφαρμογής
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του
Παιδιού. 

2.4. Συμμετοχές Επιτρόπου σε Δίκτυα

Α. Συμμετοχή Επιτρόπου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτρό-
πων για το Παιδί (ENOC) 

Τον Νοέμβριο του 2020 διεξήχθη το 24ο Ετήσιο Συνέδριο του
Δικτύου Ευρωπαίων Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC), υπό τη
διοργάνωση του Γραφείου του Σκωτσέζου Επιτρόπου, το οποίο
ανέλαβε για το 2021 την Προεδρία του Δικτύου. Το Συνέδριο
παρακολούθησε διαδικτυακά η Επίτροπος, η Επικεφαλής και
μια Λειτουργός του Γραφείου, καθώς και δυο μέλη της ΟΕΣ τα
οποία παρουσίασαν τις θέσεις των παιδιών. Το θέμα του
φετινού συνεδρίου ήταν η Αξιολόγηση Αντικτύπου στα
Δικαιώματα του Παιδιού (Child Rights Impact Assessment-
CRIA). Οι Επίτροποι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
απόψεις και εμπειρίες, καλές και προς αποφυγή πρακτικές, και
να ετοιμάσουν από κοινού τις εισηγήσεις τους για αξιοποίηση
του CRIA από τα κράτη τους.

Τον Δεκέμβριο του 2020 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτρόπων για
το Παιδί (ENOC) κυκλοφόρησε τη Δήλωση Θέσης ENOC 2020
σχετικά με την Αξιολόγηση Αντικτύπου στα Δικαιώματα του
Παιδιού. Τα μέλη του ENOC καλούν τις κυβερνήσεις αλλά και
τα θεσμικά όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιούν την Αξιολόγηση
Αντικτύπου, η οποία συμβάλλει στην ενσωμάτωση των
δικαιωμάτων του παιδιού στη νομοθεσία, στην πολιτική, στην
κατανομή του προϋπολογισμού και σε άλλες διοικητικές
αποφάσεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το συμφέρον του
παιδιού: Πρωταρχικό μέλημα για όλες τις ενέργειες που
αφορούν τα παιδιά, άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών.

Β. Συμμετοχή στη Διευθύνουσα Επιτροπή του Συμβουλίου
της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Steering
Committee for the Rights of the Child)

Η Επίτροπος ως εκπρόσωπος της Κύπρου είναι μέλος της
Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού (Steering Committee for the Rights of
the Child - CDENF). Η Επιτροπή συστάθηκε από το ΣτΕ με στόχο
να καθοδηγεί και να ελέγχει την εφαρμογή από τα κράτη της
Στρατηγικής του ΣτΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Εντός 
του 2020, η Επίτροπος συμμετείχε σε τρεις διαδικτυακές
συναντήσεις της εν λόγω Επιτροπής, στις οποίες συμμετείχαν
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πέραν των 100 ειδικών στα θέματα δικαιωμάτων του παιδιού,
εκπροσωπώντας κράτη μέλη του ΣτΕ, διεθνείς και
ευρωπαϊκούς οργανισμούς και μέλη της κοινωνίας των
πολιτών. Επίκεντρο των συζητήσεων της Επιτροπής ήταν η
ετοιμασία του κειμένου της νέας Στρατηγικής του ΣτΕ για τα
Δικαιώματα του Παιδιού 2022-2027, υπό το φως των νέων
δεδομένων που δημιουργεί η πανδημία στον τομέα της
διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού. Η Επιτροπή
προχωρεί στο τελικό προσχέδιο της Στρατηγικής, αντλώντας
από τις εμπειρίες και τα όσα τα κράτη μέλη αποκόμισαν από την
προηγούμενη Στρατηγική του ΣτΕ, με σημαντικότερο συνεργάτη
τα ίδια τα παιδιά.
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Γ. Συμμετοχή στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Ομάδων Εφήβων
Συμβούλων (ENYA) 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της λει-
τουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί
(ENOC), το οποίο όρισε ως θέμα κατά το 2020 τα δικαιώματα
του παιδιού στις διαδικασίες λήψης απόφασης, και συγκεκρι-
μένα στην υιοθέτηση και εφαρμογή φιλικών προς τα παιδιά
τρόπων συμμετοχής στις διαδικασίες Αξιολόγησης Αντικτύπου
στα Δικαιώματα του Παιδιού (CRIA). Δύο από τα παιδιά της ΟΕΣ
εκπροσώπησαν την Κύπρο στο διαδικτυακό συνέδριο ΕΝΥΑ,
το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 3-4 Οκτωβρίου 2020. Στο
εν λόγω συνέδριο, παιδιά από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες
ομαδοποίησαν τις εισηγήσεις όλων των ομάδων παιδιών που
εργάστηκαν στο θέμα και τις υπέβαλαν προς τους/τις Ευρω-
παίους/ες Επιτρόπους. Ακολούθως, συμπεριλήφθηκαν σε σχε-
τική επίσημη Δήλωση (Position Statement) που προωθήθηκε
σε όλα τα κράτη μέλη από το ENOC. Τα δύο παιδιά εκπροσώ-
πησαν την Κύπρο και στο διαδικτυακό συνέδριο ΕΝΟC που, επί-
σης, διεξήχθη διαδικτυακά στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2020.



Δ.  Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα
Δικαιώματα του Παιδιού 

Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Επίτροπος και η Επικεφαλής του
Γραφείου συμμετείχαν διαδικτυακά στο 13ο Ευρωπαϊκό
Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού με τίτλο «Delivering
for children: towards the European strategy on the rights of
the child». Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ που διοργανώνει κάθε
χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί μια πλατφόρμα
διαλόγου μεταξύ όλων των οργανισμών και των
εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
παιδιών, που έχουν ως επίκεντρό τους το παιδί και τα
δικαιώματά του. Το Φόρουμ για το 2020, μέσα από τη δημόσια
διαβούλευση που έλαβε χώρα, στόχευε στην ετοιμασία της
νέας Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρωταγωνιστές της διαβούλευσης
ήταν τα ίδια τα παιδιά τα οποία χαρακτηριστικά αναφέρουν: «If
it is not us, then who? Children are the real experts in the
situations concerning them». 

Ε.  Συμμετοχή στην Εθνική Στρατηγική για την Ασφάλεια
στο Διαδίκτυο

Η Επίτροπος συμμετέχει ως μέλος της «Υποομάδας Εργασίας
1 για την Εθνική Στρατηγική για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς», η οποία συστάθηκε
υπό τον συντονισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), του
ΥΠΠΑΝ και του ΓΕΡΗΕΤ, στο πλαίσιο της Στρατηγικής
Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας- Δράση 14.
Επιπλέον, η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ) της Επιτρόπου
συμμετέχει στο CyberSafety Youth Panel. 

2.5. Συμμετοχές Επιτρόπου ως εταίρου σε ευρωπαϊκά
προγράμματα

Α. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CICADA

Κατά τη διάρκεια του 2020, ολοκληρώθηκε σειρά δράσεων
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CICADA «Ποι-
ότητα ζωής των παιδιών: συμμετοχή, αναψυχή και παιχνίδι»
(Children’s life quality: participation, recreation and play - CI-
CADA), στο οποίο η Επίτροπος συμμετέχει ως εταίρος. Οι εταί-
ροι συνέλεξαν πληροφορίες σε σχέση με την ποιότητα ζωής
των παιδιών, μέσω μιας δομημένης διαδικασίας, κατά την
οποία υλοποίησαν ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των σχε-
τικών αποφάσεων της Επιτρόπου κατά την τελευταία δεκαετία,
καθώς και διαφόρων περιοδικών μελετών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διεθνών φο-
ρέων. Οι εταίροι δε συνέλεξαν δεδομένα από συνεντεύξεις και
ομάδες εστίασης με παιδιά. Τα αποτελέσματα της χαρτογράφη-
σης καταγράφηκαν σε σχετική Έκθεση στην οποία περιλαμβά-
νεται συγκριτική ανάλυση των δεδομένων από την Κύπρο την
Ελλάδα και την Πορτογαλία, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα του προγράμματος (http://www.cicada-erasmus.eu). 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύχθηκε η
Ανοικτή Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτικών Πηγών του CICADA:
Δραστηριότητες για αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς, γονείς και

ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ | 2020

25



26



ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ | 2020

27

άλλους ενδιαφερόμενους/ες με σκοπό την προώθηση μιας κα-
λύτερης ποιότητας ζωής για τα παιδιά. Η Εργαλειοθήκη ανα-
πτύχθηκε από τους εταίρους στην αγγλική και βρίσκεται
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου, ενώ αναμένεται να με-
ταφραστεί στην ελληνική και πορτογαλική στις αρχές του
2021. Η εργαλειοθήκη θα είναι διαθέσιμη μέσω ασύγχρονου
μαθησιακού περιβάλλοντος (πλατφόρμα μάθησης και εφαρ-
μογή στο κινητό) που θα αναπτυχθεί στην επόμενη φάση του
έργου και θα περιλαμβάνει εικόνες, διαδραστικά πολυμέσα,
βίντεο, e-Books και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη πηγών. 

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του
2021 με τη διεξαγωγή ευρωπαϊκού συνεδρίου. 

Β. Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEBI

Η Επίτροπος συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα SEBI «Διασφάλιση του Συμφέροντος του Παιδιού στο
πλαίσιο Διοίκησης της Σχολικής Μονάδας» («Securing the
Best Interest of the Child in Educational School Administra-
tion»), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. 

Τον Απρίλιο του 2020, οι εννέα εταίροι του ευρωπαϊκού προ-
γράμματος SEBI συμμετείχαν στην πρώτη διαδικτυακή συνάν-
τηση αναφορικά με τα αποτελέσματα του έργου και τις
αρμοδιότητές τους.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2020, τέθηκε σε εφαρμογή
η υλοποίηση του πρώτου παραδοτέου του έργου, το οποίο κα-
θοδηγείται από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, με στόχο τη

συλλογή και ανάλυση δεδομένων που αφορούν τις προσεγγί-
σεις για διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού στα σχο-
λεία, στις ευρωπαϊκές χώρες από τις οποίες προέρχονται οι
εταίροι. Προς τον σκοπό αυτό διεξήχθη βιβλιογραφική ανα-
σκόπηση των παιδαγωγικών μοντέλων, δομών και πρακτικών
για τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού στην εκπαι-
δευτική διοίκηση.

H διαδικασία χαρτογράφησης του οικοσυστήματος για υπάρ-
χουσες πρακτικές και προοπτικές που διασφαλίζουν το συμ-
φέρον του παιδιού στην εκπαιδευτική διοίκηση περιλάμβανε
και την άντληση των απόψεων των άμεσα εμπλεκομένων: Παι-
διών, εκπαιδευτικών, διευθυντικών μονάδων, ατόμων που ερ-
γάζονται σε φορείς που χαράζουν πολιτική, αλλά και ΜΚΟ.
Προς τον σκοπό αυτό η Επίτροπος υλοποίησε δύο ξεχωριστές
ομάδες εστίασης για παιδιά δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης,
καθώς και δύο ξεχωριστές ομάδες εστίασης για εκπαιδευτι-
κούς προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης. Ετοιμάστηκε
σχετική Τοποθέτηση της Επιτρόπου για το θέμα, στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα, η οποία δημοσιεύθηκε στον έντυπο και
διαδικτυακό Τύπο. Στην Τοποθέτηση γίνεται αναφορά: (α) σε
ποικίλα παραδείγματα πρακτικών ή/και αποφάσεων από την
καθημερινή σχολική πράξη στην Κύπρο, τα οποία υποδηλώ-
νουν την ανάγκη καθορισμού και αξιολόγησης του συμφέρον-
τος του παιδιού, (β) στη διασφάλισή του μέσω μιας ποιοτικής
ενιαίας εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές/όλες τις μαθή-
τριες, με αναπόσπαστο συστατικό την ενδυνάμωση των επαγ-
γελματιών, (γ) στην εγκαθίδρυση μηχανισμών και διαδικασιών
μέσω της συμμετοχής των παιδιών στα μαθητικά συμβούλια,



του μηχανισμού υποβολής παραπόνων και της εγκαθίδρυσης
σχολικών μηχανισμών και, τέλος, (δ) στην ανάγκη εμπλοκής
άλλων φορέων στην εκπαιδευτική διαδικασία ως ισότιμων
εταίρων.

Στα τέλη του 2020 ξεκίνησε και η διαδικασία δημιουργίας υλι-
κού για ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και άλλων φορέων η
οποία θα ολοκληρωθεί περί τις αρχές του 2021.  

2.6. Άλλες δράσεις και προγράμματα

Α.  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Power up, Power Down» 

Η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου εφάρμοσε πιλο-
τικά το μοντέλο «Power up, Power Down»: Ένα πρότυπο πα-
ρέμβασης για την ενεργό και ασφαλή συμπερίληψη της γνώμης
των παιδιών στις αποφάσεις γονικής επιμέλειας. Το μοντέλο
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο σε συνεργασία με
το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Child Contact, το
οποίο ο εν λόγω οργανισμός υλοποιεί. Μέσα από τη συμμετοχή
των παιδιών, το πρόγραμμα στόχευε: (α) στην αξιολόγηση των
δυσκολιών και των ευκαιριών που υπάρχουν στο κυπριακό σύ-
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στημα δικαιοσύνης, (β) στην προώθηση συνεργασίας για την
ανάπτυξη συγκεκριμένων διαδικασιών που να στηρίζουν την
κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών στο πλαίσιο δια-
χείρισης γονικής επιμέλειας και επικοινωνίας σε περιπτώσεις
ενδοοικογενειακής βίας, (γ) στον εντοπισμό οποιωνδήποτε
άλλων αναγκών ώστε να αποφευχθεί η δευτερογενής και επα-
ναλαμβανόμενη θυματοποίηση παιδιών, και (δ) στο να ακου-
στούν οι απόψεις των παιδιών για το θέμα και να μεταφερθούν
προς το δικαστικό σώμα.  

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, το Ανώτατο Δικαστήριο και η
Επίτροπος προγραμμάτιζαν επίσκεψη μελών της ΟΕΣ στο Ανώ-
τατο Δικαστήριο στις 25 Οκτωβρίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα της
Πολιτικής Δικαιοσύνης. Τα μέτρα που υπήρχαν σε ισχύ για πε-
ριορισμό της πανδημίας δεν επέτρεψαν τη φυσική παρουσία
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των παιδιών στο χώρο. Παρόλα αυτά, τα παιδιά θέλοντας να
προβάλουν την ανάγκη διασφάλισης του συμφέροντος του παι-
διού ως πρωταρχικό κριτήριο στις αποφάσεις που λαμβάνονται
από τους Δικαστές και αφορούν παιδιά, απέστειλαν προς όλα
τα μέλη του δικαστικού σώματος, ως αναμνηστικό, σχέδια σε
κορνίζα που έφεραν κάποιες από τις απόψεις τους. Παράλληλα,
με επιστολή τους προς τα μέλη του δικαστικού σώματος μετέ-
φεραν τις απόψεις τους για τρόπους βελτίωσης του συστήμα-
τος απονομής της δικαιοσύνης όπως η συμμετοχή των παιδιών
κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης σε υποθέσεις που τα αφο-
ρούν, δηλαδή ως παιδιά-θύματα ενδοοικογενειακής βίας και
παιδιά αντικείμενο διαδικασίας γονικής μέριμνας. 

Β. Θέατρο για παιδιά και νέους

Η Επίτροπος συμμετείχε σε εκδήλωση υπό την αιγίδα του Διε-
θνούς Οργανισμού Θεάτρου για Παιδιά και Νέους Assistej In-
ternational, η οποία διεξήχθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2020. Σε
σχετική ομιλία της η Επίτροπος σημείωσε ότι το θέατρο μπορεί
να διαδραματίσει σημαντικό θεραπευτικό και αποκαταστατικό
ρόλο, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Τόνισε δε, ότι η υιοθέ-
τηση από κάθε οργανισμό Κώδικα Προστασίας του Παιδιού και
Κώδικα Δεοντολογίας που να ρυθμίζει τις υποχρεώσεις και τη
συμπεριφορά των επαγγελματιών όλων των κλάδων που συμ-
μετέχουν στην παραγωγή απέναντι στα παιδιά είναι εκ των ουκ
άνευ, καθοριστική και ρυθμιστική. Παράλληλα, αναφέρθηκε
στην ανάγκη αξιοποίησης της εμπειρίας και εμπειρογνωμοσύ-
νης στον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών, αλλά και στην
ανάγκη διάθεσης πόρων για ανάπτυξη του εν λόγω τομέα και
επαναπροσδιορισμό της βασικής αντίληψης πάνω στην οποία
δομούνται τα θεατρικά δρώμενα. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και δύο μέλη της ΟΕΣ τα οποία με
τη σειρά τους σημείωσαν τη σπουδαιότητα της συμμετοχής των
παιδιών σε θεατρικές και καλλιτεχνικές παραγωγές, εστιάζον-
τας σε σημεία που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των παιδιών.
Σχολιάστηκε, επίσης, και ο αντίκτυπος που είχαν τα περιορι-
στικά μέτρα για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του COVID-19
στη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές και θεατρικές παραγωγές.  



Η Επίτροπος, σε συνεργασία με τον ΘΟΚ, στο πλαίσιο των δρά-
σεών του «Νέος σε έρημο νησί», διοργάνωσε συζήτηση μεταξύ
παιδιών, γονέων και επαγγελματιών (εκπαιδευτικών, κοινωνι-
κών λειτουργών, ψυχολόγων) με αφορμή το θεατρικό έργο «Το
παράδειγμα του δόκτορα Κόρτσακ» σε σκηνοθεσία Γιάννη Κα-
ραούλη. Η συζήτηση που διεξήχθη στις 16 Φεβρουαρίου, με
το πέρας της παράστασης, έδωσε την ευκαιρία σε συντελεστές
και θεατές να συζητήσουν τα θέματα-μηνύματα του έργου, και
ιδιαίτερα το δικαίωμα του παιδιού στη συμμετοχή σε όλες τις
διαδικασίες που το αφορούν, βασική αρχή της παιδαγωγικής
προσέγγισης του Κόρτσακ. Ένα δικαίωμα που εφαρμοζόταν
ακόμα και μέσα στη θανατερή ατμόσφαιρα του γκέτο της Βαρ-
σοβίας. Στο πάνελ της συζήτησης συμμετείχαν η Επίτροπος, ο
Γιώργος Παουλλής (μέλος της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων
της Επιτρόπου), ο κ. Γιάννης Καραούλης (σκηνοθέτης της πα-
ραγωγής), η κα Ελένη Μολέσκη (δραματουργός της παραγω-
γής) και ο κ. Αντρέας Μακρής (ηθοποιός της παραγωγής). Τη
συζήτηση συντόνιζε η κα Μαρία Ρωσσίδου (Επικεφαλής Γρα-
φείου Επιτρόπου).
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Γ. Υλοποίηση συζήτησης με το πέρας της θεατρικής πα-
ράστασης «Το παράδειγμα του δόκτορα Κόρτσακ» 
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Δ. Θεατρική παράσταση «Ήχος από κόκκαλα που σπάνε»

Μέλη της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων μαζί με λειτουργούς
του Γραφείου παρακολούθησαν, στις 4 Οκτωβρίου 2020, την
παράσταση «Ήχος από κόκκαλα που σπάνε» της Σουζάν Λεμπό,
σε σκηνοθεσία Γιάννη Καραούλη. Η παράσταση ανέβηκε από
την καλλιτεχνική ομάδα των Δράσεων 2020-2021 «Νέος σε
έρημο νησί» του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Ακολούθησε
ανοικτή συζήτηση με θέμα τις προσφυγικές ροές και τα ασυ-
νόδευτα παιδιά, με ομιλητές την κα Τώνια Σταυρινού (δημοσιο-
γράφος), τον κ. Βαγγέλη Γέττο (νομικός) και την κα Έλλη Μόντη
(Λειτουργός Προστασίας Παιδιού στο «Hope For Children»– CRC
Policy Center).

Ε. Πρόγραμμα «Μέντωρ»

Η Επίτροπος συνέχισε τη στήριξη του προγράμματος «Μέν-
τωρ», ένα πρόγραμμα κοινωνικής και προσωπικής καθοδήγη-
σης παιδιών το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας και έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου για πέμ-
πτη συνεχόμενη χρονιά. Το πρόγραμμα, μέσα από τη στήριξη
παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες από φοιτητές/τή-
τριες που εκπαιδεύονται ανάλογα, συμβάλλει στην καλλιέργεια
κουλτούρας αποδοχής, εθελοντικής συνεισφοράς και κοινω-
νικής ευθύνης και στη δημιουργία ενός υγιούς και δημοκρατι-
κού συνόλου ενεργών πολιτών. Το πρόγραμμα βραβεύθηκε
στις 10 Ιανουαρίου 2020 στην κατηγορία «Πρωτοβουλία Κοι-
νωνικής Δράσης της Χρονιάς» στα εναρκτήρια βραβεία Triple
E στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. 

Στ. Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Canicula Puppets «Η
Χαρά τζ’ ο Πάκος»

Η Επίτροπος συμμετείχε στο εκπαιδευτικό παιδικό/νεανικό
πρόγραμμα του Canicula Puppets «Η Χαρά τζ’ ο Πάκος» που
μεταδίδεται διαδικτυακά και παρείχε σχετική με τον κορωνοϊό
πληροφόρηση. 

Γενικοί προβληματισμοί
Το πρόβλημα της μεμονωμένης και σποραδικής επιμόρφω-
σης επαγγελματιών που ασχολούνται με παιδιά σε θέματα
δικαιωμάτων του παιδιού, μια διαχρονική μέριμνα της Επι-
τρόπου, έχει επιδεινωθεί αφού σε περιόδους κρίσης όπως
αυτή της πανδημίας της COVID-19, οι ευκαιρίες για συμμε-
τοχή σε επιμορφώσεις μειώνονται ακόμη περισσότερο, ενώ
ο βιωματικός και συμμετοχικός χαρακτήρας που επιβάλλεται
να έχουν δεν μπορεί να μεταφερθεί εξ ολοκλήρου σε διαδι-
κτυακό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μην επέρχονται αλλαγές
στις στάσεις και δεξιότητες των επαγγελματιών.  

Στην ίδια βάση, η επιμόρφωση των ιδίων των παιδιών στα
δικαιώματά τους, από το Γραφείο της Επιτρόπου μέσω των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δεν υλοποιήθηκε για πάνω
από εννέα μήνες, λόγω των μέτρων που υπήρχαν σε ισχύ
για περιορισμό της διασποράς της COVID-19 (οδηγίες που
δόθηκαν στα σχολεία για περιορισμό των δραστηριοτήτων
εκτός σχολικού χώρου αλλά και των δραστηριοτήτων που
απαιτούν διάδραση σε φυσικό επίπεδο). Ως αποτέλεσμα, και
σε συνδυασμό με τη μη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε
θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, σε περιόδους κρίσης
όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παραβιάσεων των δι-
καιωμάτων, τα παιδιά δεν ενημερώνονται και δεν ενδυνα-
μώνονται ώστε να αναγνωρίσουν παραβιάσεις των
δικαιωμάτων τους, να εκφράσουν και να μεταφέρουν τις
ανησυχίες τους αλλά και να αναλάβουν δράση. 



32



33

Πανδημία Covid-19 
και δικαιώματα
του παιδιού

3



Η νέα κατάσταση πραγμάτων που επέφερε η πανδημία της
COVID-19 υποχρέωσε την ανθρωπότητα να επανεξετάσει τις
αξίες και προτεραιότητές της. Η υγεία, η ασφάλεια και η παγ-
κόσμια οικονομία μπήκαν σε νέα φάση. Στο κεφάλαιο αυτό πα-
ρατίθενται τόσο οι δράσεις που ανέπτυξε η Επίτροπος με στόχο
τη διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας ώστε αυτή
να συμβάλει σε πρακτικό επίπεδο στη διασφάλιση των δικαιω-
μάτων του παιδιού κατά την περίοδο των περιοριστικών μέ-
τρων που τέθηκαν σε ισχύ για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του
ιού, όσο και οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού που
παρατηρήθηκαν και για τις οποίες η Επίτροπος παρενέβη άμεσα
προς τις αρμόδιες Αρχές. Στο ίδιο κεφάλαιο παρατίθενται και
παρατηρήσεις / διαπιστώσεις που έγιναν κατά την περίοδο
εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, σε σχετικές παρεμβά-
σεις, λόγω του ότι τα θέματα και οι δυσκολίες που προέκυπταν
εντοπίζονταν άμεσα από τις Αρχές, οι οποίες προέβαιναν σε
σχετικές τροποποιήσεις των διαταγμάτων που υιοθετούνταν.
Ωστόσο, αυτές παρατίθενται ούτως ώστε να διαφανεί ο γενι-
κότερος αντίκτυπος των μέτρων στα δικαιώματα του παιδιού.  

3.1. Δράσεις Επιτρόπου

3.1.1. Μήνυμα Επιτρόπου προς τα παιδιά

Σε μήνυμα που απηύθυνε η Επίτροπος προς τα παιδιά στις 17
Μαρτίου 2020, αναφέρθηκε στην πρωτόγνωρη κατάσταση
που βιώνει ολόκληρη η ανθρωπότητα, η οποία αναπόφευκτα
προκαλεί έντονα αρνητικά συναισθήματα. Κάλεσε τα παιδιά να
ακολουθούν τις υποδείξεις των ειδικών, να λαμβάνουν πληρο-
φόρηση για την κατάσταση της πανδημίας από αξιόπιστες
πηγές και, παράλληλα, να αξιοποιήσουν και εποικοδομητικά τον
χρόνο τους δίνοντας έμφαση σε εναλλακτικές μορφές δραστη-
ριοποίησης και ψυχαγωγίας εντός του σπιτιού.  

3.1.2. Δημιουργία ειδικού τομέα στην ιστοσελίδα της
Επιτρόπου

Στην ιστοσελίδα του Γραφείου δημιουργήθηκε σχετικός τομέας
με χρήσιμες πληροφορίες που αφορούσαν την πανδημία
COVID-19. Αναρτήθηκαν έντυπα που εξέδωσε το Γραφείο
Τύπου και Πληροφοριών που κρίθηκαν ως φιλικά για χρήση
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από παιδιά και που αφορούσαν μέτρα ατομικής προστασίας,
πληροφορίες για τον κορωνοϊό, τηλέφωνα ενημέρωσης για
τον κορωνοϊό, συμπτώματα της λοίμωξης, αλλά και τρόπους
αντιμετώπισης του άγχους των παιδιών στη διάρκεια της παν-
δημίας, ενώ αναρτήθηκε και οδηγός του Παιδαγωγικού Ινστι-
τούτου για γονείς, αναφορικά με την ασφαλή χρήση του
διαδικτύου. 

Εκτός από τις δράσεις της Επιτρόπου, ο τομέας φιλοξενούσε
και μήνυμα της Επιτρόπου προς τα παιδιά, τις παρεμβάσεις της
προς όλες τις αρμόδιες Αρχές που αφορούσαν θέματα που
άπτονταν της πανδημίας λόγω της λήψης μέτρων για περιορι-
σμό της, αλλά και σχετικές δράσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC): Δήλωση του Προεδρείου και
σχετική έρευνα που διεξήχθη. 

3.1.3. Δημιουργική διαμαρτυρία: Η ΟΕΣ και ο ΘΟΚ 
δημιουργούν

Οι έφηβοι/ες της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ) της Επι-
τρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού δεν παρέ-
μειναν αμέτοχοι θεατές στα νέα δεδομένα. Αντιθέτως, έδρασαν
ως συμμέτοχοι στις προσπάθειες περιορισμού και καταπολέ-
μησης του ιού και εκφραστές της ανήσυχης εποχής μας. Στο
πλαίσιο των Δράσεων 2019-2020: «Νέος σε έρημο νησί»
του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, δεκαεπτά έφηβοι/ες της
ΟΕΣ «συναντήθηκαν» διαδικτυακά, με ένα κομμάτι χαρτί στο
χέρι, και αντιμετώπισαν τις συνθήκες του περιορισμού μέσα
από τη δημιουργικότητα. Έμαθαν να γράφουν στίχους για να

αποτυπώσουν σε ένα τραγούδι τη δική τους οπτική. Έπειτα,
χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο δημιουργικά έδω-
σαν στο τραγούδι τους εικόνα και έφτιαξαν το δικό τους μου-
σικό βίντεο. Τα μηνύματα των παιδιών ηχηρά και ξεκάθαρα, μας
υπενθυμίζουν ότι το παιδί έχει λόγο, είναι εδώ και δεν υπάρχει
μόνο μέσα από το βλέμμα των ενηλίκων. Οι έφηβοι/ες αντίκρι-
σαν με υπευθυνότητα τις δυσκολίες και τόλμησαν να φαντα-
στούν τον κόσμο μετά τη λήξη της πανδημίας, πολύχρωμο και
αισιόδοξο όσο θα ήθελαν να είναι. Τον συντονισμό της δράσης
εκ μέρους της ομάδας «Νέος σε έρημο νησί» είχαν οι Ελένη
Μολέσκη, Γιάννης Καραούλης και Ειρήνη Ανδρέου. Την καθο-
δήγηση στη συγγραφή των στίχων και την επιμέλειά τους είχε
ο στιχουργός Σταύρος Σταύρου. Για τη σύνθεση υπεύθυνη ήταν
η Χριστίνα Γεωργίου, ενώ την εικόνα επεξεργάστηκε ο Γιάννης
Καραούλης.
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3.1.5. Οι δικαιωματοκατασκευές μας ταξιδεύουν

Με στόχο τη γνωριμία των παιδιών με τα δικαιώματά τους, την
περίοδο 27/04/2020- 22/05/2020, μια διαφορετική εκ-
στρατεία διοργανώθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Κάθε εβδομάδα αναρτάτο μια εικόνα που πρόβαλε ένα δι-
καίωμα. Τα παιδιά έπρεπε να φτιάξουν το δικό τους σχέδιο για
το συγκεκριμένο δικαίωμα και να δώσουν τη δική τους άποψή
αποστέλλοντας συγχρόνως φωτογραφία του σχεδίου/αφί-
σας/κατασκευής τους στην Επίτροπο, εικόνες οι οποίες αργό-
τερα αξιοποιήθηκαν με έναν δημιουργικό τρόπο.  

3.1.4. Εκστρατεία #therightchallenge

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των πρώτων περιοριστικών
μέτρων που ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2020, η Επίτροπος ανα-
κοίνωσε μια νέα διαδικτυακή πρόκληση στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης με τίτλο #therightchallenge. Το ζητούμενο ήταν η
ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο με την αγαπημένη δραστη-
ριότητα μέσα στο σπίτι, παιδιών και ενηλίκων, με στόχο την
ανάρτηση από τουλάχιστον 365 άτομα, όσοι και οι μήνες από
την υιοθέτηση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(Νοέμβριος 1989) μέχρι και τις 13 Απριλίου 2020, ημερομη-
νία κατά την οποία τερματίζονταν τα πρώτα περιοριστικά μέτρα
(#therightchallenge). Με αυτό τον τρόπο συγκεντρώθηκαν και
μεταδόθηκαν με χιούμορ και φαντασία ιδέες για δημιουργική
ενασχόληση και παιχνίδι στο σπίτι. Την ίδια περίοδο η Επίτρο-
πος κλήθηκε να συμμετάσχει σε τραγούδι ραπ για τα δικαιώ-
ματα του παιδιού, με τη συμμετοχή παιδιών και γνωστών
προσωπικοτήτων και τίτλο «Η καλύτερη μέρα». 
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3.1.6. Συμμετοχή της Επιτρόπου στην Πρωτοβουλία
«Family Stories» της εταιρείας «Χαραλαμπίδης Κρί-
στης» 

Με τη στήριξη της Επιτρόπου, η εταιρεία «Χαραλαμπίδης Κρί-
στης» ξεκίνησε, στις 29 Απριλίου, μια πρωτοβουλία στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης, στο πλαίσιο δράσεων του προγράμμα-
τος κοινωνικής αλληλεγγύης «Συμμετοχή», σε συνεργασία με
τη «Reaction» και υπό την αιγίδα της συζύγου του Προέδρου
της Δημοκρατίας κας Άντρης Αναστασιάδη. Στόχος της πρωτο-
βουλίας ήταν διακεκριμένοι/ες ειδικοί/ες, παιδαγωγοί, εκπαι-
δευτικοί, ψυχολόγοι αλλά και αθλητές/ήτριες, Ολυμπιονίκες και
Παραολυμπιονίκες, μέσα από ενημερωτικά, διαδραστικά, εκ-
παιδευτικά αλλά και live βίντεο, να μεταδώσουν τρόπους προ-
σέγγισης σε θέματα ανθρώπινης συμπεριφοράς που έχουν
προκύψει στο πλαίσιο της νέας τάξης πραγμάτων.
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3.1.7. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτρόπων
για το Παιδί

Η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε και εξακολουθεί να
επηρεάζει την καθημερινή ζωή των παιδιών σε παγκόσμιο
επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC)
στο οποίο η Επίτροπος συμμετέχει, στην Επίσημή του Δήλωση,
καλεί τα κράτη να παρακολουθούν στενά τις συνθήκες
διαβίωσης όλων των παιδιών καθώς και τον βαθμό
ανταπόκρισης των αρμοδίων Αρχών, σε τοπικό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των
περιοριστικών μέτρων. Ευθύνη των Επιτρόπων είναι η
ανταλλαγή σημαντικής πληροφόρησης, καλών πρακτικών και
εμπειριών, με στόχο όλα τα παιδιά και οι οικογένειές τους να
παραμείνουν ασφαλή και να διασφαλίζονται τα δικαιώματά
τους, όπως προνοείται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλα σχετικά ευρωπαϊκά και
διεθνή νομικά κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.



Σε αυτό το πλαίσιο, το ENOC και η UNICEF,  τον Μάιο του 2020
διεξήγαγαν διαδικτυακή έρευνα μεταξύ των Επιτρόπων για το
Παιδί, σχετικά με την ανταπόκριση των θεσμών των Επιτρόπων
στις νέες προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία. Δώδεκα
μέλη του ENOC συμμετείχαν στην έρευνα, ανάμεσά τους και το
Γραφείο της Επιτρόπου. Ως συνέχεια της έρευνας
διοργανώθηκε, στις 2 Ιουνίου 2020, τηλεδιάσκεψη στην οποία
συμμετείχαν η Επίτροπος και η Επικεφαλής του Γραφείου, μαζί
με άλλους 60 εκπρόσωπους των Γραφείων των Επιτρόπων για
το Παιδί και της UNICEF. Θέμα της συζήτησης ήταν ο αντίκτυπος
που είχε στους θεσμούς των Επιτρόπων η πανδημία, σε σχέση
με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι Επίτροποι
είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις όσον αφορά τις
γνώσεις/εμπειρίες/δεξιότητες για την αντιμετώπιση κρίσεων
αλλά και καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν με επιτυχία μέχρι
στιγμής. 

3.2. Έλεγχος - Παρακολούθηση διαταγμάτων, διαδικα-
σιών και πρακτικών

H Επίτροπος έλαβε σωρεία παραπόνων από πολίτες/πολίτιδες,
παιδιά και οργανώσεις που αφορούσαν παραβιάσεις των δι-
καιωμάτων του παιδιού λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για
έλεγχο της διασποράς του ιού COVID-19. Παρατίθεται γραφική
απεικόνιση των παραπόνων που λήφθηκαν, ενώ ακολουθεί
συνοπτική περιγραφή συγκεκριμένων πεδίων επηρεασμού των
δικαιωμάτων του παιδιού.    

Γραφικό 2. Γραφική απεικόνιση των παραπόνων που υποβλή-
θηκαν και σχετίζονται με τα μέτρα που λήφθηκαν για περιορισμό
της πανδημίας της COVID-19.

3.2.1. Αξιολόγηση αντικτύπου στα δικαιώματα του 
παιδιού

Η Επίτροπος αποδέχθηκε πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Δικτύου
των Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC) και της UNICEF για διεξα-
γωγή αξιολόγησης του αντικτύπου που είχαν τα περιοριστικά
μέτρα στα δικαιώματα του παιδιού (Child Rights Impact As-
sessment – CRIA). Αντίστοιχη αξιολόγηση αντικτύπου θα διε-
ξαχθεί από αριθμό Επιτρόπων άλλων ευρωπαϊκών χωρών με
στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων.
Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, η Επίτροπος αναμένεται να
αναπτύξει σειρά δράσεων εντός του 2021 προς επίτευξη του
στόχου. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα στηρίζεται και παρα-
κολουθείται από Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες. 

3.2.2. Το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση

Η Επίτροπος σε ανακοίνωσή4 της ημερομηνίας 11/05/2020
κάλεσε όλους να συνεχίσουν να ακολουθούν προσεκτικά τις
οδηγίες της Κυβέρνησης και των ειδικών επιστημόνων σχετικά
με τη λήψη μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κο-
ρωνοϊού. Ωστόσο, τόνισε ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να αξιο-
λογούν τους κινδύνους, υπαρκτούς, μεγαλύτερους ή
μικρότερους, και αναλόγως να ακολουθούν τα όποια μέτρα, με
γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού και ει-
δικότερα των δικαιωμάτων στη ζωή, στην υγεία, στην προστα-
σία, στην εκπαίδευση, στην αξιοπρέπεια, στην ιδιωτικότητα και
στη συμμετοχή, λαμβάνοντας πρώτιστα υπόψη το συμφέρον
του παιδιού. Ειδικότερα, ως προς το δικαίωμα του παιδιού στην
εκπαίδευση, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της σχετικά με: i)
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ημερομηνίας 28/04/2020),
ii) την επαναλειτουργία των σχολείων και τη διεξαγωγή των
Παγκύπριων Εξετάσεων (ημερομηνίας 06/05/2020). 

Η Επίτροπος πραγματοποίησε τηλεδιασκέψεις με την
Παιδοβουλή στις 18/05/2020 και με την ΟΕΣ στις
20/05/2020, όπου άκουσε τις απόψεις των παιδιών για
θέματα σχετικά με την εκπαίδευση αλλά και τα συναισθήματα
και τις ανησυχίες τους για τις μέρες που έμειναν στο σπίτι. Τα
θέματα που απασχόλησαν τα παιδιά ήταν η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση και οι πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής της (ανάγκη
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ενίσχυση της υλικοτεχνικής
υποδομής), η παροχή ίσων ευκαιριών και η εξάλειψη των

4 «Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του
Παιδιού σχετικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού
και ειδικότερα του δικαιώματος στην εκπαίδευση, στις ιδιαίτερες
συνθήκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού»
(11/5/2020), η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επι
τρόπου (www.childcom.org.cy).
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ανισοτήτων (ευπαθείς ομάδες, παιδιά με αναπηρίες, εξεταστέα
ύλη σε συνάρτηση με την ανά σχολείο διδαχθείσα ύλη), αλλά
και η διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικότητας και της
αξιοπρέπειας των μαθητών/τριών. Επιπρόσθετα, τέθηκε το
θέμα της καταχώρησης απουσιών κατά την επαναλειτουργία
των σχολείων, η χρήση ανεμιστήρα στις αίθουσες διδασκαλίας,
η συμπερίληψη του κοντού παντελονιού στη μαθητική στολή
των αγοριών κατά τις ζεστές μέρες και ο τρόπος υποβολής
παραπόνου σε περίπτωση μη εφαρμογής των πρωτοκόλλων
ασφάλειας και υγείας. Η Επίτροπος ενημέρωσε τα παιδιά για
όλες τις ενέργειές της και τις παρεμβάσεις που έγιναν
αναφορικά με τα πολλαπλά ζητήματα που ανέκυψαν, κυρίως
στην εκπαίδευση, σε συνάρτηση με τα μέτρα που έχουν ληφθεί
εκ μέρους αρμόδιων/συναρμόδιων Υπουργείων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και τα
διαβεβαίωσε ότι οι εισηγήσεις τους έχουν καταγραφεί και θα
ληφθούν υπόψη. 

3.2.2.1. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Έχοντας κατά νουν την απαίτηση για παροχή δυνατότητας ίσης
πρόσβασης και ίσων ευκαιριών στη μάθηση κατά τη διάρκεια
των πρωτόγνωρων συνθηκών που προέκυψαν λόγω της παν-
δημίας, η Επίτροπος έθεσε σε σχετική διερευνητική επιστολή,
ημερομηνίας 28/04/2020, προς τον Υπουργό Παιδείας, Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, συγκεκριμένα ερωτήματα
συναφή με ενδείξεις παραβιάσεων δικαιωμάτων του παιδιού
όπως η συνέχιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά την
επαναλειτουργία των σχολείων με χρήση κάμερας ώστε οι μα-
θητές/ήτριες που βρίσκονται στο σπίτι να παρακολουθούν το
μάθημα που γίνεται στην αίθουσα διδασκαλίας. Στη δε ανακοί-
νωσή της, ημερομηνίας 11/05/2020, σημείωσε ότι το
ΥΠΠΑΝ θα πρέπει να ακολουθήσει τις συγκεκριμένες οδηγίες
και κατευθύνσεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα κατά τρόπο που να εξισορροπούνται το
δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια
των παιδιών.

Ακολούθως, κατέθεσε στη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 02/09/2020
Υπόμνημα5 με τις διαπιστώσεις και εισηγήσεις της. Ανάφερε
ότι το δικαίωμα παιδιών να μπορέσουν να συνεχίσουν όσο το

5 «Υπόμνημα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παι
διού, στη συζήτηση των θεμάτων: Β.1 Οι περί Λειτουργίας των Δη
μόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3)
Κανονισμοί του 2020, Β.2 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχο
λείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του
2020, Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολι
τισμού, 02/09/2020» το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
Επιτρόπου (www.childcom.org.cy) στον σύνδεσμο «Υπομνήματα Επι
τρόπου στη Βουλή».
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δυνατόν πιο απρόσκοπτα την εκπαίδευσή τους πρέπει να κατι-
σχύσει των όποιων πρακτικών δυσκολιών και συνέστησε τα
εξής:

(і) Κάθε πρακτική εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει να τεκ-
μηριώνεται στη βάση μιας σοβαρής επιστημονικής μελέτης, με
αναφορές σε συγκεκριμένες έγκυρες επιστημονικές έρευνες.

(іі) Να ληφθούν πρόνοιες πλήρους κάλυψης κάθε είδους υλι-
κοτεχνικής υποδομής.

(iii) Η προσπάθεια εξασφάλισης πρόσβασης στη διαδικτυακή
διδασκαλία για όλα τα παιδιά να περιλαμβάνει επαρκή διαφο-
ροποίηση του διδακτικού υλικού και των δοκιμίων αξιολόγη-
σης

(iv) Να δοθεί έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
στη νέα μέθοδο διδασκαλίας. Το δε ΥΠΠΑΝ θα πρέπει να εξεύ-
ρει αποτελεσματικούς μηχανισμούς που να του επιτρέπουν να
διαπιστώνει τον βαθμό ετοιμότητας κάθε εκπαιδευτικού ώστε,
στη βάση των ιδιαίτερων αναγκών του καθενός, να συνεχίζεται
η παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης, μέχρι την αποδεδειγ-
μένη επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

(v) Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση να αποτελέσει σημαντικό ερ-
γαλείο το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπρόσθετα και
ενισχυτικά προς τη διά ζώσης μαθησιακή διαδικασία και μετά
την πανδημία. 

Όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης στα Λύκεια και Τεχνικές Σχολές των επαρχιών Λεμεσού
και Πάφου, για την περίοδο 16/11/2020 έως 29/11/2020,
λόγω των πρόσθετων μέτρων υγειονομικής προστασίας που
ανακοίνωσε η Κυβέρνηση και στα Λύκεια και Τεχνικές Σχολές
όλων των επαρχιών από τις 14/12/2020, η Επίτροπος έλαβε
γραπτά παράπονα εκ μέρους των γονέων/κηδεμόνων ή οργα-
νωμένων συνόλων που εξέφραζαν τις ανησυχίες τους. 

Η Επίτροπος συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. 

3.2.2.2. Επαναλειτουργία των σχολείων (Μάιος
2020) και διεξαγωγή Παγκύπριων Εξετάσεων

Αφού μελέτησε τις απαντήσεις των συναρμόδιων Υπουργείων
στην παρέμβασή της, ημερομηνίας 06/05/2020, προς τον
Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τον
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τον
Υπουργό Υγείας, η Επίτροπος τόνισε ότι οι εγκύκλιοι του
ΥΠΠΑΝ θα πρέπει να ενημερώνουν με προσοχή τους/τις εμ-
πλεκόμενους/ες ώστε να μην προκαλείται σύγχυση (π.χ. ημέ-
ρες εκ περιτροπής φοίτησης των μαθητών/τριών με φυσική
παρουσία). Επιπρόσθετα, επισήμανε ότι το ΥΠΠΑΝ δεν αιτιο-
λόγησε την απόφασή του σύμφωνα με την οποία τα γυμνάσια

θα λειτουργούν για τους/τις μαθητές/ήτριες μέχρι τις 11:30,
ενώ τα δημοτικά μέχρι τις 13:05. Αναφορικά με την κατανομή
των μαθητών/τριών στις αίθουσες διδασκαλίας, παρά το ότι
στα σχετικά Πρωτόκολλα ορίστηκε ότι ο μέγιστος αριθμός μα-
θητών θα είναι δώδεκα, η Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι
τα Πρωτόκολλα θα έπρεπε να ορίζουν τον μέγιστο επιτρεπό-
μενο αριθμό ατόμων που μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα
σε μια σχολική αίθουσα σε συνάρτηση πάντοτε με το εμβαδόν
της. Σχετικά με το Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας για τις
Παγκύπριες Εξετάσεις και τη συμμετοχή των μαθητών/τριών
που είχαν διαγνωσθεί θετικοί/ές στον κορωνοϊό ή παρουσία-
ζαν συμπτώματα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, από τις
απαντήσεις που λήφθηκαν από το ΥΠΠΑΝ και το Υπουργείο
Υγείας προέκυψαν εύλογα ερωτήματα για τον βαθμό συνεργα-
σίας τους: Στις απαντήσεις του Υπουργείου Υγείας δεν γίνεται
αναφορά στο εν λόγω Πρωτόκολλο αλλά μόνο στην πραγμα-
τοποίηση κοινής σύσκεψης λειτουργών των δύο Υπουργείων,
ούτε δίνεται μια ξεκάθαρη και διαφανής ενημέρωση για τον
βαθμό εμπλοκής του κάθε συναρμόδιου Υπουργείου.

3.2.2.3. Χρήση μάσκας προσώπου από παιδιά στο 
σχολείο

Αναφορικά με το θέμα της χρήσης μάσκας στα σχολεία η Επί-
τροπος δημοσιοποίησε ανακοίνωσή6 στην οποία, ανάμεσα στα
άλλα, σημείωσε ότι κατανοεί τις αντικειμενικές δυσκολίες που
ενέχει το συγκεκριμένο μέτρο, ειδικά όταν καλούνται να το
εφαρμόσουν παιδιά, στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος
και υπό τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο,
ωστόσο επισήμανε ότι δεν σημαίνει ότι οι όποιες πρακτικές δυ-
σκολίες θα πρέπει να μας εμποδίζουν από το να το εφαρμό-
ζουμε για προστασία της δικής μας υγείας και της υγείας των
άλλων. Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι η εφαρμογή του μέτρου
χρήσης μάσκας προσώπου από μαθητές/ήτριες και εκπαιδευ-
τικούς θα πρέπει να αποτελέσει μέρος ενός γενικότερου σχε-
διασμού από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου σε σχέση με
τα μέτρα που θα ληφθούν, τονίζοντας ιδιαιτέρως ότι το εν
λόγω μέτρο δεν πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια. Θα πρέπει να
αναζητηθούν και άλλοι τρόποι προστασίας οι οποίοι θα λαμ-
βάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού ή/και ομάδας
παιδιών (π.χ. παιδιά με αναπηρίες) ώστε, πρωτίστως, να δια-
σφαλίζονται η Αρχή του Συμφέροντος του Παιδιού και η Αρχή
της Μη Διάκρισης.

6 «Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού σχετικά με τη χρήση μάσκας προσώπου από παιδιά στα 
σχολεία, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού» (28/8/2020), η 
οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου (www.child
com.org.cy).
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3.2.2.4. Έναρξη μαθημάτων σχολικής χρονιάς 2020-
2021

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Επιτρόπου με τον Υπουργό
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στις
10/09/2020, όπου συζητήθηκαν ποικίλα πρακτικά προβλή-
ματα, όπως ο τρόπος λειτουργίας των σχολείων και η διεξα-
γωγή της διδασκαλίας εν καιρώ πανδημίας. Κατά τη συνάντηση
δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι το ΥΠΠΑΝ καταβάλλει προσπά-
θειες για επίλυσή τους και ότι έχει προβεί σε σχεδιασμό ο
οποίος περιλαμβάνει και τη σταδιακή αγορά μονοθέσιων 
θρανίων ώστε να διατηρείται η ελάχιστη απόσταση του ενός
μέτρου μεταξύ μαθητών/τριών. Περαιτέρω, η Επίτροπος εξέ-
φρασε την άποψη ότι δυνατόν προβλήματα να έχουν διαφορε-
τική λύση και αντιμετώπιση σε κάθε σχολείο, αναλόγως των
συνθηκών που επικρατούν σε κάθε τάξη (π.χ εμβαδόν αίθου-
σας, αριθμός παιδιών) οπότε, πέραν των όποιων οδηγιών και
εγκυκλίων, να επαφίεται η επίλυσή τους στη διακριτική ευχέ-
ρεια του εκάστοτε διευθυντή/διευθύντριας.

3.2.2.5. Εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία

Η Επίτροπος έλαβε σωρεία παραπόνων σε σχέση με παραβιά-
σεις δικαιωμάτων παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευση, κυ-
ρίως εξαιτίας των ιδιαζουσών συνθηκών που προκάλεσε η
πανδημία. Συγκεκριμένα, τα παράπονα αφορούσαν τη στέρηση
της ισότιμης πρόσβασης παιδιών με αναπηρία στην εκπαί-
δευση, την άρνηση παραχώρησης διαφοροποιημένης διδασκα-
λίας ή αξιολόγησης σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών, την
ανεπαρκή παροχή στήριξης ή/και εύλογων προσαρμογών, τη
δυσμενή διάκριση σε σχέση με την απαίτηση συμπλήρωσης
συγκεκριμένου εντύπου μόνο από παιδιά με αναπηρία και την
υποχρέωση διενέργειας εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγό-
νου COVID-19, η οποία επιβλήθηκε προσωρινά μόνο σε παιδιά
με αναπηρία.

Για υπόδειξη της παραβίασης του δικαιώματος στην εκπαί-
δευση, η Επίτροπος προέβη σε Δημόσια Τοποθέτηση, ημερο-
μηνίας 21/5/2020, σε ομαδοποιημένες παρεμβάσεις για
διερεύνηση παραπόνων τον Ιούλιο και τον Δεκέμβριο του
2020, σε Τοποθέτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παι-
δείας τον Μάιο του 2020, αλλά και σε εκτενή αναφορά ως
προς τον αντίκτυπο της πανδημίας κατά την επετειακή ομιλία
της στις 20/11/2020. 

Μέσα από τις εν λόγω παρεμβάσεις, η Επίτροπος επισήμανε τις
πολυδιάστατες αρνητικές επιπτώσεις των περιοριστικών μέ-
τρων στην ποιότητα ζωής των παιδιών και στην ψυχοσύνθεσή
τους, τονίζοντας την ευθύνη της Πολιτείας για στήριξη της οι-
κογένειας και για διαφύλαξη του αδιαπραγμάτευτου αγαθού
της εκπαίδευσης ώστε αυτή να γίνεται συστηματικά πιο προ-

σβάσιμη και πιο ποιοτική, χωρίς να επιβαρύνονται οι οικογέ-
νειες με πίεση και άγχος. Η Επίτροπος εισηγήθηκε την ανά-
πτυξη προληπτικών πολιτικών που να αναχαιτίζουν τις
δυσμενείς διακρίσεις και τις προκαταλήψεις, να διαμορφώνουν
μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, ανοικτή στη διαφορετικό-
τητα και με έφεση στην κοινωνική αλληλεγγύη. Τόνισε, επίσης,
ότι κάθε παιδί έχει ανάγκη την υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς
του, η οποία προϋποθέτει τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, τη
διεκδίκηση μιας ανθρωπότητας χωρίς βία και την κατοχύρωση
του δικαιώματός του στην έκφραση και στη συμμετοχή. 

3.2.3. Το δικαίωμα του παιδιού στην οικογένεια 

Κατά την περίοδο της πανδημίας καταβλήθηκε αξιέπαινη προ-
σπάθεια από μέρους της Πολιτείας για την υιοθέτηση μέτρων
που να αποσκοπούν στην προστασία των παιδιών και της οι-
κογενειακής ζωής. Παρόλες, όμως, τις προσπάθειες, υπήρχαν
πολλαπλοί προβληματικοί χειρισμοί οι οποίοι δημιούργησαν,
ανάμεσα σε άλλα, διάκριση μεταξύ των εργαζομένων, και, το
βασικότερο, «παραβίασαν τα δικαιώματα σε προστασία των
επηρεαζόμενων παιδιών». Κατωτέρω γίνεται αναφορά σε διά-
φορα ζητήματα που αφορούν στο δικαίωμα του παιδιού στην
οικογένεια για τα οποία διαπιστώθηκαν προβληματικά πεδία,
όπως και αριθμός παρεμβάσεων της Επιτρόπου οι οποίες
έχουν δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου. 
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3.2.3.1. Συστηματική και αδιάκοπη επικοινωνία παι-
διών με τους γονείς τους κατά την παραμονή τους σε
δομές παροχής ιατρικής φροντίδας 

Η εφαρμογή του δικαιώματος του παιδιού για συστηματική και
αδιάκοπη επικοινωνία με τους γονείς του κατά την παραμονή
του σε δομές παροχής ιατρικής φροντίδας επηρεάστηκε από
τα μέτρα που λήφθηκαν για περιορισμό της εξάπλωσης του κο-
ρωνοϊού. Η Επίτροπος διερεύνησε παράπονα που αφορούσαν
την απαγόρευση επισκεπτηρίου γονέων στην Μονάδα Εντατι-
κής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) και την Μονάδα Εντατικής
Νοσηλείας Παίδων (ΜΕΝΠ) στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος III, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων για αντι-
μετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Πιο συγκεκριμένα, η
Επίτροπος επιδίωξε να διασφαλίσει ότι στο υγειονομικό πρω-
τόκολλο που ισχύει για τα επισκεπτήρια γονέων στις
ΜΕΝΝ/ΜΕΝΠ σε περιόδους κρίσης όπως αυτή της πανδημίας
του κορωνοϊού λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα του παιδιού για
απρόσκοπτη και αδιάκοπη επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμό-
νες του. Εντέλει, το αίτημα των γονέων έγινε αποδεκτό και
υπήρξε μια εξισορρόπηση του δικαιώματος της διασφάλισης
της δημόσιας υγείας και της υγείας των παιδιών ασθενών με
το δικαίωμα της επικοινωνίας με τους γονείς τους.

3.2.3.2. Επικοινωνία παιδιών με γονείς σε περίπτωση
διαζευγμένων/σε διάσταση γονέων 

Κατά την περίοδο του ολικού «lockdown» που επιβλήθηκε
εντός του 2020, λήφθηκε σειρά παραπόνων από διαζευγμέ-
νους γονείς είτε σχετικά με την εξαίρεση των διαζευγμένων/
σε διάσταση γονέων από τα περιοριστικά μέτρα είτε σχετικά με
την παραβίαση διαταγμάτων επικοινωνίας γονέα-παιδιού από
τον γονέα με τον οποίο διέμενε το παιδί/παιδιά με επίκληση
της ανάγκης προστασίας της υγείας. Θέση της Επιτρόπου σε
ό,τι αφορούσε τα παράπονα για την εξαίρεση διαζευγμένων/
σε διάσταση γονέων από τα περιοριστικά μέτρα είναι ότι αυτή
διασφάλιζε το δικαίωμα του παιδιού στη διατήρηση προσωπι-
κής σχέσης και απρόσκοπτης επικοινωνίας με τον γονέα με τον
οποίον δεν διαμένει. Βεβαίως, η πιο πάνω εξαίρεση δεν αφαι-
ρούσε από τους διαζευγμένους γονείς την υποχρέωση τήρησης
όλων των υπόλοιπων περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλθη-
καν σύμφωνα με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και των απα-
ραίτητων προστατευτικών μέτρων για τη διασφάλιση της καλής
υγείας των παιδιών τους στο πλαίσιο άσκησης του γονικού
τους ρόλου. 

3.2.3.3. Καθυστέρηση στις εκδικάσεις υποθέσεων οι-
κογενειακού δικαίου

Στο πλαίσιο της περιόδου κατά την οποία υπήρχαν σε ισχύ πε-
ριοριστικά μέτρα για περιορισμό διασποράς της COVID-19, πα-
ρατηρήθηκαν, δυστυχώς, καθυστερήσεις στις ήδη χρονοβόρες
διαδικασίες εξέτασης υποθέσεων οικογενειακού δικαίου. Ως
αποτέλεσμα, χάθηκε πολύτιμος χρόνος σε ό,τι αφορά την επί-
λυση οικογενειακών διαφορών όπως υποθέσεις γονικής μέ-
ριμνας, παρατείνοντας έτσι την απόσταση που δημιουργείται
μεταξύ παιδιού-γονέα και συμβάλλοντας στην εμπέδωση της
γονικής αποξένωσης.

3.2.3.4. Προϋποθέσεις για την παραχώρηση της ειδικής
άδειας για φροντίδα παιδιών

Η Επίτροπος προέβη σε παρέμβαση σε σχέση με τις προϋπο-
θέσεις παροχής της ειδικής άδειας για φροντίδα παιδιών που
είχαν τεθεί από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων οι οποίες απέκλειαν κάποιες ομάδες εργα-
ζομένων από το να την διεκδικήσουν. Η Επίτροπος επισήμανε
ότι το μέτρο της ειδικής άδειας ήταν ένα από τα σημαντικότερα
μέτρα που λήφθηκαν σε σχέση με την προστασία των παιδιών
και της οικογενειακής ζωής. Διατύπωσε την άποψη ότι η στέ-
ρηση, στη βάση μισθολογικών κριτηρίων, του δικαιώματος σε
ένα εργαζόμενο να παραμείνει στο σπίτι και να αναλάβει τη
φροντίδα των παιδιών του, λαμβάνοντας, όπως και οι άλλοι
εργαζόμενοι ποσόστωση του μισθού του, συνιστά διάκριση με-
ταξύ των εργαζομένων. Το βασικότερο, όμως, είναι ότι παρα-
βιάζει το δικαίωμα σε προστασία των παιδιών δεδομένου ότι,
υπό τις περιστάσεις, ακόμη και οι υψηλότερα αμειβόμενοι γο-
νείς δεν έχουν στη διάθεσή τους εναλλακτικές επιλογές φρον-
τίδας των παιδιών τους. Επίσης, παραβίαση του δικαιώματος
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σε προστασία των παιδιών αποτελεί και ο αποκλεισμός από το
δικαίωμα για ειδική άδεια των γονέων που εργάζονται σε ου-
σιώδεις υπηρεσίες, μονογονέων ή μη.

Επομένως, η Επίτροπος ζήτησε όπως επανεξεταστούν, κατά το
δυνατόν, οι προϋποθέσεις παραχώρησης της ειδικής άδειας
ώστε να μπορεί να παραχωρηθεί δικαίωμα για ειδική άδεια και
στους εργαζόμενους γονείς με ακαθάριστο μισθό μεγαλύτερο
των €2.500, στους μονογονιούς που εργάζονται σε ουσιώδεις
υπηρεσίες και στον ένα τουλάχιστον γονέα σε οικογένειες όπου
και οι δύο γονείς εργάζονται σε ουσιώδεις υπηρεσίες.

Η Υπουργός Εργασίας σε απάντησή της ενημέρωσε την Επί-
τροπο ότι η εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων για την παρα-
χώρηση επιδόματος ειδικής άδειας για φροντίδα παιδιών έχει
ως στόχο την παροχή βοήθειας σε οικογένειες που δεν έχουν
την οικονομική ευχέρεια να προχωρήσουν σε άλλες διευθετή-
σεις για την προστασία των παιδιών τους κατά την ώρα εργα-
σίας τους. Περαιτέρω, ανέφερε ότι οι επηρεαζόμενοι γονείς
που λαμβάνουν μηνιαίο μισθό που υπερβαίνει τις €2.500 και,
ως εκ τούτου, δεν δικαιούνται το συγκεκριμένο επίδομα, δύ-
νανται να αξιοποιήσουν την άδεια που έχουν σε πίστη τους για
σκοπούς φύλαξης των παιδιών τους. 

3.2.3.5. Θέματα που αφορούν τις άδειες φύλαξης παι-
διών των εργαζομένων του δημόσιου και ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα και τις εργασιακές ρυθμίσεις που ίσχυαν
από τις 21 Μαΐου 2020

Η Επίτροπος προέβη σε παρέμβαση η οποία αφορούσε (α) το
κενό τριών περίπου εβδομάδων που δημιουργήθηκε μεταξύ
της ειδικής άδειας που έληξε 12 Απριλίου 2020 και της ειδι-
κής άδειας απουσίας που τέθηκε σε ισχύ από τις 6 Μαΐου
2020, κατά το οποίο δεν παραχωρήθηκε δικαίωμα στους ερ-
γαζόμενους του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
για άδεια για φύλαξη παιδιών, και (β) τις ασαφείς εργασιακές
ρυθμίσεις (π.χ. δικαίωμα για κατ’ οίκον εργασία/τηλεργασία)
και το δικαίωμα στην ειδική άδεια απουσίας, που ίσχυαν από
τις 21 Μαΐου 2020, ενόψει του ότι δεν είχαν επιλυθεί τα θέ-
ματα φύλαξης και προστασίας των παιδιών λόγω της μη ή με-
ρικής επαναλειτουργίας των σχολείων. 

Δεδομένων των πιο πάνω η Επίτροπος συνέστησε να προωθη-
θούν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να καλυφθεί το προανα-
φερόμενο κενό με κάποια από τις άλλες δύο άδειες δυνάμει
των οποίων παραχωρείται δικαίωμα φύλαξης, καθώς και να
εκδοθούν διευκρινιστικές ανακοινώσεις/εγκύκλιοι σε ό,τι
αφορά στις εργασιακές ρυθμίσεις και το δικαίωμα για ειδική
άδεια απουσίας για φύλαξη παιδιών που ίσχυαν από τις 21
Μαΐου 2020 και που αφορούσαν τους εργαζόμενους του δη-
μόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Η Διευθύντρια Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με απαν-
τητική επιστολή γνωστοποίησε την απόφαση που λήφθηκε
σύμφωνα με την οποία υπάλληλοι που αιτήθηκαν χορήγηση
επιδόματος ειδικής άδειας φροντίδας παιδιών θα έπαιρναν
πλήρεις απολαβές. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο θέμα ανέφεραν
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ότι οι εργασιακές ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν λόγω μη ή με-
ρικής επαναλειτουργίας των σχολείων γνωστοποιήθηκαν
στους/στις εργαζόμενους/ες με σχετική εγκύκλιο. 

3.2.3.6.  Προσέλευση και επιτήρηση των παιδιών στο
σχολείο πριν από τις 7:30 π.μ.

Η Επίτροπος προέβη σε παρέμβαση προς τον Υπουργό Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για το θέμα της
προσέλευσης των παιδιών στο σχολείο καθώς, στο πλαίσιο
εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων, οι διευθύνσεις
των δημόσιων σχολείων καλούνταν να επιτρέπουν την είσοδο
των μαθητών/τριών στον χώρο του σχολείου στις 7:30 π.μ.
και όχι νωρίτερα. Η Επίτροπος επισήμανε ότι η αλλαγή στη
μέχρι τότε πρακτική ανακοινώθηκε χωρίς να προηγηθεί ο απα-
ραίτητος σχεδιασμός ή/και οι απαραίτητες ρυθμίσεις, αφήνον-
τας τα παιδιά εκτεθειμένα και τους γονείς χωρίς εναλλακτικές
επιλογές. Η επίλυση του προβλήματος μετατέθηκε για άλλη μια
φορά στους γονείς, μέσω των Συνδέσμων Γονέων, και μάλιστα
με οικονομική επιβάρυνσή τους. Η Επίτροπος επισήμανε ότι η
πιο πάνω μεταχείριση δημιουργεί συνθήκες για παραβιάσεις
των δικαιωμάτων του παιδιού, και ειδικότερα της Αρχής της Μη
Διάκρισης και των δικαιωμάτων στην ασφάλεια, υγεία και προ-
στασία των παιδιών στον χώρο του δημόσιου σχολείου. Επι-
πρόσθετα, επισήμανε ότι η υποβοήθηση των γονέων στην
άσκηση των γονικών τους καθηκόντων είναι μείζονος σημα-
σίας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού, αποτελεί
δε υποχρέωση της Πολιτείας να εφαρμόσει πολιτικές, νομοθε-
σίες και διαδικασίες που να συμφιλιώνουν την οικογενειακή
και επαγγελματική ζωή. Δεδομένων των πιο πάνω, η Επίτροπος
ζήτησε την επανεξέταση του θέματος κατά τρόπο που να αντι-
μετωπίζονται, στο μέτρο του δυνατού, τα προβλήματα που
έχουν δημιουργηθεί με την πρακτική για άνοιγμα των εισόδων
των σχολείων στις 7:30 το πρωί.

Η πιο πάνω παρέμβαση της Επιτρόπου κατατέθηκε και ως Υπό-
μνημα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτι-
σμού, η οποία συνεδρίασε για το εν λόγω θέμα τον Οκτώβριο
του 2020.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΠΑΝ σε απάντησή του ενημέρωσε
την Επίτροπο ότι με βάση τους Κανονισμούς Λειτουργίας των
Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, το ωρολόγιο
πρόγραμμα ξεκινά στις 7:45 π.μ. και ότι το προσωπικό του σχο-
λείου δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών που
προσέρχονται στο σχολείο πριν την κανονική προσέλευση των
δασκάλων στις 7:30 π.μ. ή που παραμένουν μετά τη λήξη των
μαθημάτων. Περαιτέρω ανέφερε ότι για την επίλυση των θε-
μάτων ασφάλειας και επιτήρησης που δημιουργήθηκαν με τη
νέα απόφαση έγιναν διαβουλεύσεις και ετοιμάστηκαν εγκύκλιοι

με σχετικές ρυθμίσεις. Για την αντιμετώπιση δε του προβλήμα-
τος επιτήρησης που παρουσιάστηκε σε αριθμό σχολείων, πρό-
βαλε ότι οι Σύνδεσμοι Γονέων σε συνεργασία με τις οικίες
Σχολικές Εφορείες προχώρησαν σε ρυθμίσεις προσλαμβάνον-
τας επιτηρητές/ήτριες. 

3.2.4. Το δικαίωμα του παιδιού στην υγεία

3.2.4.1. Το δικαίωμα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας και ενημέρωση των ασθενών

Μια άλλη πτυχή του αντικτύπου των περιοριστικών μέτρων για
παρεμπόδιση της εξάπλωσης της πανδημίας στα θέματα υγείας,
η οποία ήρθε σε γνώση της Επιτρόπου μετά από υποβολή πα-
ραπόνου, αφορά την ακύρωση χειρουργικών επεμβάσεων
λόγω της πανδημίας και τη μη επαρκή ή/και έγκαιρη ενημέ-
ρωση των γονέων με βάση σχετικό Διάταγμα του Υπουργού
Υγείας. Σε αυτή τη θεματική γίνεται αντιληπτό και αποδεκτό από
την Επίτροπο ότι η ακύρωση ιατρικών επεμβάσεων που δεν
έχουν επείγοντα χαρακτήρα αποτελεί απόφαση στη βάση της
διασφάλισης της δημόσιας υγείας και για αυτό η Επίτροπος δεν
διερεύνησε περαιτέρω το ζήτημα. Εντούτοις, σημείωσε ότι το
δικαίωμα στην ενημέρωση των ασθενών σε περιπτώσεις όπου
συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας πρέπει να ανασταλούν για κά-
ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να υπολογίζεται ως εξίσου ση-
μαντικό. 

3.2.4.2. To δικαίωμα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας

Παρατηρήθηκε επιδείνωση της ήδη υπάρχουσας καθυστέρη-
σης διευθέτησης ραντεβού στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παι-
διών και Εφήβων (YΨΥ) για παιδιά θύματα ενδοοικογενειακής
βίας. Η Επίτροπος έχει επισημάνει την προβληματική πτυχή της
παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας (βλέπε Κεφάλαιο 6, πα-
ράγραφοι 4 και 5), η οποία εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων
της πανδημίας επιδεινώθηκε περαιτέρω, αφήνοντας εκτεθει-
μένα τα επηρεαζόμενα παιδιά. Σημειώνεται ότι δεν καταγρά-
φηκε οποιαδήποτε προσπάθεια εκ μέρους των Υπηρεσιών για
εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης σε υποστηρικτικές
υπηρεσίες φροντίδας και στήριξης που αφορούν στον τομέα
της ψυχικής υγείας.

3.2.5. Το δικαίωμα του παιδιού στη μη διάκριση

Η Επίτροπος έγινε δέκτης παραπόνων σε ό,τι αφορά την αρχική
διαδικασία που ακολουθήθηκε από την ομάδα ιχνηλάτησης της
Ομάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης, στα οποία καταγραφόταν
μια ιεράρχηση των θετικών κρουσμάτων που πιθανόν να πα-
ραβίαζε το δικαίωμα των παιδιών στη μη διάκριση. Υπήρξε ανα-
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φορά ότι ευνοήθηκαν στη σειρά προτεραιότητας για ιχνηλά-
τηση ορισμένα θετικά κρούσματα έναντι άλλων. Εντέλει τα πε-
ριστατικά έτυχαν διεκπεραίωσης από την αρμόδια ομάδα σε
αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα, για αυτό και η Επίτροπος
δεν προχώρησε σε διερεύνησή τους, όμως, εξακολουθεί να
υφίσταται ζήτημα διαφάνειας στο όλο πλαίσιο της διαδικασίας
ιχνηλάτησης των κρουσμάτων.

3.2.6. Το δικαίωμα του παιδιού σε προστασία από
κάθε μορφής βία

Η Επίτροπος, μέσα από την υποβολή σημαντικού αριθμού πα-
ραπόνων (προφορικών και γραπτών) που αφορούν χειρισμό
καταγγελιών άσκησης βίας κάθε μορφής, εντόπισε μεγάλη κα-
θυστέρηση σε όλα τα στάδια διερεύνησής τους, καθώς και στην
εκδίκασή τους. Ενημερώθηκε δε για την καθυστέρηση που πα-
ρατηρείται στις επισκέψεις λειτουργών ΥΚΕ στις οικίες των οι-
κογενειών και στην έγκαιρη λήψη οπτικογραφημένης
κατάθεσης παιδιών. Από μόνο του το γεγονός αυτό συνιστά κα-
τάφωρη παραβίαση της διασφάλισης της προστασίας των παι-
διών-θυμάτων βίας και αδυναμία εκ μέρους των συναρμόδιων
Υπηρεσιών να προχωρήσουν σε εξεύρεση εναλλακτικών λύ-
σεων. Σημαντική καθυστέρηση παρατηρήθηκε και στην εκδί-
καση υποθέσεων άσκησης βίας κάθε μορφής. Ειδικότερα, σε
ό,τι αφορά την εκδίκαση των περιπτώσεων σεξουαλικής βίας
και ενδοοικογενειακής βίας είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι
το εν λόγω πρόβλημα προϋπήρχε της κρίσης της πανδημίας και
πήρε διαστάσεις κατά τη διάρκειά της.

3.2.7. Το δικαίωμα του παιδιού σε κατάλληλο επίπεδο
ζωής που να επιτρέπει την ολιστική ανάπτυξή του

Η Επίτροπος, μετά την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών
μέτρων που αφορούσαν την απαγόρευση απογευματινών δρα-
στηριοτήτων για τα παιδιά των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου,
ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς του ιού, προχώρησε
σε γραπτή παρέμβαση προς τον Υπουργό Υγείας τον Νοέμβριο
του 2020. Η παρέμβαση έγινε μετά από την υποβολή παραπό-
νων των Προέδρων Σωματείων Αθλητισμού/Χορού των επη-
ρεαζόμενων επαρχιών, αλλά και από επιστολή υποβολής
παραπόνου μαθήτριας. Η Επίτροπος εξέφρασε τους έντονους
προβληματισμούς της για το γεγονός ότι τα εν λόγω περιορι-
στικά μέτρα επιβλήθηκαν αποκλειστικά σε παιδιά και ζήτησε να
ενημερωθεί κατά πόσον η απόφαση λήφθηκε στη βάση επιστη-
μονικών/ερευνητικών δεδομένων. Θέση της Επιτρόπου είναι
ότι το δικαίωμα του παιδιού για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής
που να επιτρέπει τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και
κοινωνική ανάπτυξή του θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε
απόφαση, οι όποιες δε ενέργειες λαμβάνονται στο πλαίσιο αν-

τιμετώπισης της πανδημίας θα πρέπει να εφαρμόζονται με
πλήρη επίγνωση των συνεπειών που αυτές επιφέρουν στην
ευημερία και ανάπτυξη των παιδιών.

Παράλληλα, κατά την περίοδο της πανδημίας υπήρξαν αλυσι-
δωτές επιπτώσεις στην απασχόληση των γονέων λόγω της μεί-
ωσης του προσωπικού στις επιχειρήσεις και της δυσκολίας
εξεύρεσης εργασίας με αποτέλεσμα να επηρεαστεί οι συνθήκες
και η ποιότητα διαβίωσης των παιδιών. Παράλληλα, μέσω της
διαδικασίας υποβολής παραπόνου, η Επίτροπος ενημερώθηκε
για τις ακόλουθες πτυχές οι οποίες συνέβαλαν στην οικονομική
δυσχέρεια των οικογενειών: (α) Γονείς που εργάζονταν στον
τουριστικό τομέα με καθεστώς μη πλήρους απασχόλησης δεν
δικαιούνταν το σχετικό επίδομα προς ανακούφιση της δυσπρα-
γίας που προκάλεσε η πανδημία. (β) Οι προσπάθειες εξεύρεσης
εργασίας από τους γονείς/κηδεμόνες γίνονταν ταυτόχρονα με
τη φύλαξη των παιδιών κατά τις περιόδους εφαρμογής της τη-
λεκπαίδευσης. (γ) Υπήρχαν καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις
παιδιών με αναπηρία από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες με αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη παροχή
οικονομικής βοήθειας για τη διασφάλιση των απαραίτητων θε-
ραπειών προς τα παιδιά.  

3.2.8 Αντίκτυπος στα παιδιά με μεταναστευτικό/
προσφυγικό βιογραφικό

Η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για
αντιμετώπισή της επηρέασε σημαντικά τη λειτουργία της δημό-
σιας υπηρεσίας και του κρατικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα
να επηρεαστούν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες στις διάφορες
ομάδες εξυπηρετούμενων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων
των αιτητών διεθνούς προστασίας, των προσφύγων και των
μεταναστών: 

l Επηρεάστηκε η πρόσβαση των αιτητών διεθνούς προστασίας
σε διαδικασίες υποβολής αίτησης ασύλου, με αποτέλεσμα να
επηρεαστεί η πρόσβασή τους σε υλικές συνθήκες υποδοχής
(στέγαση, αναγκαία χρειώδη για την επιβίωση).

l Επηρεάστηκε η πρόσβαση των αιτητών ασύλου και των
ληπτών άλλων επιδομάτων στο Τμήμα Εργασίας.

l Τα δύο κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών ασύλου, το
Προσωρινό Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών Πουρνάρα στην
Κοκκινοτριμιθιά (Πουρνάρα) και το Κέντρο Υποδοχής και
Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ), από
ανοικτά μετατράπηκαν σε κλειστά με αποτέλεσμα να
προκληθεί υπερπληθυσμός και να δημιουργηθούν ανεπαρκείς
συνθήκες διαβίωσης, ειδικά στο Κέντρο της Κοκκινοτριμιθιάς.
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l Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις δυσκόλεψαν την εξεύρεση
εργασίας, τον εντοπισμό καταλύματος για ενοικίαση, τη
διακίνηση με σκοπό τη λήψη κουπονιών και την εξασφάλιση
των αναγκαίων για επιβίωση. 

l Επηρεάστηκαν οι διαδικασίες υποβολής, εξέτασης και
ανταπόκρισης αιτήσεων για την έκδοση ή ανανέωση
αδειών διαμονής, με συνεπακόλουθες επιπτώσεις στα
δικαιώματα των επηρεαζόμενων παιδιών.  

3.2.8.1 Παρέμβαση Επιτρόπου για το Σχέδιο δράσης για
την ολιστική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών
του Υπουργείου Εσωτερικών

Η Επίτροπος προέβη σε παρέμβαση προς τον Υπουργό Εσω-
τερικών σε σχέση με την υλοποίηση του Σχεδίου του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών για την ολιστική αντιμετώπιση των
αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών. Στην παρέμβασή της η
Επίτροπος σημείωσε ότι πολλά από τα μέτρα που λήφθηκαν
εγείρουν σοβαρές ανησυχίες και προβληματισμούς: Δημιουρ-
γούν συνθήκες για παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών
μεταναστών και των οικογενειών τους, ειδικά σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι η υλοποίησή τους ξεκίνησε εν μέσω πανδη-
μίας. Ανάμεσα σε άλλα, η Επίτροπος τόνισε την ανάγκη προ-
στασίας των δικαιωμάτων και της υγείας των προσφύγων,

μεταναστών και ανιθαγενών στο πλαίσιο ανταπόκρισης στον
COVID-19 και εισηγήθηκε τη λήψη όλων των απαραίτητων
προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που προβλέπονται
για την προστασία της υγείας στα δύο κέντρα υποδοχής και φι-
λοξενίας αιτητών ασύλου, στην Κοφίνου και στην Κοκκινοτρι-
μιθιά, για τον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού. (Για περισσότερα
για την παρέμβαση βλ. Κεφάλαιο 9, παράγραφος 9.1). 

3.2.8.2. Παρεμβάσεις Επιτρόπου για τη σύλληψη και
κράτηση με σκοπό την απέλαση άτυπου μετανάστη

Η Επίτροπος υπέβαλε δύο διερευνητικές επιστολές και δύο 
επιστολές αξιολόγησης προς τον ΥΕ σχετικά με τη σύλληψη και
κράτηση με σκοπό την απέλαση υπηκόου τρίτης χώρας χωρίς
χαρτιά, πατέρα παιδιού 15 μηνών. Σε μια από τις επιστολές της
επισήμανε τις δηλώσεις της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων του ΣτΕ με τις οποίες καλούνταν όλα τα κράτη μέλη, ενό-
ψει της πανδημίας COVID-19, να αναστείλουν όλες τις πτήσεις
για αναγκαστικές επιστροφές, να επανεξετάσουν την κράτηση
των μεταναστών χωρίς χαρτιά και να τους απελευθερώσουν,
εάν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Επισήμανε επι-
πλέον ότι οι συνθήκες κράτησης μεταναστών δεν είναι οι κα-
τάλληλες για εξασφάλιση της κοινωνικής αποστασιοποίησης
και ούτε εφαρμόζονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας μετα-
ναστών και προσωπικού. Στη βάση των ανωτέρω ζήτησε να
εξεταστεί άμεσα το ενδεχόμενο να αφεθεί ελεύθερο το εν λόγω
πρόσωπο και να εξεταστεί η εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων
κράτησης. (Για περισσότερα για την παρέμβαση βλ. Κεφάλαιο
9, παράγραφος 9.5.)

Γενικοί προβληματισμοί
Η Επίτροπος προβληματίζεται έντονα για τη λήψη αποφά-
σεων σε πολιτειακό επίπεδο χωρίς προηγουμένως να προ-
βαίνει σε αξιολόγηση του αντίκτυπου των αποφάσεων στα
δικαιώματα του παιδιού. Ο διαχρονικός αυτός προβληματι-
σμός για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε θέματα που
αφορούν παιδιά εντείνεται σε περιόδους κρίσης όπου, ενώ
υπάρχει επιτακτική ανάγκη για διασφάλιση ενός συγκεκρι-
μένου δικαιώματος με γρήγορες και αποτελεσματικές ενέρ-
γειες, την ίδια ώρα αφήνεται εκτεθειμένη η εφαρμογή των
δικαιωμάτων του παιδιού στην ολότητά τους, όπως καθορί-
ζεται και στη Σύμβαση. Η Επίτροπος υπερτονίζει ότι, σε τέ-
τοιες περιόδους κρίσης, η αξιολόγηση του αντικτύπου στα
δικαιώματα του παιδιού πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για
τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.
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Δικαίωμα 
στη συμμετοχή

4



«Τα συμβαλλόμενα κράτη εγγυώνται στο παιδί που
έχει ικανότητα διάκρισης το δικαίωμα ελεύθερης
έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε
θέμα που το αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις από-
ψεις του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του και με
τον βαθμό ωριμότητάς του.»

Άρθρο 12

4.1 Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια 

Ένας από τους προβληματισμούς που έχει διαχρονικά μεταφερθεί
από τα ίδια τα παιδιά προς την Επίτροπο αφορά τον ρόλο και τη
λειτουργία των Κεντρικών Μαθητικών Συμβουλίων (ΚΜΣ). Για
τον λόγο αυτό, καταρτίστηκε τριετές σχέδιο δράσης με απώτερο
στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και άλλων
δράσεων για εκπαίδευση των ΚΜΣ αλλά και άλλων φορέων
ώστε αυτά να λειτουργούν κατά τρόπο που να εφαρμόζεται στην
πράξη το δικαίωμα του παιδιού στη συμμετοχή.

Βασική προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή του δικαιώματος
στη συμμετοχή είναι η άντληση των απόψεων των ιδίων των
παιδιών. Συνεπώς, το πρώτο βήμα που τέθηκε στο σχέδιο που
καταρτίσθηκε ήταν η συλλογή των απόψεων των ίδιων των
παιδιών με σχετικό ερωτηματολόγιο που στάλθηκε μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου σε 197 σχολικές μονάδες μέσης εκ-
παίδευσης στις 30 Απριλίου 2020. Το ερωτηματολόγιο
συνοδευόταν από σχετική επιστολή ενημέρωσης προς τις δι-
ευθύνσεις των σχολικών μονάδων ώστε αυτό να δοθεί ή να
σταλεί ηλεκτρονικά προς τα μέλη του ΚΜΣ για συμπλήρωση.
Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στις σχολικές
μονάδες κατά την περίοδο των μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ
για περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, για αυτό και λή-
φθηκαν ενέργειες ώστε η συμπλήρωση και αποστολή του να
μπορεί να επιτευχθεί ηλεκτρονικά. Το ερωτηματολόγιο στάλ-
θηκε και στην αγγλική σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία μέσης εκπαί-
δευσης στις 6 Μαΐου 2020.

Βασισμένοι στο γεγονός ότι η εμπειρία των παιδιών σε συμμε-
τοχή σε ΚΜΣ δεν ξεπερνά στις πλείστες των περιπτώσεων τους
οκτώ μήνες, θεωρήθηκε σημαντικό να ζητηθεί και η άποψη των
διευθύνσεων των σχολικών μονάδων, οι οποίες έχουν πείρα
χρόνων στη λειτουργία των ΚΜΣ με πολλές και διαφορετικές
ομάδες. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε ότι οι διευθύνσεις των σχο-
λείων έχουν μια σφαιρική εικόνα για το πώς αυτά λειτουργούν
και ότι η συλλογή των απόψεών τους θα πρόσθετε ουσιαστική
πληροφόρηση προς επίτευξη του στόχου, ώστε οι δράσεις που
θα εκπονηθούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες των σχολικών μο-
νάδων. 

Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν και απέστειλαν στην Επί-
τροπο 61 ΚΜΣ (ποσοστό ανταπόκρισης 31%) και 52 διευθύν-
σεις (ποσοστό ανταπόκρισης 26%).  Τα δεδομένα αναλύθηκαν
και συντάχθηκε σχετική Έκθεση η οποία θα αξιοποιηθεί στον
ευρύτερο σχεδιασμό που αναπτύχθηκε. 
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4.2 Μαθητικές εφημερίδες

Οι μαθητικές εφημερίδες αποτελούν ίσως το κυριότερο μέσο
έκφρασης και ένα από τα κυριότερα εργαλεία μέσα από τα
οποία το δικαίωμα στη συμμετοχή εφαρμόζεται στο σχολικό πε-
ριβάλλον. Ετοιμάζονται και εκδίδονται από τα σχολεία και απο-
τελούν μέσο έκφρασης των παιδιών: Τους δίνεται το βήμα για
να αποτυπώσουν τους προβληματισμούς τους, να σχολιάσουν
κριτικά την επικαιρότητα αλλά και τα θέματα που άπτονται της
κοινωνικής, οικονομικής, εθνικής και σχολικής ζωής των παι-
διών και των ενηλίκων, αλλά και να παρουσιάσουν τις δράσεις
της σχολικής κοινότητας. 

Η Επίτροπος τοποθετήθηκε δημόσια αναφορικά με συγκεκρι-
μένη περίπτωση στοχοποίησης μαθήτριας η οποία εξέφρασε
τις απόψεις της για το μάθημα των Θρησκευτικών με δημοσί-
ευση άρθρου της σε μαθητική εφημερίδα. Η Επίτροπος ανά-
φερε ότι η επίθεση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με
απαράδεκτους και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς προς το πρό-
σωπο της μαθήτριας και προς την ομάδα των εκπαιδευτικών,
υπευθύνων της έκδοσης, αποτελεί προσπάθεια στέρησης του
δικαιώματος του παιδιού στην ελευθερία έκφρασης και στη
συμμετοχή και προσπάθεια χειραγώγησης και περιορισμού της
ανάπτυξης της κριτικής του σκέψης. 

4.3 Συμμετοχή μαθητών/τριών σε δράσεις της Παγκύ-
πριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών

Η Επίτροπος εξέφρασε με δημόσια ανακοίνωση την έντονη
ανησυχία και τον προβληματισμό της για περιστατικό που έλαβε
χώρα σε δύο σχολικές μονάδες μέσης εκπαίδευσης όταν 
οι διευθύνσεις των σχολείων απαγόρευσαν στους/στις μαθη-
τές/μαθήτριές τους να ψηφίσουν σε δημοψήφισμα που εξήγ-
γειλε η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών στις
29/01/2020. Η Επίτροπος σημείωσε ότι οι εν λόγω ενέργειες
αποτελούν σοβαρή εμπλοκή και τροχοπέδη στον μηχανισμό
διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού, και ειδικότερα της
ελευθερίας της έκφρασης και συμμετοχής, ενώ παραπέμπουν
σε αναχρονιστικές τακτικές, συμπεριφορές και νοοτροπίες,
όπου τα παιδιά αντιμετωπίζονταν ως αντικείμενα με κατευθυ-
νόμενη σκέψη. 

4.4  Συνεργασία με την Κυπριακή Παιδοβουλή

Η Επίτροπος συμμετείχε στις ομάδες εργασίας/μηχανισμό 
ανατροφοδότησης που διεξήχθησαν στις 27/02/2020,
02/07/2020 και 05/10/2020, αναφορικά με τα θέματα που
η Κυπριακή Παιδοβουλή επιθυμούσε να συζητήσει με τα αρμό-
δια Υπουργεία το 2020. Τα θέματα αφορούσαν τους ποσοτι-
κούς και ποιοτικούς δείκτες μέτρησης της παιδικής φτώχειας,

τη συμβολή της εκπαίδευσης και των Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας στη μείωσή της, αλλά και τη χρησιμοποίηση των ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων για τη μείωση και εξάλειψη της παιδικής
φτώχειας στην Κύπρο. Η διαβούλευση των μελών της Κυπρια-
κής Παιδοβουλής με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
και τους αρμόδιους Υπουργούς που προγραμματιζόταν για τις
02/12/2020 αναβλήθηκε λόγω των μέτρων που τέθηκαν σε
ισχύ για περιορισμό της πανδημίας της COVID-19. 

Γενικοί προβληματισμοί
Την Επίτροπο απασχολεί έντονα η παγιωμένη κοινωνική αν-
τίληψη ότι η ελευθερία της έκφρασης, ένα από τα πιο ου-
σιώδη θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας και μια από τις
πρωταρχικές προϋποθέσεις για την πρόοδο της κοινωνίας
και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, αφορά
μόνο τους ενήλικες και όχι τα παιδιά. 

Σε θεσμικό επίπεδο δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μηχανι-
σμοί οι οποίοι να διασφαλίζουν την εφαρμογή της Αρχής
της Συμμετοχής, όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση, αλλά
ούτε και μηχανισμοί οι οποίοι ενδυναμώνουν τη φωνή των
παιδιών. Σε κοινωνικό επίπεδο υπάρχει μια έντονη προσπά-
θεια «φίμωσης» της φωνής των παιδιών μέσω προσωπι-
κών επιθέσεων και αυταρχικών συμπεριφορών των
ενηλίκων. Η ελευθερία της έκφρασης δεν υπόκειται στις επι-
λογές και τις επιθυμίες ισχυρών κοινωνικών ομάδων, οι
οποίες επιχειρούν να επιβληθούν απορρίπτοντας τη διαφο-
ρετική άποψη. 

Η Επίτροπος αναγνωρίζει και επικροτεί τις δράσεις που ανα-
πτύχθηκαν και συμβάλλουν στη διασφάλιση του δικαιώμα-
τος του παιδιού στη συμμετοχή όπως ο μηχανισμός
διαβούλευσης με τα μέλη της ΠΣΕΜ, της Κυπριακής Παιδο-
βουλής και της ΟΕΣ.

ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ | 2020

51



52



53

Δικαίωμα στη 
φροντίδα, προστασία
και ανάπτυξη

5



(Άρθρα 3, 9, 12, 18, 19, 20, 21, 26)

5.1 Παιδιά υπό τη νομική φροντίδα του κράτους

Διερεύνηση περιστατικού θανάτου από πνιγμό παιδιού
σε ομαδική αναδοχή

Η Επίτροπος διερεύνησε παράπονο σε σχέση με ισχυρισμούς
για τις συνθήκες ασφάλειας, φροντίδας και προστασίας παι-
διού 20 μηνών υπό τη νομική φροντίδα της ΔΥΚΕ, το οποίο
απεβίωσε λόγω πνιγμού ενόσω φροντιζόταν στο πλαίσιο ομα-
δικής αναδοχής.

Η Επίτροπος διαπίστωσε τα εξής: α) Δεν προέκυψαν στοιχεία
κακομεταχείρισης του παιδιού από την ανάδοχη οικογένεια
ούτε ποινικά αδικήματα σε ό,τι αφορά τα αίτια και τις συνθήκες
θανάτου του. β) Τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονταν
στο Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών των ΥΚΕ σε ό,τι
αφορά την αξιολόγηση και έγκριση της ανάδοχης οικογένειας.
γ) Η υλική/οικονομική/πρακτική στήριξη που δόθηκε από τις
ΥΚΕ στην ανάδοχη οικογένεια για την εξυπηρέτηση των αναγ-
κών της ομαδικής αναδοχής κρίθηκε ικανοποιητική. δ) Προέκυ-
ψαν ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την απόφαση και τα κριτήρια
στη βάση των οποίων αποφασίστηκε το προφίλ των παιδιών
που εντάχθηκαν σε ομαδική αναδοχή, δηλαδή το πολύ μικρό
της ηλικίας τους, τα σύνθετα προβλήματα υγείας και οι ειδικές
ανάγκες που αντιμετώπιζαν σε συνδυασμό με τον αριθμό τους,
κάτι που τα καθιστούσε ομάδα με εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις
εγρήγορσης και φροντίδας. 

Στη βάση των ανωτέρω η Επίτροπος ζήτησε επιπρόσθετη ενη-
μέρωση σε σχέση με την επαναξιολόγηση και τη μεταγενέστερη
εκπαίδευση και εποπτεία που δόθηκε στην ανάδοχη οικογένεια,
τον μελλοντικό σχεδιασμό όσον αφορά την τοποθέτηση των
υπόλοιπων παιδιών, καθώς και για το αποτέλεσμα της νέας διε-
ρεύνησης για περιστατικό τραυματισμού εξάχρονου κοριτσιού
που φροντιζόταν στην ίδια ομαδική αναδοχή, όπως δημοσιο-
ποιήθηκε στα ΜΜΕ.  

5.2 Διερεύνηση περιστατικού θανάτου από πνιγμό παι-
διού σε ανάδοχη οικογένεια

Η Επίτροπος διερεύνησε παράπονο σε σχέση με τις ενέργειες
και διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τις ΥΚΕ κατά τη με-
τακίνηση παιδιού από τη βιολογική οικογένεια σε ανάδοχη
καθώς και τις συνθήκες του θανάτου του από πνιγμό, ενόσω
βρισκόταν στη φροντίδα της ανάδοχης οικογένειας. 

Η Επίτροπος από την αξιολόγηση της πληροφόρησης διαπί-
στωσε τα εξής: α) Εντόπισε απουσία έγκαιρων παρεμβάσεων
και εξειδικευμένων υπηρεσιών από τις ΥΚΕ προς τη βιολογική
μητέρα και την πατρική της οικογένεια η οποία παραβίασε τα
δικά της δικαιώματα ενόσω ήταν παιδί και απουσία έγκαιρων
πολυθεματικών παρεμβάσεων τόσο σε επίπεδο εξειδικευμέ-
νων κοινωνικών υπηρεσιών όσο και σε ό,τι αφορά προγράμ-
ματα υποστήριξης της ως ανήλικης μητέρας. β) Εντόπισε
προβληματικά σημεία στη μεταχείριση του βιολογικού παππού
από τις ΥΚΕ καθώς και αδιαφάνεια και ελλιπή ενημέρωση σε
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ό,τι αφορά τους λόγους για τους οποίους ο παππούς δεν εγ-
κρίθηκε ως ανάδοχος. γ) Δεν στοιχειοθετήθηκε αμέλεια από
πλευράς ΥΚΕ σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση και στήριξη
των ανάδοχων γονιών στον ρόλο τους. δ) Εντοπίστηκαν προ-
βληματικά σημεία στις Διαδικασίες Έγκρισης Ανάδοχης Οικο-
γένειας ως περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο, δηλαδή στη
μεθοδολογία, στην τεκμηρίωση και στην πολυθεματικότητα. ε)
Δεν εντοπίστηκαν στοιχεία παραμέλησης και κακομεταχείρισης
του παιδιού από την ανάδοχη οικογένεια ή ποινικά αδικήματα
σε ό,τι αφορά τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου. 

Η Επίτροπος ζήτησε όπως οι πιο πάνω διαπιστώσεις ληφθούν
υπόψη στον σχεδιασμό για την αναδιάρθρωση των ΥΚΕ και
υπέβαλε ερωτήματα όσον αφορά τον χειρισμό της περίπτωσης
της βιολογικής οικογένειας ενόψει του νέου παιδιού της οικο-
γένειας. 

5.3 Φυγή παιδιών από τις στέγες παιδικής προστασίας

Το φαινόμενο της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της φυγής
από τις στέγες παιδική προστασίας παιδιών που βρίσκονται υπό
τη νομική φροντίδα της ΔΥΚΕ είναι αφ' εαυτού εξαιρετικά σο-
βαρό και προκάλεσε τις πολλαπλές παρεμβάσεις της Επιτρό-
που. Η Επίτροπος παρενέβη προς όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες
σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις παιδιών που έφευγαν
συστηματικά από το πλαίσιο όπου φιλοξενούνταν. Το δε Γρα-
φείο της Επιτρόπου συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε στο Γραφείο του Αρχηγού Αστυνομίας, η οποία
συγκλήθηκε με πρωτοβουλία της ΔΥΚΕ με σκοπό τη συζήτηση
του φαινομένου. Ως επιστέγασμα της σύσκεψης, συμφωνήθηκε
η ετοιμασία Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων
Υπηρεσιών (ΥΚΕ, Αστυνομία και ΥΨΥΠΕ) στο οποίο θα περι-
γράφεται ο χειρισμός των εν λόγω περιπτώσεων. Στο πλαίσιο
της παρακολούθησης της υλοποίησης της εν λόγω απόφασης
η Επίτροπος έκανε παρέμβαση προς τις συναρμόδιες Αρχές,
με την οποία ζήτησε να τηρείται ενήμερη για όλες τις εξελίξεις
που αφορούν τη διαχείριση του θέματος. Το θέμα συζητήθηκε
με τον Υπουργό Υγείας, στην παρουσία της Διευθύντριας των
ΥΨΥ. Με το πέρας της συζήτησης, ο Υπουργός Υγείας έδωσε
οδηγίες να μελετηθούν και να εξεταστούν από τις ΥΨΥ προτά-
σεις και εισηγήσεις για την αναβάθμιση της παρουσίας, του
ρόλου και της εμπλοκής των ΥΨΥ στις στέγες. Τέλος, η Επίτρο-
πος υπέβαλε σχετικό Υπόμνημα στην Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

5.4 Δικαίωμα στην προστασία από τη βία κατά την εξέ-
ταση υποθέσεων γονικής μέριμνας

Κατόπιν διερεύνησης παραπόνου για τον χειρισμό από τις καθ’
ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες καταγγελιών/ αναφορών πατέρα για
κατ’ εξακολούθηση άσκηση ψυχολογικής βίας στο παιδί από τη
μητέρα του με σκοπό την αποξένωσή του, η Επίτροπος προχώ-
ρησε σε εξατομικευμένη παρέμβαση προς το Υπουργείο Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) και το
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ΥΔΔΤ), ημερο-
μηνίας 16/7/2020, η οποία αφορούσε τα αποτελέσματα αξιο-
λόγησης του χειρισμού του οποίου έτυχε η εν λόγω περίπτωση.
H Επίτροπος διαπίστωσε μη ικανοποιητική διερεύνηση από τις
ΥΚΕ καταγγελιών που αφορούσαν άσκηση ψυχολογικής βίας,
απουσία αξιολόγησης του γονικού ρόλου, μη τήρηση ενδελε-
χούς και εμπεριστατωμένης συλλογής δεδομένων, απουσία
εξειδικευμένων προγραμμάτων βελτίωσης γονικών δεξιοτή-
των, άτυπη χρήση της διεπαγγελματικής συνεργασίας και προ-
βλήματα συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.
Στη βάση των διαπιστώσεών της, η Επίτροπος ζήτησε ενημέ-
ρωση, μεταξύ άλλων, για την πρόθεση δημιουργίας Πρωτο-
κόλλου Συνεργασίας ΥΚΕ-Αστυνομίας, για τον από κοινού
χειρισμό παρακοών διαταγμάτων Οικογενειακού Δικαστηρίου,
για τους λόγους μη εντοπισμού/αναγνώρισης της ψυχολογικής
βίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για τις απόψεις τους σχετικά
με την αρτιότητα των εργαλείων που παρέχει ο περί Βίας στην
Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασίας Θυμάτων) Νόμος για την
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αναγνώριση της ψυχολογικής βίας, και για το στάδιο στο οποίο
βρίσκεται η υλοποίηση εισηγήσεων του Γραφείου που υποβάλ-
λονται στο πλαίσιο της Θέσης του 20177.

Σε συνέχεια διερεύνησης ενός ακόμα παραπόνου το οποίο
αφορούσε ελλιπή χειρισμό πολύχρονων καταγγελιών/αναφο-
ρών από τις ΥΚΕ και την Αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία
και παραβίαση διατάγματος Δικαστηρίου από τον πατέρα, η Επί-
τροπος, από την αξιολόγηση του περιεχομένου των απαντητι-
κών επιστολών που έλαβε, διαπίστωσε σοβαρά κενά στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τις ΥΚΕ και την Αστυνομία,
τις οποίες παρέθεσε σε παρέμβαση της προς τις αρμόδιες
Αρχές. Η περίπτωση αντιμετωπίστηκε ως μια ακόμη υπόθεση
γονικής μέριμνας με αποκλειστικό στόχο την αποτροπή αποξέ-
νωσης των παιδιών από τη μητέρα, ενώ παρέμειναν αδιερεύ-
νητοι και χωρίς αξιολόγηση οι ισχυρισμοί της μητέρας για
άσκηση βίας στην ίδια και στα παιδιά από τον πατέρα. Επιπρό-
σθετα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες ενώ αναφέρουν ότι διαπιστώ-
νουν πως ο πατέρας έντεχνα προσπαθεί να αποξενώσει τα
παιδιά από τη μητέρα, την ίδια ώρα αποτυγχάνουν να κατατά-
ξουν και αναγνωρίσουν την όλη του προσπάθεια ως άσκηση
ψυχολογικής βίας στα παιδιά. Τέλος, δεν δημιουργήθηκαν οι
κατάλληλες προϋποθέσεις για να εκφράσουν τα παιδιά ανεπη-
ρέαστα τις απόψεις τους ούτε φαίνεται να υπήρξε σχεδιασμός
ή πλάνο για αξιολόγηση της φροντίδας των παιδιών ή πολυ-
θεματική συνεργασία για τον προσδιορισμό του συμφέροντος
των παιδιών μέχρι το πέρας της δικαστικής διαδικασίας γονικής
μέριμνας. 

5.5 Δικαίωμα του παιδιού για πρόσβαση σε υπηρεσίες
ψυχικής υγείας, στις περιπτώσεις όπου δεν δίνεται η
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων

Λειτουργοί του Γραφείου της Επιτρόπου συμμετείχαν σε πολυ-
θεματική συνάντηση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, στις
14/07/2020, με θέμα τη μελέτη του νομικού πλαισίου με
στόχο τη λήψη νομικών μέτρων για διασφάλιση του δικαιώμα-
τος του παιδιού σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, στις περιπτώσεις
όπου δεν δίνεται η συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων. Στην

7 Βλ. «Θέση της Επιτρόπου, Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με 
τις Υπηρεσίες που παρέχουν οι ΥΚΕ σε παιδιά και τις οικογένειές 
τους στους τομείς της πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης 
Απρίλιος 2017». Η Θέση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα
www.childcom.org.cy στον σύνδεσμο Για Ενήλικες/ Η άποψη της 
Επιτρόπου/ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/ Πορίσματα της Επιτρόπου/
Παιδιά και Οικογένεια.

εν λόγω συζήτηση μεταβιβάστηκε η Δημόσια Τοποθέτηση8 των
Ευρωπαίων Επιτρόπων για το Παιδί: Κάθε κράτος πρέπει να
ρυθμίσει νομοθετικά το ζήτημα και να προϋποθέτει ρητά και
περιεκτικά τη συγκατάθεση των παιδιών ώστε να μην αποτελεί
η άρνηση συγκατάθεσης εμπόδιο για την πρόσβασή τους σε
υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

5.6 Γονικές απαγωγές

Τον Ιούνιο του 2020 η Επίτροπος ενημερώθηκε με επιστολή
του Υπουργού Εξωτερικών για την επιστροφή παιδιού το οποίο
είχε μεταφερθεί στην Αίγυπτο από τον πατέρα του, χωρίς τη
συγκατάθεση της μητέρας, ρουμανικής καταγωγής, η οποία
διέμενε μόνιμα στην Κύπρο. Η επιστροφή του παιδιού στη χώρα
μόνιμης διαμονής του και στη μητέρα, η οποία έχει και τη φύ-
λαξη και επιμέλεια του παιδιού στη βάση διατάγματος κυπρια-
κού Δικαστηρίου, έγινε κατορθωτή με τη συντονισμένη προ-
σπάθεια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Πρεσβείας
της Ρουμανίας στο Κάιρο. Σε επιστολή της προς τις αρμόδιες
Αρχές (ΥΠΕΞ και ΥΔΔΤ) για αξιολόγηση των χειρισμών τους
στην εν λόγω περίπτωση γονικής απαγωγής παιδιού, η Επί-
τροπος επισήμανε την ανάγκη αξιοποίησης όλων των διπλω-
ματικών μέσων που το κράτος έχει στη διάθεσή του για την
ασφαλή επιστροφή του παιδιού στη χώρα μόνιμης διαμονής
του με τρόπο που να διασφαλίζεται το συμφέρον του. Είναι
απαραίτητο οι αρμόδιες Αρχές, και ιδιαίτερα τα μέλη της Αστυ-
νομίας (στα οποία συνήθως γίνεται αρχικά η καταγγελία), να
ενημερώνουν τον/την παραπονούμενο/η γονέα, αμέσως μόλις
καταγγελθεί γονική απαγωγή σε χώρα μη συμβαλλόμενη στη
Σύμβαση της Χάγης, όπως αυτός/ή απευθυνθεί γραπτώς προς
το Υπουργείο Εξωτερικών για άμεση κινητοποίηση όλων των
εμπλεκομένων Υπηρεσιών. Επίσης, η Επίτροπος εισηγήθηκε
σε περιπτώσεις που υπάρχουν αποφάσεις Δικαστηρίου ανα-
φορικά με παιδιά που έχουν απαχθεί από τον ένα γονέα, το
ΥΔΔΤ, ως η αρμόδια Αρχή, να εξετάζει προσεκτικά όλες τις
παραμέτρους για εφαρμογή στον μέγιστο δυνατό βαθμό των
σχετικών διμερών συμφωνιών που έχει η Κύπρος με άλλα
κράτη, με στόχο τη διευκόλυνση της επιστροφής παιδιού στη
χώρα μόνιμης διαμονής του.

8 Position Statement on Child Mental Health in Europe, 2018, Euro
pean Network of Ombudspersons for Children
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5.7 Προστασία παιδιών από κάθε μορφής κακοποίηση

5.7.1 Χειρισμός εκ μέρους συναρμόδιων Υπηρεσιών
περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας

Η Επίτροπος, τον Ιούλιο του 2020, έπειτα από διερεύνηση ση-
μαντικού αριθμού παραπόνων, απέστειλε τις διαπιστώσεις και
εισηγήσεις της προς συναρμόδια Υπουργεία (ΥΔΔΤ, ΥΕΠΚΑ,
ΥΥ, ΥΠΠΑΝ) για χειρισμό σε περιπτώσεις άσκησης ενδοοικο-
γενειακής βίας. Στο εν λόγω κείμενο η Επίτροπος εντοπίζει ση-
μαντικά εμπόδια στην αποτελεσματική διασφάλιση της
προστασίας των παιδιών όπως η απουσία νομικού εργαλείου
ή/και η αναποτελεσματικότητα υφιστάμενων νομικών εργα-
λείων για παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στις περιπτώσεις
όπου δεν υπάρχει συγκατάθεση των δύο γονέων, η ανεπαρκής
διερεύνηση ή/και αναγνώριση όλων των μορφών βίας, 
οι δυσκολίες στη διυπηρεσιακή συνεργασία και συντονισμό, η
εναλλαξιμότητα των Λειτουργών Κοινωνικής Ευημερίας, προ-
βλήματα ενδοτμηματικής συνεργασίας, η απουσία αξιολόγησης
του Συμφέροντος του Παιδιού και θεσμοθετημένης διαδικασίας
αξιολόγησής του και η απουσία προγραμμάτων εκπαίδευσης

γονέων σε θετικές γονικές δεξιότητες που ασκούν βίαιες πρα-
κτικές. Για αντιμετώπιση των εν λόγω δυσκολιών/εμπόδιων η
Επίτροπος παραπέμπει σε προηγούμενες εισηγήσεις της οι
οποίες καταγράφονται στη σχετική Έκθεσή9 της.

5.7.2 Εισηγήσεις Επιτρόπου για την εφαρμογή της
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Επίτροπος υπέβαλε τις εισηγήσεις
της προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Σύμβα-
σης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και 
Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικο-
γενειακής Βίας. Η Επίτροπος επισήμανε τους έντονους προ-
βληματισμούς της για την επάρκεια των υφιστάμενων δομών
καθώς και την ολοκληρωμένη παροχή στήριξης από τις συναρ-
μόδιες Υπηρεσίες του κράτους προς τις ανήλικες μητέρες ως
μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα και δυνητικά θύματα βίας κάθε
μορφής. Επιπλέον, υπενθύμισε την αναγκαιότητα επιμόρφω-
σης όλων των επαγγελματιών που εμπλέκονται στον χειρισμό
περιστατικών/καταγγελιών βίας και της εφαρμογής των κατάλ-
ληλων διαδικασιών/πρωτοκόλλων/εργαλείων που χρησιμο-
ποιούνται. Τέλος, υπογράμμισε την υποχρέωση των διωκτικών
Αρχών να ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τη σχετική εθνική νο-
μοθεσία και τις σχετικές πρόνοιες της Σύμβασης ακόμα και στις
περιπτώσεις όπου το θύμα αποσύρει την καταγγελία ή δεν έχει
προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία.

9 Έκθεση Επιτρόπου αναφορικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων
παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας καθόσον αφορά το δι
καίωμά τους στην προστασία και στις παροχές, 2014.
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5.7.3 Εισηγήσεις για αλλαγή του όρου «παιδική πορ-
νογραφία» στον περί της Πρόληψης και της Καταπολέ-
μησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής
Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογρα-
φίας Νόμο του 2014 

Τον Σεπτέμβριο του 2020 με Υπόμνημά10 της στην Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή Νομικών η Επίτροπος παρέθεσε αναλυτικά
τις θέσεις της σε ό,τι αφορά την πρόταση νόμου για αλλαγή του
όρου «παιδική πορνογραφία» στον σχετικό Νόμο (Ν
91(Ι)/2014). Η Επίτροπος υπενθύμισε τη θέση της ότι η τρο-
ποποίηση της εθνικής νομοθεσίας και η χρήση νομικών όρων
σε σχέση με την «παιδική πορνογραφία», η οποία περιγράφει
τα συστατικά στοιχεία του εν λόγω αδικήματος και έχει καθιε-
ρωθεί ως νομική ορολογία σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά
κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών από τη σε-
ξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, χωρίς να προηγηθεί
η συντονισμένη αλλαγή της εν λόγω ορολογίας στα εν λόγω
διεθνή κείμενα, δημιουργεί κινδύνους ως προς την αποτελε-
σματική διερεύνηση και δίωξη των εν λόγω αδικημάτων και
κίνδυνο ως προς την προστασία των ίδιων των παιδιών.

5.7.4 Νομική εκπροσώπηση παιδιών από την Επίτροπο
σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου

Η Επίτροπος διορίζεται από το Δικαστήριο σε υποθέσεις οικο-
γενειακού δικαίου για να εκπροσωπήσει το συμφέρον του παι-
διού στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας όταν υπάρχει
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του παιδιού και των γονέων
του. Στο πλαίσιο εξέτασης οικογενειακής υπόθεσης από το Δι-
καστήριο, η Επίτροπος, μετά τον διορισμό της, ενεργεί ως εκ-
πρόσωπος του συμφέροντος του ίδιου του παιδιού, χωρίς να
λαμβάνει οδηγίες από τους γονείς/κηδεμόνες ή οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο που συνδέεται με το παιδί ή την όλη διαδικασία.
Χωρίς να λαμβάνει οδηγίες από το ίδιο το παιδί, διασφαλίζει
ότι, στο πλαίσιο της εκπροσώπησής του, ακούγεται και συμμε-
τέχει ανάλογα με την ηλικία, την ωριμότητα και το επίπεδο ανά-
πτυξής του. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με το παιδί,
ακούει τις απόψεις του και τις μεταφέρει στο Δικαστήριο, συ-
νεργάζεται με εμπειρογνώμονες, ειδικούς και άλλα πρόσωπα
που θεωρεί σημαντικά για τον προσδιορισμό του συμφέροντός
του και μεριμνά ώστε η δικαστική διαδικασία να εξελίσσεται με

10 Υπόμνημα Επιτρόπου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών,
ημ.30/09/2020, για τη συζήτηση του θέματος «Ο περί της Πρόληψης
και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευ
σης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (Τροποιητικός) Νόμος
του 2019».

φιλικό προς το παιδί τρόπο. Καταχωρεί αιτήσεις με σκοπό να
υποβοηθήσει το Δικαστήριο όταν το κρίνει απαραίτητο και συ-
νεργάζεται με το Δικαστήριο στην έκδοση αποφάσεων που να
συνάδουν με το συμφέρον του παιδιού. Ασκώντας τις αρμο-
διότητές της, η Επίτροπος το 2020 συνέχισε τις εμφανίσεις της
στο Οικογενειακό Δικαστήριο διά εκπροσώπων της, στο πλαί-
σιο δύο υποθέσεων γονικής μέριμνας. 

5.8 Δικαίωμα του παιδιού στην υιοθεσία

5.8.1 Υπηρεσίες μετά την υιοθεσία παιδιών (post-ado-
ption services)

Η Επίτροπος μετά από διερεύνηση και αξιολόγηση συγκεκρι-
μένου παραπόνου εντόπισε παραβίαση του δικαιώματος για
υποστήριξη ανήλικης και των θετών γονιών της, στο πλαίσιο
της υιοθεσίας. Επισήμανε δε ότι, ενδεχομένως, η απουσία έγ-
καιρων παρεμβάσεων και εξειδικευμένων υπηρεσιών μετά την
υιοθεσία να συνέτεινε στην εμφάνιση ή/και στην επιδείνωση
δυσκολιών όπως η ανάπτυξη δεσμού προσκόλλησης μεταξύ
παιδιού και θετών γονιών και οι δυσκολίες των γονιών στην
άσκηση του γονικού τους ρόλου. Εντόπισε ακόμη απουσία εκ
μέρους της Πολιτείας εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβου-
λευτικής για την υιοθεσία και υπηρεσιών μετά την υιοθεσία
(Post-adoption services).

Η Επίτροπος συνέστησε όπως οι ΥΚΕ, στo πλαίσιo της αναδιάρ-
θρωσης των υπηρεσιών τους, διαμορφώσουν εξειδικευμένες
υπηρεσίες συμβουλευτικής και υπηρεσιών μετά την υιοθεσία
(post-adoption services) στις οποίες επιβάλλεται να κληθούν
να συμμετέχουν και άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες όπως οι
ΥΨΥ και οι ΥΨΥΠΕ.

5.8.2 Συμμετοχή Επιτρόπου σε συνεδρία της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων για θέματα υιοθεσίας 

Η Επίτροπος συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
για συζήτηση πρότασης νόμου με τίτλο «Ο περί Υιοθεσίας (Τρο-
ποποιητικός) Νόμος του 2020». Στο πλαίσιο της συζήτησης η
Επίτροπος τοποθετήθηκε σε σχέση με τα προβληματικά σημεία
της συγκεκριμένης Πρότασης, ότι δηλαδή οι όποιες τροποποι-
ήσεις πρέπει να συζητηθούν υπό το πρίσμα ενός συνεκτικού,
εκσυγχρονισμένου πλαισίου για την υιοθεσία και όχι αποσπα-
σματικά, καθώς και σε σχέση με την ανάγκη εκσυγχρονισμού
του περί Υιοθεσίας Νόμου 19(Ι)/95, ώστε να συνάδουν με τις
πρόνοιες των διεθνών νομικών κειμένων και με τα διεθνή,
στον τομέα, πρότυπα.
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Επιπρόσθετα, η Επίτροπος υπέβαλε Υπόμνημα προς την Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευ-
καιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 07/12/2020, στο
πλαίσιο συζήτησης που αφορούσε τις δομές συμβουλευτικής
και στήριξης άτεκνων ζευγαριών που ενδιαφέρονται να βρουν
παιδί για υιοθεσία, τη λειτουργία του θεσμού της ανοικτής υιο-
θεσίας και τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες του κράτους σχετικά με τις διακρατικές υιοθεσίες
και τους ελέγχους που πιθανόν να διενεργούνται από τη στιγμή
της υιοθεσίας και μετά. Στο εν λόγω Υπόμνημα η Επίτροπος
επανέλαβε τη θέση της ότι ο περί Υιοθεσίας Νόμος χρειάζεται
εκσυγχρονισμό. Επιπρόσθετα, η Επίτροπος ενημέρωσε την Επι-
τροπή ότι οι υπό συζήτηση πτυχές έχουν ρυθμιστεί στο νομο-
σχέδιο με τίτλο «Ο περί Υιοθεσίας Νόμος του 2013» το οποίο
καταρτίστηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με το Γραφείο της Επι-
τρόπου, το οποίο όμως παραμένει σε εκκρεμότητα. Στη βάση
των πιο πάνω εισηγήθηκε την επαναφορά του εν λόγω νομο-
σχεδίου για συζήτηση.

5.9 Δικαίωμα επαρκούς βιοτικού επιπέδου 

Σε δύο Πορίσματα11 12 σημειώθηκαν οι παραβιάσεις των δι-
καιωμάτων του παιδιού όσον αφορά την πρόσβασή τους στο
σύστημα κοινωνικών παροχών. Και τα δύο Πορίσματα αφο-
ρούν παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών που στερούνται πρό-
σβαση σε επιδόματα (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στο
πρώτο και Επίδομα Τέκνου και Μονογονιού στο δεύτερο) είτε
λόγω ισχυρισμών για συμβίωση του μονογονέα με άλλο πρό-
σωπο, είτε λόγω του ότι ο γονέας που δεν έχει τη φύλαξη και
επιμέλεια διαβιοί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτέ-
λεσμα, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 987/2009, να μην εφαρ-
μόζεται η εθνική νομοθεσία. Έγιναν εισηγήσεις για διαγραφή
από τον ορισμό της μονογονεϊκής οικογένειας της λέξης «συμ-
βίου» έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των παιδιών
στην κοινωνική πρόνοια ανεξάρτητα από τις επιλογές του

11 Πόρισμα Επιτρόπου αναφορικά με παράπονα που αφορούν τον
τερματισμό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, λόγω ισχυρι
σμών για συμβίωση, Ιαν.2020.
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/AF9FAF9463F73E66C22
5856700245B9B?OpenDocument
12 Πόρισμα Επιτρόπου αναφορικά με παράπονα που αφορούν τον
τερματισμό της παροχής Επιδόματος Τέκνου και Μονογονιού σε
παιδιά των οποίων ο γονέας που δεν έχει τη φύλαξη και επιμέλεια
διαβιοί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σεπτ.2020. 
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/D99EF12882E7C027C2
2586000022F118?OpenDocument

γονέα τους και για προσωρινή απόφαση ώστε όλα τα επιδό-
ματα να καταβάλλονται από το κράτος υποβολής της αίτησης
(Κύπρος), με ταυτόχρονη ενημέρωση του φορέα του άλλου
κράτους ως προς το ύψος των παροχών οι οποίες έχουν κα-
ταβληθεί, σε περίπτωση που ο φορέας στον οποίο έχει απο-
σταλεί το αίτημα δεν ανταποκριθεί άμεσα.
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5.10 Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜAΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟY

60

5.10.1 Γονική άδεια

Η Επίτροπος προέβη σε παρέμβαση προς την ΥΕΠΚΑ, η οποία
δημοσιοποιήθηκε, για νομοθετική τροποποίηση της γονικής
άδειας ώστε να παραχωρείται μετ’ απολαβών. Η Επίτροπος
στην παρέμβασή της επισήμανε τα εξής: α) Σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα έρευνας της UNICEF13 η οποία παρουσιάζει τις φι-
λικές προς την οικογένεια πολιτικές, η Κύπρος κατατάσσεται
στις τρεις τελευταίες θέσεις ανάμεσα σε 41 χώρες. β) Οι απο-
τελεσματικές πολιτικές για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής πρέπει να στηρίζονται σε έναν ολιστικό
σχεδιασμό ο οποίος να περιλαμβάνει παροχές χρόνου, πόρων
και υπηρεσιών. γ) Ο σκοπός και η ανάγκη που εξυπηρετεί η γο-
νική άδεια δεν καλύπτεται από τις άλλες διαθέσιμες προς τους
εργαζόμενους γονείς, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό
τομέα, άδειες. δ) Η παροχή ικανοποιητικά πληρωμένης άδειας
(sufficient paid leave) σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες, συμ-
περιλαμβανομένης πληρωμένης άδειας μητρότητας, πατρότη-
τας, γονικής άδειας και άδειας για τη φροντίδα παιδιού που
ασθενεί αποτελεί, σύμφωνα με την UNICEF14, μια από τις τέσ-
σερις αποτελεσματικές πολιτικές για την εξυπηρέτηση των
αναγκών των γονιών και των οικογενειών. Η Επίτροπος ειση-
γήθηκε, ακόμη, τη νομοθετική τροποποίηση του περί Γονικής
Άδειας και Άδειας για Λόγους Aνωτέρας Bίας Nόμου του
2012 (47(I)/2012) και να μελετηθούν όλα τα ενδεχόμενα
ώστε η γονική άδεια να παραχωρείται σε όλες τις περιπτώσεις
ως μορφή επιδόματος, καθώς και να περιληφθούν ευνοϊκότε-
ρες πρόνοιες για κάποιες κατηγορίες ή για περιπτώσεις όπου
η άδεια ζητείται για σκοπούς φροντίδας παιδιού που ασθενεί
ή/και περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων.

5.10.2 Μέτρα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικο-
γενειακής ζωής κατά την πανδημία

Κατά την περίοδο της πανδημίας καταβλήθηκε αξιέπαινη προ-
σπάθεια από μέρους της Πολιτείας για την υιοθέτηση μέτρων
που να αποσκοπούν στην προστασία των παιδιών και της οι-
κογενειακής ζωής. Παρόλες, όμως, τις προσπάθειες υπήρχαν
πολλαπλές προβληματικές πτυχές οι οποίες δημιουργούσαν
διάκριση μεταξύ των εργαζομένων. Το πλέον βασικό ήταν ότι
παραβιαζόταν το δικαίωμα σε προστασία των παιδιών των επη-
ρεαζόμενων οικογενειών. Ως εκ τούτου, η Επίτροπος προέβη
σε τρεις παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες Αρχές για τα μέτρα

13 UNICEF. Are the world’s richest countries family friendly? Policy in
the OECD and EU. June 2019.
14 UNICEF. FamilyFriendly Policies. Redesigning the Workplace of
the Future. A Policy Brief. July 2019.
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που λήφθηκαν κατά την πανδημία και οι οποίες παρουσιάζονται
στο Κεφάλαιο 3 – Πανδημία COVID-19 και δικαιώματα του 
παιδιού.

5.11 Θηλασμός και παιδί

Στις 29/9/2020 η Επίτροπος κατέθεσε στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
της Βουλής των Αντιπροσώπων Υπόμνημα σχετικά με τους
περί της Θέσπισης Ελάχιστων Απαιτήσεων Δημιουργίας Ειδικά
Διαμορφωμένων Χώρων Μητρικού Θηλασμού ή/και Άντλησης
Γάλακτος σε Χώρους όπου Εργάζονται Θηλάζουσες Κανονι-
σμούς του 2020. Στο κείμενο που κατέθεσε επανέλαβε τη
θέση ότι, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιπέδου
υγείας των παιδιών, ο αποκλειστικός θηλασμός των βρεφών
μέχρι τους πρώτους έξι μήνες και η συνέχισή του παράλληλα
με συμπληρωματική διατροφή των παιδιών κατά προτίμηση
μέχρι την ηλικία των δύο ετών θα πρέπει να ενθαρρύνεται, να
προωθείται και να προστατεύεται με τη λήψη όλων των απα-
ραίτητων, θετικών κυρίως, μέτρων από το κράτος, στο πλαίσιο
της υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής. 

5.12 Προστασία του παιδιού από διαφημίσεις

Η Επίτροπος υπέβαλε Υπόμνημα στην Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Εσωτερικών για συγκεκριμένη πρόταση νόμου στην
οποία περιλαμβάνονταν τροποποιήσεις για τις ρυθμίσεις των
διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών και των διαφημίσεων τυχε-
ρών παιχνιδιών και γραφείων στοιχημάτων. 

Στο Υπόμνημα η Επίτροπος παρουσίασε τους πιθανούς κινδύ-
νους που απορρέουν από την έκθεση των παιδιών στις διαφη-
μίσεις. Εισηγήθηκε δε ότι πρέπει να εξευρεθεί η κατάλληλη
ρύθμιση που να εξισορροπεί τα διάφορα οικονομικά συμφέ-
ροντα άλλων ομάδων χωρίς, όμως, τούτο να επενεργεί προς
βλάβη του συμφέροντος του παιδιού και της προστασίας των
δικαιωμάτων του, ενώ για τις διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών
και γραφείων στοιχημάτων είτε να διατηρηθεί το υφιστάμενο
αυστηρό πλαίσιο στα χρονικά όρια μέσα στα οποία προβάλλον-
ται τέτοιου είδους διαφημίσεις ή, στη χειρότερη περίπτωση, να
απαγορεύεται η προβολή τους κατά τη διάρκεια της οικογενει-
ακής ζώνης. 

Γενικοί προβληματισμοί
Στόχος της μεταχείρισης των παιδιών υπό τη φροντίδα του
κράτους, ως ομάδας πολλαπλά ευάλωτων παιδιών, πρέπει
να είναι η ολιστική και διεπιστημονική κάλυψη των αναγκών
τους μέσα από την παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων
και υπηρεσιών. Η Επίτροπος εκφράζει τον προβληματισμό
της για τις μορφές εναλλακτικής φροντίδας που παρέχονται
στη συγκεκριμένη ομάδα παιδιών και για την απουσία ενός
ολοκληρωμένου, σύγχρονου και συμβατού με τη Σύμβαση
θεσμικού πλαισίου που να ρυθμίζει σφαιρικά όλα τα θέματα
που την αφορούν. 

Προβληματισμό προκαλεί, επίσης, η μη προώθηση σχετικού
νομοσχεδίου ή τροποποιητικού νόμου του περί Υιοθεσίας
Νόμου, του οποίου οι υφιστάμενες πρόνοιες δεν συνάδουν
με τα διεθνή πρότυπα με σοβαρές επιπτώσεις σε επηρεαζό-
μενα παιδιά και θετούς γονείς. 

Ο χειρισμός καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας εκ μέρους
των ΥΚΕ φαίνεται στις πλείστες των περιπτώσεων ελλιπής,
ιδιαίτερα μάλιστα προβληματίζουν η μη έγκαιρη ή καθόλου
αναγνώριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ψυχολογικής
βίας που υφίσταται το παιδί γενικότερα σε διαφορές γονικής
μέριμνας και, ειδικότερα, η μη κατάταξη των ενεργειών ενός
γονέα προκειμένου να αποξενώσει το παιδί του από τον
άλλο γονέα ως μορφή βίας. Ως αποτέλεσμα τούτων δεν
λαμβάνονται μέτρα προστασίας των παιδιών από τη βία ενώ
το Οικογενειακό Δικαστήριο δεν υποβοηθείται στο έργο του. 

Στις περιπτώσεις γονικής απαγωγής παιδιών σε χώρες μη
συμβαλλόμενες στη Σύμβαση της Χάγης θα πρέπει να αξιο-
ποιηθούν όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του το κρά-
τος για επίτευξη της επιστροφής των παιδιών στην Κύπρο,
όπως αυτό της διασυνοριακής διαμεσολάβησης μεταξύ γο-
νέων με στόχο τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος
του παιδιού.

Η απουσία ουσιαστικής και άμεσης επικοινωνίας του κοινού
με το ΥΕΠΚΑ, η μη επαναξιολόγηση του Ελάχιστου Ποσού
Διαβίωσης, παρά την αύξηση του σημερινού κόστους ζωής
και στέγασης, η μη πρόσβαση ομάδας παιδιών που δεν
έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια συνεχούς και νόμιμης δια-
μονής στη Δημοκρατία στο σύστημα κοινωνικών παροχών,
οι μειωμένες παροχές του ΕΕΕ λόγω συνυπολογισμού των
ποσών επιδόματος τέκνου και μονογονιού στα εισοδήματα
και ο αποκλεισμός παιδιών με ήπια ή μέτρια αναπηρία από
παρεχόμενα επιδόματα ταλαιπωρούν παιδιά και οικογένειές. 

Ως προς την υποχρέωση του κράτους για συμφιλίωση της
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η Επίτροπος εκ-
φράζει τον προβληματισμό της για την απουσία ποικιλόμορ-
φων εναλλακτικών επιλογών σε πολιτικές, δομές,
προγράμματα και υπηρεσίες που να υποβοηθούν στην εξι-
σορρόπηση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. 
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στην εκπαίδευση
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6.1 Αθλητικά Σχολεία 

Σε γραπτό Υπόμνημα που κατέθεσε στην Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Παιδείας και Πολιτισμού, στις 02/09/2020, η Επίτρο-
πος παρέθεσε τις διαπιστώσεις και συστάσεις της σε σχέση με
τις διαδικασίες ενημέρωσης και τα κριτήρια επιλογής των μα-
θητών/τριών που θα φοιτήσουν στα Αθλητικά Σχολεία. Λόγω
δε της συνεχούς λήψης παραπόνων για το συγκεκριμένο θέμα,
η Επίτροπος θα προβεί σε κατάρτιση σχετικής Θέσης εντός του
2021. 

6.2 Αύξηση της ηλικίας πρώτης εγγραφής μαθητών/
τριών στην προδημοτική και στην Α΄ τάξη του δημοτικού
σχολείου 

H αύξηση της ηλικίας πρώτης εγγραφής στην προδημοτική και
στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου βρίσκει σύμφωνη την
Επίτροπο. Εντούτοις, θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τη
διαδικασία υλοποίησής της. Σε παρέμβασή της προς τον
Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας υπέ-
δειξε πως το ΥΠΠΑΝ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να
γίνονται εξαιρέσεις και σε περιπτώσεις παιδιών ξένων υπη-
κόων που υπηρετούν σε άλλους τομείς, πέρα από την ΕΛ.ΔΥ.Κ.
ή και τη διπλωματική αποστολή της χώρας τους, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι αποδεικνύουν ότι η διαμονή τους στην Κύπρο
είναι προσωρινή.

6.3 Μαθητική στολή και εμφάνιση μαθητών/τριών

Το θέμα της μαθητικής στολής συνεχίζει να απασχολεί μαθη-
τές/ήτριες και εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο της διερεύνησης
παραπόνου η Επίτροπος προχώρησε σε σχετική παρέμβαση
διαπιστώνοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού της εγκυκλίου του
2009. Κατά τη διαμόρφωση των εσωτερικών κανονισμών θα
πρέπει να αφήνεται περιθώριο ουσιαστικής συζήτησης εντός
της σχολικής μονάδας, με συμμετοχή και των ίδιων των μαθη-
τών/τριών για τον καθορισμό της μαθητικής στολής και της εμ-
φάνισής τους.

6.4  Ενδοσχολική βία/ σχολικός εκφοβισμός/ σχολική
παραβατικότητα 

Κατόπιν διερεύνησης αριθμού παραπόνων έγινε ομαδική Αξιο-
λόγηση. Διαπιστώθηκε ότι το ΥΠΠΑΝ προχώρησε σε ενέργειες
χειρισμού των υπό διερεύνηση περιστατικών ενδοσχολικής
βίας ή/και παραβατικότητας, με τη συμβολή ειδικών από διά-

φορους φορείς σε μια προσπάθεια διεπιστημονικής ερμηνείας
της κάθε περίπτωσης χωριστά. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι κάθε
πρακτική που εφαρμόζεται (π.χ. προγράμματα στήριξης, καταρ-
τισμός Σχεδίου Δράσης) θα πρέπει να τεκμηριώνεται στη βάση
σοβαρής επιστημονικής μελέτης, με αναφορές σε συγκεκριμέ-
νες επιστημονικές έρευνες, ώστε να καταδεικνύεται πότε, πώς
και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να θεωρηθεί ως
επωφελής για τα παιδιά. Επανέλαβε δε την εισήγηση προηγού-
μενης Αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία η συμβολή των ει-
δικών θα πρέπει να ενισχυθεί με την ουσιαστική εμπλοκή της
σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γο-
νιών, κατά τρόπο που να μην περιορίζεται σε ενημέρωση, ανα-
τροφοδότηση και επιμόρφωσή της, ώστε τα κρούσματα
ενδοσχολικής βίας ή/και παραβατικότητας να αντιμετωπίζονται
συλλογικά τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο χει-
ρισμού. 

6.5 Αποβολές μαθητών/τριών

Διερευνώντας την περίπτωση μαθητή δημόσιου λυκείου ο
οποίος παρέμεινε στάσιμος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
λόγω ελλιπούς φοίτησης, διαπιστώθηκε ότι το σχολείο τού επέ-
βαλλε κατ’ επανάληψη το μέτρο της αποβολής, χωρίς να υιο-
θετήσει ή να αναφέρει ποια διαδικασία αξιολόγησης του
συμφέροντος του παιδιού ακολουθήθηκε. Η Επίτροπος εξέ-
φρασε την άποψη ότι η επιβολή του μέτρου της αποβολής θα
πρέπει να αφήνεται ως έσχατη επιλογή και ότι, στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση, το σχολείο όφειλε να διαπιστώσει ότι οι συ-
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νεχόμενες αποβολές δεν επέφεραν τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα και να κατευθυνθεί προς την εξεύρεση άλλων λύσεων.
Μάλιστα, σημείωσε ότι ο τρόπος αντιμετώπισης του μαθητή
κατά τους πρώτους δύο μήνες της σχολικής χρονιάς ουσια-
στικά καθόρισε τη μετέπειτα εξέλιξη της στάσης του με κατά-
ληξη να παραμείνει στάσιμος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. 

Στην περίπτωση μαθητή ιδιωτικού σχολείου που αποβλήθηκε
λόγω ακατάλληλης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια εκλογών
της τάξης, η Επίτροπος επικρότησε το γεγονός ότι το σχολείο
έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές/ήτριες να ακουστούν και
να εκφράσουν την άποψή τους. Ωστόσο, τόνισε ότι η διαδικασία
έκφρασης των απόψεων των παιδιών πρέπει να είναι διαφανής
και να σέβεται την αξιοπρέπειά τους. Επανέλαβε δε εισηγήσεις
από τη Θέση αναφορικά με την ύπαρξη φιλικού προς το παιδί
μηχανισμού υποβολής παραπόνου στον χώρο της εκπαίδευσης. 

6.6 Ασφάλεια και υγεία μαθητών/τριών στους σχολι-
κούς χώρους 

Σχετικά με παράπονο που αφορούσε κατοχή και επίδειξη μα-
χαιριού εντός του σχολικού χώρου από τον Πρόεδρο του Συν-
δέσμου Γονέων και Κηδεμόνων συγκεκριμένου σχολείου, ο
οποίος εκφράστηκε με απειλές κατά της ζωής μαθητή, η Επί-
τροπος με επιστολή Αξιολόγησης προς τον Υπουργό Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και τον Αρχηγό Αστυνο-
μίας επισήμανε ότι το ΥΠΠΑΝ θα πρέπει να προβληματιστεί
σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της
ασφάλειας και υγείας των μαθητών/τριών στο σχολείο. Παρά
την προσπάθεια που καταβάλλεται για έλεγχο των επισκε-
πτών/τριών στους σχολικούς χώρους, εκ των πραγμάτων φαί-
νεται ότι η όλη διαδικασία δεν διασφαλίζει τον έλεγχο και
εντοπισμό επικίνδυνων αντικειμένων τα οποία, ενδεχομένως,
να φέρουν μαζί τους διάφοροι/ες επισκέπτες/τριες κατά την
είσοδό τους σε σχολικό χώρο. Επιπρόσθετα, υπογραμμίστηκε
ότι οι διευθύνσεις των σχολείων θα πρέπει υποχρεωτικά να
προβαίνουν αυτεπάγγελτα σε καταγγελία στην Αστυνομία και
σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να αναμένεται ότι αυτό πρέ-
πει να γίνει από τον/την επηρεαζόμενο/η μαθητή/ήτρια ή/και
τους γονείς του/της. Μάλιστα, το ΥΠΠΑΝ θα πρέπει να τονίσει
στις διευθύνσεις, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την προστασία
και την ασφάλεια των παιδιών στη σχολική μονάδα, την υπο-
χρέωσή τους να αναφέρουν και να καταγγέλλουν στην Αστυ-
νομία συμπεριφορές τρίτων προσώπων που εισέρχονται στο
σχολείο, οι οποίες συνιστούν δυνητικά ποινικά αδικήματα. Θα
πρέπει δε να παρεμβαίνει στις περιπτώσεις που αυτό δεν πράτ-
τεται.

26.7 Το μάθημα της οικιακής οικονομίας 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το ΥΠΠΑΝ είχε
ξεκινήσει τις διεργασίες για διοργάνωση ημερίδας για εκπαι-
δευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της οικιακής οικονομίας
με ενδεικτικό τίτλο «Διδασκαλία αμφιλεγόμενων θεμάτων στο
μάθημα της οικιακής οικονομίας». Ανταποκρινόμενη σε πρό-
σκληση από τους διοργανωτές, η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων
θα παρουσίαζε τις απόψεις της για το θέμα στο εν λόγω συνέ-
δριο. Παρόλο που το συνέδριο αναβλήθηκε λόγω των μέτρων
που τέθηκαν σε ισχύ για περιορισμό της πανδημίας, η Επίτρο-
πος προχώρησε στην άντληση των απόψεων των παιδιών σε
τρεις διαδικτυακές συναντήσεις κατά την περίοδο 16-31
Μαΐου 2020. 

Οι Έφηβοι Σύμβουλοι σημείωσαν ότι οι θεματικές του μαθήμα-
τος, όπως αυτό παρέχεται σήμερα, είναι περιορισμένες, με έμ-
φαση σε συγκεκριμένες ενότητες οι οποίες επαναλαμβάνονται
κάθε χρονιά. Επισήμαναν τη δική τους επιθυμία για ένταξη ενο-
τήτων και θεματικών που απασχολούν έντονα τα παιδιά 

ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ | 2020

65



66



ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ | 2020

67

σήμερα, όπως οι εξαρτήσεις, η διαχείριση προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν στον σχολικό χώρο (π.χ. εκφοβισμός), η δια-
χείριση οικονομικών πόρων, η εφηβεία και η φιλία, η αντιμε-
τώπιση της βίας, οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, η
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αλλά και θεματολογία που αφορά
νομοθεσίες που αφορούν παιδιά. Τα μέλη της ΟΕΣ επισήμαναν
την ανάγκη διεξαγωγής του μαθήματος με βιωματικό τρόπο. Οι
Έφηβοι Σύμβουλοι υπέδειξαν την προσήλωση της μέσης εκ-
παίδευσης στην προετοιμασία για εισδοχή σε πανεπιστημιακά
ιδρύματα, τη μη προσφορά του μαθήματος σε όλους τους κλά-
δους στο λύκειο, τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος ο
οποίος έχει αντίκτυπο στον τρόπο διδασκαλίας του και στο πού
αυτό εστιάζει αλλά και τη μη ύπαρξη αιθουσών κατάλληλων για
τη διδασκαλία του, ως θέματα που θα πρέπει να απασχολήσουν
την αρμόδια Αρχή. Την Επίτροπο ανησυχούν οι υποδείξεις των
Έφηβων Συμβούλων σύμφωνα με τις οποίες θέματα τα οποία
θεωρούνται «δύσκολα» για συζήτηση δεν θίγονται στον σχο-
λικό χώρο, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αντλούν πληροφόρηση
από το φιλικό περιβάλλον ή το διαδίκτυο. Έντονο προβληματι-
σμό προκαλούν και οι απόψεις των Εφήβων Συμβούλων για
αντιδράσεις γονέων για θέματα που συζητούνται εντός του μα-
θήματος. Οι απόψεις και εισηγήσεις των παιδιών προωθήθη-
καν προς την αρμόδια Αρχή. 

6.8 Μεταρρύθμιση ενιαίας εκπαίδευσης 

Αναφορικά με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που πραγματο-
ποιεί το ΥΠΠΑΝ για μετάβαση στην ενιαία εκπαίδευση, η Επί-
τροπος κατά το 2020 μελέτησε το Έγγραφο Εργασίας Αρχικών
Συστάσεων, το οποίο περιλαμβάνει τις προδιαγραφές για τη
συγκρότηση των Κανονισμών Ενιαίας Εκπαίδευσης, και ετοί-
μασε εκτενές κείμενο με τις απόψεις και τις εισηγήσεις της για

εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας. Οι επισημάνσεις της
Επιτρόπου εστιάστηκαν στις προτεινόμενες προδιαγραφές των
νέων Κανονισμών ως προς: α) τον τρόπο λειτουργίας και δια-
χείρισης των σχολικών μονάδων, β) τα είδη εκπαιδευτικών πα-
ροχών και στήριξης, γ) τις διαδικασίες αξιολόγησης και δ) τον
ρόλο των Κέντρων Στήριξης Ενιαίας Εκπαίδευσης15.

6.9 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την περίοδο της
πανδημίας

Βλ. Κεφάλαιο 3.

6.10 Χρήση μάσκας προσώπου από παιδιά στο σχολείο
κατά την περίοδο της πανδημίας 

Βλ. Κεφάλαιο 3.

Γενικοί προβληματισμοί
Η εκπαίδευση αποτελεί ένα πολύτιμο δικαίωμα του παιδιού
μέσα από το οποίο μπορεί να αναπτύξει, μεταξύ άλλων, την
κριτική σκέψη και τον χαρακτήρα του και να διαμορφώσει
στάσεις ζωής. Αποσκοπώντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη
του ατόμου στον μέγιστο δυνατό βαθμό, στην καλλιέργεια
του σεβασμού μεταξύ των ανθρώπων, στην προώθηση της
αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας και στη δημιουργία
μιας νέας περιβαλλοντικής κουλτούρας, πρέπει καταρχάς το
ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα να διαμορφωθεί κατά τρόπο
που να εξυπηρετεί πρωτίστως το συμφέρον του παιδιού σε
κάθε τομέα της σχολικής ζωής και της σχολικής κοινότητας. 

Στον χώρο της εκπαίδευσης τα παιδιά λαμβάνουν τα πρώτα
και, ίσως, τα πιο δυνατά μηνύματα όσον αφορά τον τρόπο
που το κράτος διασφαλίζει μια υψηλής ποιότητας σχέση με
τους πολίτες του στο πλαίσιο της δημοκρατίας, της διεκδί-
κησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η
Επίτροπος μέσα από τις παρεμβάσεις της διεκδικεί την πα-
ροχή δυνατότητας ίσης πρόσβασης στη μάθηση και την πα-
ροχή ίσων ευκαιριών σε ένα σχολείο παιδοκεντρικό,
ευέλικτο και καινοτόμο που προσαρμόζεται στις ανάγκες, τις
ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες του κάθε
μαθητή και της κάθε μαθήτριας, απαλλαγμένο από οποιαδή-
ποτε μορφή δυσμενούς διάκρισης. 

15 «Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
Δέσπως Μιχαηλίδου αναφορικά με το περιεχόμενο των αρχικών συ
στάσεων για τη συγκρότηση Κανονισμών Ενιαίας Εκπαίδευσης»
(http://www.childcom.org.cy/ στον σύνδεσμο «Επίσημες Θέσεις, Εκ
θέσεις και Πορίσματα της Επιτρόπου»)
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7.1 Διαδικασία ενημέρωσης ασθενών και της οικογέ-
νειάς τους εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας 

Η Επίτροπος, τον Μάιο του 2020, απέστειλε προς τον Υπουργό
Υγείας συγκεκριμένες εισηγήσεις, αφού προηγουμένως είχε
διερευνήσει σχετικά παράπονα αναφορικά με τη διαδικασία
ενημέρωσης ασθενών και των οικογενειών τους από μέρους
του Υπουργείου Υγείας. Η Επίτροπος διαπίστωσε ότι δεν
υπήρχε θεσμοθετημένη και συγκεκριμένη διαδικασία για τον
τρόπο που το παιδί και οι γονείς ενημερώνονταν για τις διαδι-
κασίες που απαιτούνται για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων.
Για αυτό και η ίδια εισηγείται όπως το Υπουργείο προχωρήσει
σε θεσμοθέτηση της διαδικασίας ενημέρωσης ασθενών και
των οικογενειών τους, η οποία να περιλαμβάνει τις διαδικασίες
αυτές καθώς και ενημέρωση για την εμπειρογνωμοσύνη και τα
προσόντα των ιατρών οι οποίοι δύνανται να αναλάβουν το
παιδί-ασθενή. Στην ίδια βάση κρίνεται βοηθητική η ύπαρξη Λει-
τουργού Επικοινωνίας ο οποίος θα έχει την αποκλειστική αρ-
μοδιότητα να ενημερώνει τους γονείς του παιδιού-ασθενούς
για όλες τις πιο πάνω πτυχές διασφαλίζοντας το δικαίωμα στην
πληροφόρηση για την υγεία του παιδιού και την παροχή βέλτι-
στων υπηρεσιών υγείας.

νών) για να συζητήσουν προβλήματα που προκύπτουν σχετικά
με την πρόσβαση ανήλικων ασθενών/μελών της οικογένειάς
τους σε αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων πριν την ενημέ-
ρωση από τον θεράποντα ιατρό. Η θέση της Επιτρόπου ταυτι-
ζόταν με τη θέση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα ότι στις περιπτώσεις ασθενών όπου
υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα, ο ασθενής θα πρέπει να
ενημερωθεί πρώτα από τον θεράποντα ιατρό. 

7.3 Χορήγηση παιδικών εμβολίων εντός ΓεΣΥ

Η Επίτροπος, μετά από υποβολή σχετικών παραπόνων, προ-
χώρησε σε διερεύνηση προς τον Υπουργό Υγείας, τον Σεπτέμ-
βριο του 2020, σε ό,τι αφορά τη χορήγηση παιδικών εμβολίων
εντός ΓεΣΥ. Ο καθορισμός του εμβολιαστικού σχήματος για
παιδιά με συμπερίληψη ηλικιακών ορίων για δωρεάν χορήγηση
αυτών καθώς και οι ελλείψεις σε ορισμένα εμβόλια δημιουρ-
γούσαν πιθανή παραβίαση του δικαιώματος των παιδιών στην
ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Η απόφαση της Εθνι-
κής Επιτροπής Εμβολιασμών αναθεωρήθηκε άμεσα με αφαί-
ρεση του χρονικού περιορισμού που είχε τεθεί αρχικά. Σε
σχέση με τις ελλείψεις σε κάποια εμβόλια, η Διεύθυνση Αγο-
ρών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας προχώρησε στις
δέουσες διαδικασίες για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των
εμβολίων σε συνθήκες ΓεΣΥ σύμφωνα με το επικαιροποιημένο
Σχήμα Εμβολιασμών των Παιδιών και Εφήβων.

7.4 Συνάντηση Επιτρόπου με τον Υπουργό Υγείας για
θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που
παρέχονται σε παιδιά και εφήβους καθώς και θέματα
που αφορούν την εφαρμογή του ΓεΣΥ

Στο πλαίσιο συνάντησης της Επιτρόπου με τον Υπουργό Υγείας,
στις 16/09/2020, η Επίτροπος επισήμανε τα συστημικά προ-
βλήματα που προκύπτουν από το πεπαλαιωμένο μοντέλο
δομής και λειτουργίας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών
και Εφήβων (ΥΨΥΠΕ), τα οποία έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη
μεταχείριση ευάλωτων παιδιών. Παιδιά που έχουν ανάγκη προ-
στασίας, παιδιά θύματα βίας και γονικής αποξένωσης, παιδιά
υπό τη νομική φροντίδα του κράτους έρχονται αντιμέτωπα με
την απουσία εξειδικευμένων υπηρεσιών και προγραμμάτων
πρόληψης, αντιμετώπισης και παρέμβασης, την απουσία εξει-
δικευμένων πλαισίων, κέντρων και δομών, την απουσία πολυ-
θεματικής προσέγγισης, τη σοβαρή υποστελέχωση σε
επαγγελματίες ψυχικής υγείας καθώς και τη χρονοβόρα πρό-
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7.2 Πρόσβαση ανήλικων ασθενών/μελών της οικογέ-
νειάς τους σε αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων πριν
την ενημέρωση από τον θεράποντα ιατρό 

Τον Ιούλιο του 2020 Λειτουργός του ΓΕΠ συμμετείχε σε συ-
νάντηση με τον Επίτροπο Εποπτείας του ΓεΣΥ καθώς και άλ-
λους εκπροσώπους φορέων (εκπρόσωποι Παγκύπριου
Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων, Παγκύπριου Ιατρικού
Συλλόγου, Νοσοκομείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Ογκο-
λογικής Εταιρείας, Κίνησης Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Ασθε-



σβασή τους στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ΥΨΥΠΕ. Πε-
ραιτέρω, συζητήθηκαν και θεματικές που αφορούσαν την
εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) κατά τον δε-
δομένο χρόνο όπως π.χ. η μη έγκαιρη προμήθεια των συντα-
γογραφημένων φαρμάκων/ουσιών με αποτέλεσμα την
οικονομική και άλλη επιβάρυνση των ασθενών, τη χορήγηση
εμβολίων σε παιδιά με καθορισμό ορίου ηλικίας (όπως ανα-
φέρεται πιο πάνω), κ.ά.

7.5 Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ευάλωτες
ομάδες παιδιών

Η Επίτροπος, έχοντας λάβει σημαντικό αριθμό σχετικών παρα-
πόνων, προχώρησε σε παρέμβαση προς τον Υπουργό Υγείας,
τον Οκτώβριο του 2020, ζητώντας ενημέρωση για τον προ-
γραμματισμό προτεινόμενων αλλαγών και ενεργειών εκ μέ-
ρους του Υπουργείου σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο
επίπεδο σε ό,τι αφορά τις επισημάνσεις της για ελλιπή παροχή
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά ευάλωτων ομάδων. 

Απαιτούνται δραστικές αλλαγές όπως η εισαγωγή και εφαρ-
μογή μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Ψυχική Υγεία των Παι-
διών, η εφαρμογή νομοθεσίας/κανονισμών/διαδικασιών/
πολιτικών φιλικών προς το ανθρώπινο δικαίωμα της ψυχικής
υγείας και επικεντρωμένων στο συμφέρον του παιδιού, η κα-
ταπολέμηση του στίγματος μέσω της ευαισθητοποίησης και της
ενημέρωσης του κοινού, η προώθηση ενός παιδοκεντρικού,
ψυχικά υγιούς και συμπεριληπτικού σχολείου, η ανάπτυξη μιας
εξειδικευμένης, περιεκτικής και κοινοτικής φροντίδας ψυχικής
υγείας για παιδιά καθώς και η εισαγωγή ευρωπαϊκών δεικτών
για την καλύτερη κατανόηση της ψυχικής υγείας των παιδιών.

7.5.1  Ο περί της Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του 
Καπνίσματος) Νόμος του 2020

Η Επίτροπος συνέχισε την παρακολούθηση της συζήτησης σχε-
τικής πρότασης νόμου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας,
στις 5/11/2020, για τον περί της Προστασίας της Υγείας
(Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο του 2020. Για την εν λόγω
πρόταση νόμου, οι θέσεις και εισηγήσεις της Επιτρόπου είχαν
ήδη υποβληθεί με σχετικό Υπόμνημα16, και συνοψίζονται στην
υιοθέτηση της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος και την
υιοθέτηση αυστηρότερων ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές
Υπηρεσίες για την εφαρμογή του νόμου.

16 Υπόμνημα Επιτρόπου στη συζήτηση με θέματα: (α ) Ο περί Προ
στασίας των Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2016, (β)
Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονι
σμοί του 2016.

7.6 Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

Η Επίτροπος πραγματοποίησε συνάντηση, στις 15/10/2020,
με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολι-
τικής για ενημέρωσή της όσον αφορά την αδειοδότηση του 5G.
Στη συνάντηση έγινε αναφορά στην ανησυχία των πολιτών για
τοποθέτηση κεραιών και για θέματα υγείας που μπορεί να προ-
κύψουν σε παιδιά που διαμένουν πλησίον των εγκαταστάσεων.
Η εισήγηση, στη Θέση της Επιτρόπου αναφορικά με ισχυρι-
σμούς για παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών λόγω της
έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τον Αύγουστο του
2019, ότι πρέπει να καταρτιστεί Συμβούλιο το οποίο να συγ-
κροτείται από εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση και σε θέση να
ανταποκριθούν επαρκώς στην έγκυρη αξιολόγηση των κρίσι-
μων παραγόντων κινδύνου και στην έγκαιρη διάγνωση περι-
βαλλοντικών κινδύνων που απειλούν την υγεία, ίσως να έχει
εισακουστεί με τη δημιουργία του Υφυπουργείου. 

Γενικοί προβληματισμοί
Το κράτος έχει να διανύσει σημαντική απόσταση για να επι-
τύχει την προσδοκώμενη επίτευξη των στόχων σε ό,τι
αφορά την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και
εφήβους όπως αυτοί έχουν τεθεί από τα ίδια τα παιδιά στη
σχετική τοποθέτησή17 τους σε όλους τους πυλώνες, όπως
καταγράφεται και στην παράγραφο 5.

Σε ό,τι αφορά ορισμένες από τις πτυχές παροχής υπηρεσιών
υγείας στο πλαίσιο εφαρμογής του ΓεΣΥ, τις οποίες η Επί-
τροπος εξέτασε κατά το 2020, όπως η χορήγηση παιδικών
εμβολίων και η διαδικασία ενημέρωσης των παιδιών ασθε-
νών και των γονέων/κηδεμόνων τους, σημειώθηκαν θετι-
κές αλλαγές προς την εναρμόνιση των σχετικών
αποφάσεων και διαδικασιών του κράτους με τις πρόνοιες
της Σύμβασης και των Γενικών Σχολίων18 των ΗΕ.

17 Position Statement on Child Mental Health in Europe, 2018, Euro
pean Network of Ombudspersons for Children.
18 General comment No. 15 (2013) on the right of the child to the en
joyment of the highest attainable standard of health (art. 24).
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καν στο πλαίσιο διαβούλευσης, στις 03/01/2019, και στις
απόψεις παιδιών που δεν συμμετείχαν σε κατασκηνώσεις οι
οποίες συλλέχθηκαν ηλεκτρονικά.

Γενικοί προβληματισμοί
Η Επίτροπος παρακολουθεί, στο πλαίσιο των ελεγκτικών της
αρμοδιοτήτων, και αναμένει την κινητοποίηση της Πολιτείας
για την κάλυψη του σοβαρού νομοθετικού κενού που αφορά
τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων, υιοθετώντας
και εφαρμόζοντας τις εισηγήσεις που παρέθεσε στην πιο
πάνω Έκθεση.

ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ | 2020

75

8.1 Παιδικές κατασκηνώσεις 

Τον Ιούλιο του 2020 δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση της Επιτρό-
που Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με
την απουσία θεσμικού πλαισίου λειτουργίας παιδικών κατασκη-
νώσεων και αρμόδιου φορέα ελέγχου19. Αντικείμενο της Έκ-
θεσης είναι οι παραβιάσεις δικαιωμάτων του παιδιού κατά την
εφαρμογή του δικαιώματός του, κάτω από το άρθρο 31 της
Σύμβασης, για συμμετοχή σε παιδικές κατασκηνώσεις, λόγω
της απουσίας θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των παιδικών κα-
τασκηνώσεων και της απουσίας θεσμικού οργάνου/φορέα
ελέγχου των προδιαγραφών καταλληλόλητας και λειτουργίας
τους στην Κύπρο. Η Έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα αυτε-
πάγγελτης διερεύνησης γύρω από το θεσμικό πλαίσιο που διέ-
πει τις παιδικές κατασκηνώσεις, στις απόψεις παιδιών που
συμμετείχαν σε παιδικές κατασκηνώσεις οι οποίες συλλέχθη-

19 Η Εκθεση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου
(www.childcom.org.cy) στον σύνδεσμο Επίσημες Θέσεις, Εκθέσεις και
Πορίσματα της Επιτρόπου. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ, 
ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
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9.1 Παρέμβαση για το Σχέδιο Δράσης για την ολιστική
αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών 

Η Επίτροπος προέβη σε παρέμβαση προς τον Υπουργό Εσω-
τερικών (ΥΕ) σε σχέση με την υλοποίηση του Σχεδίου για την
ολιστική αντιμετώπιση των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών
του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο περιλήφθηκαν μέτρα
που αφορούν και παιδιά με μεταναστευτικό ιστορικό. Στην πα-
ρέμβασή της η Επίτροπος ανέφερε ότι πολλά από τα μέτρα δη-
μιουργούν συνθήκες για παραβιάσεις των δικαιωμάτων των
παιδιών μεταναστών και των οικογενειών τους. Αναφέρθηκε,
επίσης, στις υλικές συνθήκες υποδοχής που προσφέρονταν
στους αιτητές διεθνούς προστασίας στο Προσωρινό Κέντρο
Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά
(Κέντρο), οι οποίες από πληροφόρηση που λήφθηκε από ΜΚΟ
και τα ΜΜΕ χαρακτηρίζονταν ως απάνθρωπες και ανθυγιεινές. 

Η Επίτροπος υπενθύμισε στον ΥΕ ότι η Κυπριακή Πολιτεία έχει
τη νομική υποχρέωση και ευθύνη να διασφαλίζει ότι κάθε από-
φαση μεταναστευτικής πολιτικής που αφορά παιδιά λαμβάνει
υπόψη τη βασική Αρχή του Συμφέροντος του Παιδιού καθώς
και τις βασικές διαπιστώσεις/συστάσεις που περιλήφθηκαν
στις Θέσεις/Εκθέσεις/Τοποθετήσεις20 που έχει δημοσιοποιήσει
για τα θέματα μετανάστευσης. Επίσης, τόνισε την ανάγκη προ-
στασίας των δικαιωμάτων και της υγείας των προσφύγων και
μεταναστών στο πλαίσιο ανταπόκρισης για τον COVID-19. 

Τέλος προχώρησε σε συστάσεις που αφορούν τη μεταχείριση
των ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών ασύλου, τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης στο Κέντρο, την ειδική μεταχείριση που
πρέπει να δοθεί σε ευάλωτα άτομα και τη λήψη όλων των απα-
ραίτητων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που προ-
βλέπονται για την προστασία της υγείας στα δύο Κέντρα
υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών ασύλου στην Κοφίνου και την
Κοκκινοτριμιθιά για τον έλεγχο της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

20 Όλες οι Εκθέσεις/Θέσεις/Τοποθετήσεις είναι διαθέσιμες στο
www.childcom.org.cy, στον σύνδεσμο Για ενήλικες/ Η άποψη της Επι
τρόπου/ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/ Πορίσματα/ Παιδιά και Μετα
νάστευση.

Ο ΥΕ με επιστολή του επιβεβαίωσε ότι στο Κέντρο παρέμεναν
33 ασυνόδευτα ανήλικα τα οποία φιλοξενούνταν στον συγκε-
κριμένο χώρο λόγω ισχυρών αμφιβολιών για την ηλικία τους
και ότι για αυτό τον λόγο θα υποβάλλονταν σε διαδικασία εκτί-
μησης της ηλικίας. Τα άτομα αυτά, κατά τον ΥΕ, φιλοξενούνταν
στο κεντρικό τμήμα του Κέντρου όπου οι εγκαταστάσεις είναι
πολύ καλές με κτιστούς χώρους υγιεινής και επιτηρούνταν από
την ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας του χώρου. Επιπρόσθετα, απέρ-
ριψε τους ισχυρισμούς της Επιτρόπου, συμπεριλαμβανομένων
των ισχυρισμών για τις συνθήκες διαβίωσης στο Κέντρο.

9.2 Παρεμβάσεις για τα προβλήματα στην έκδοση
αδειών παραμονής σε μέλη οικογενειών προσφύγων
που γεννήθηκαν στη χώρα διαμονής 

Η Επίτροπος διερεύνησε αριθμό παραπόνων σε σχέση με το
ότι το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ),
από το 2019, δεν εκδίδει άδειες παραμονής ως μέλος οικο-
γένειας πρόσφυγα στα εξαρτώμενα μέλη κατόχων διεθνούς
προστασίας που γεννήθηκαν στη χώρα διαμονής, με αποτέλε-
σμα να υπονομεύεται η οικογενειακή ενότητα των προσφύγων.

Η Επίτροπος, σε αξιολόγησή της, διαπίστωσε την ύπαρξη νο-
μοθετικού κενού ως προς τη ρύθμιση του νομικού καθεστώτος
και των αδειών παραμονής των μελών της οικογένειας των κα-
τόχων διεθνούς προστασίας που δημιουργούν οικογένεια στη
Δημοκρατία. Επισήμανε δε ότι τούτο ενδεχομένως να προκύ-
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πτει από την κακή μεταφορά της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ21 για
το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, όπως αυτή ερμηνεύε-
ται από την Επιτροπή και τη Νομολογία του ΔΔΕ, στον περί 
Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (ΚΕΦ. 105) και στον
περί Προσφύγων Νόμο [Ν. 6(I)/2000, όπως τροποποιήθηκε.
Η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως η Υπηρεσία Ασύλου (ΥΑ) προ-
χωρήσει, αμέσως, σε νομοθετική αναθεώρηση των σχετικών
διατάξεων ούτως ώστε στην έννοια του όρου «μέλος της 
οικογένειας» να συμπεριληφθούν τα μέλη της οικογένειας που
αποκτώνται στη χώρα διαμονής. Παράλληλα, μέχρι την 
οριστική νομοθετική ρύθμιση του θέματος, ζήτησε από την ΥΑ
και το ΤΑΠΜ να καθορίσουν την πρακτική που θα εφαρμόζεται
σε ό,τι αφορά τον τύπο της άδειας που θα εκδίδεται για τα επη-
ρεαζόμενα μέλη με τρόπο που να επιτρέπει την πρόσβαση σε
δικαιώματα και να διασφαλίζει την οικογενειακή ενότητα.

Σε απάντηση επιστολής του ΤΑΠΜ, η Επίτροπος προέβη σε νέα
παρέμβαση προς τον Αναπληρωτή Διευθυντή ΤΑΠΜ όπου επα-
νέλαβε τις θέσεις και εισηγήσεις της για την επίλυση του θέ-
ματος. Τέλος, επισήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να εξακολουθεί
να υφίσταται διχογνωμία μεταξύ των αρμοδίων Υπηρεσιών η
οποία να δημιουργεί δυσεπίλυτα προβλήματα στον χειρισμό
των εν λόγω υποθέσεων και ζήτησε την επίσημη θέση του
ΤΑΠΜ.

21 Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου σχετικά µε το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης,
22/09/2003.

9.3 Σημείωμα προς τη Βουλή για τις συνθήκες στο Προ-
σωρινό Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» 

Η Επίτροπος υπέβαλε Σημείωμα στην Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ
Ανδρών και Γυναικών κατά τη συζήτηση του θέματος: «Η κατά-
σταση που επικρατεί στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτη-
τών Ασύλου στην Κοκκινοτριμιθιά».

Η Επίτροπος, στο σημείωμά της, μετέφερε την ενημέρωση που
έλαβε από τον ΥΕ και την ενημέρωση που λήφθηκε από την
Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
τον σχεδιασμό Ζώνης Ασφάλειας εντός του Κέντρου με σκοπό
τη σύντομη φιλοξενία των ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών
ασύλου μέχρι τη διεκπεραίωση των πρώτων σταδίων της δια-
δικασίας χορήγησης ασύλου. Επιπρόσθετα, ανέφερε την πλη-
ροφόρηση που λήφθηκε από την UNHCR ότι η φιλοξενία των
ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών ασύλου στο Κέντρο έχει τη
μορφή άτυπης κράτησης και ότι κάποιες περιπτώσεις βρίσκον-
ται εκεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ότι δεν υπάρχει
διαχωρισμός των χώρων διαμονής τους και ότι έχουν άμεση
επαφή με τους ενήλικες, ότι παρατηρήθηκαν περιστατικά πα-
ρενόχλησης από ενήλικες, ότι υπάρχουν σοβαρές ανεπάρκειες
στη μεταχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων από τον Κηδε-
μόνα και ελλιπής πρόσβαση σε ενημέρωση.
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Η Επίτροπος υπενθύμισε τις διαδικαστικές εγγυήσεις που
έχουν θεσπιστεί από διεθνείς οργανισμούς και την εθνική νο-
μοθεσία, οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση των δικαιω-
μάτων των ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών, τις ελάχιστες
διαδικαστικές εγγυήσεις που πρέπει να διασφαλίζονται κατά
την εκτίμηση της ηλικίας των ασυνόδευτων παιδιών καθώς και
το ότι η αρχή του ευεργετήματος της αμφιβολίας εφαρμόζεται
πάντοτε υπέρ του ατόμου που ισχυρίζεται ότι είναι ανήλικος,
και, επομένως, ότι εν αναμονή των αποτελεσμάτων της εκτίμη-
σης πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παιδί και να έχει πρόσβαση
στα δικαιώματά του ως παιδί.

Η Επίτροπος κάλεσε τις αρμόδιες Υπηρεσίες όπως προβούν
άμεσα σε ενέργειες για τη δημιουργία πραγματικής Ασφαλούς
Ζώνης για Ασυνόδευτους Ανήλικους στο Κέντρο στην Κοκκι-
νοτριμιθιά ώστε να διασφαλίζονται οι βασικές κατευθυντήριες
γραμμές που καθορίζουν οι διεθνείς οργανισμοί. Ανάμεσα σε
άλλα, επισήμανε ότι θα πρέπει να προωθηθούν ενέργειες για
την ελεύθερη διακίνηση, για τον άμεσο και απόλυτο διαχωρι-
σμό της ομάδας των ασυνόδευτων ανηλίκων από τον ενήλικο
πληθυσμό, για τη στελέχωση του χώρου με διεπαγγελματικό
προσωπικό, ότι η διαδικασία εκτίμησης της ηλικίας εφαρμόζε-
ται με τις ελάχιστες διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται
από διεθνείς οργανισμούς με έμφαση στην εφαρμογή του
ευεργετήματος της αμφιβολίας και, τέλος, ότι η παραμονή στην
Ασφαλή Ζώνη δεν θα ξεπερνά τις 15 ημέρες.

9.4 Παρέμβαση για τις συνθήκες διαμονής των ασυνό-
δευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου στο Προσωρινό 
Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» και για 
καταγγελίες για περιστατικά παρενόχλησης

Σε συνέχεια της πιο πάνω συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παι-
διού προέβη σε παρέμβαση προς τον ΥΕ, την Υπουργό Εργασίας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Υπουργό Δικαιο-
σύνης και Δημοσίας Τάξεως σχετικά με τις συνθήκες διαμονής
των ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών ασύλου ως ανωτέρω (Βλ.
παρ. 9.3)

Τέλος, η Επίτροπος ζήτησε την άμεση και σε βάθος διερεύνηση
των αναφορών σεξουαλικής παρενόχλησης που καταγγέλθη-
καν στη Βουλή και τη δημιουργία πραγματικής Ασφαλούς
Ζώνης για Ασυνόδευτους Ανήλικους στο Κέντρο στην Κοκκι-
νοτριμιθιά. Παράλληλα, διατήρησε τη θέση ότι η άμεση τοπο-
θέτηση των ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών σε κρατικά
ιδρύματα ή σε εξειδικευμένα πλαίσια προστασίας ή ανάδοχες
οικογένειες είναι αυτή που διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τα δικαιώματά τους. 

Ο ΥΕ σε επιστολή του ανέφερε ότι η διαδικασία αμφισβήτησης
της ηλικίας ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών είναι σύμφωνη με
την εθνική νομοθεσία και τη σχετική θεσμοθετημένη διαδικα-
σία. Περαιτέρω, η Υπουργός Εργασίας σε επιστολή της ανά-
φερε ότι αμέσως μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική
παρενόχληση, οι ανήλικοι μετακινήθηκαν εκτός τους Κέντρου
σε συγγενικές οικογένειες και ότι έγιναν ενέργειες για τη διε-
ρεύνηση των καταγγελιών από το Σπίτι του Παιδιού. Η εν λόγω
διερεύνηση κατέληξε ότι οι ανήλικοι δεν φαίνεται να είχαν υπο-
στεί σεξουαλική βία ούτε να ήταν μάρτυρες συγκεκριμένου πε-
ριστατικού που να παραπέμπει σε σεξουαλική κακοποίηση
ή/και εκμετάλλευση. Επιπρόσθετα, σε σχέση με τη στελέχωση
της Ασφαλούς Ζώνης στο Κέντρο ανέφεραν ότι τον Σεπτέμ-
βριο του 2020 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι προσλήψεις
εννέα ιδρυματικών λειτουργών και τριών ΛΚΥ.

9.5 Παρεμβάσεις για τη σύλληψη/κράτηση με σκοπό
την απέλαση άτυπου μετανάστη

Η Επίτροπος απέστειλε δύο διερευνητικές επιστολές και δύο
επιστολές αξιολόγησης προς τον ΥΕ σχετικά τη σύλληψη/κρά-
τηση με σκοπό την απέλαση υπηκόου τρίτης χώρας χωρίς χαρ-
τιά, πατέρα παιδιού 15 μηνών. 

Στην αρχική διερευνητική επιστολή που στάλθηκε αρχές του
2020, η Επίτροπος υπενθύμισε την Τοποθέτηση του Γραφείου
της σχετικά με την κράτηση μεταναστών22. Υπενθύμισε ακόμη 

22 Τοποθέτηση με τίτλο «Τοποθέτηση της Επιτρόπου Προστασίας των
Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με τη διασφάλιση του συμφέ
ροντος των παιδιών που μετακινούνται, στις αποφάσεις κράτησης
που λαμβάνονται στο πλαίσιο μεταναστευτικού ελέγχου, Φεβρουά
ριος 2017». Για την Τοποθέτηση βλέπε στο www.childcom.org.cy, στο
σύνδεσμο Για ενήλικες/ Η άποψη της Επιτρόπου/ Επίσημες Θέσεις/
Εκθέσεις/ Πορίσματα.
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την ευθύνη της Πολιτείας να διασφαλίζει ότι κάθε απόφαση με-
ταναστευτικής πολιτικής (σύλληψη/κράτηση με σκοπό την απέ-
λαση) λαμβάνει, μέσα από μια θεσμοθέτηση διαδικασία,
πρωτίστως υπόψη το Συμφέρον του Παιδιού και το ότι η κρά-
τηση πρέπει να εφαρμόζεται ως έσχατο μέτρο, αφότου εξαντ-
ληθούν όλα τα εναλλακτικά της κράτησης μέτρα. Στην εν λόγω
παρέμβαση ζήτησε να ενημερωθεί για τους λόγους για τους
οποίους τελικά κρίθηκε επιβεβλημένη η κράτηση του πατέρα
και να διασφαλιστεί η ενότητα της οικογένειάς του. Ενόψει του
ότι δεν λήφθηκε απάντηση, ότι ο παραπονούμενος εξακολου-
θούσε να κρατείται στον Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών
(ΧΩΚΑΜ) στη Μενόγεια, καθώς και των περιοριστικών μέτρων
που είχαν τεθεί σε ισχύ για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η
Επίτροπος απέστειλε δεύτερη επιστολή υπενθύμισης/διερεύ-
νησης. Στη νέα της επιστολή επισήμανε τις δηλώσεις της Επι-
τρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΣτΕ με τις οποίες
καλούσε όλα τα κράτη μέλη, ενόψει της παγκόσμιας πανδημίας
της COVID-19 και της αναστολής όλων πτήσεων και, ως εκ
τούτου, των αναγκαστικών επιστροφών ατόμων, να επανεξε-
τάσουν την κράτηση των μεταναστών χωρίς χαρτιά και να τους
απελευθερώσουν κατά τον δυνατό βαθμό. Επισήμανε, 
επιπλέον, ότι οι συνθήκες κράτησης μεταναστών δεν παρου-
σιάζουν τις καταλληλότερες συνθήκες για κοινωνική αποστα-
σιοποίηση αλλά ούτε και επιτρέπουν την εφαρμογή των
απαραίτητων μέτρων προστασίας από τη νόσο COVID-19 τόσο
για τους μετανάστες όσο και για το προσωπικό. Στη βάση των
πιο πάνω η Επίτροπος ζήτησε να εξεταστεί άμεσα το ενδεχό-
μενο να αφεθεί ελεύθερος ο εν λόγω μετανάστης και να εφαρ-
μοστούν εναλλακτικά της κράτησης μέτρα.

Ο ΥΕ με απαντητική του επιστολή κάνει σύντομη αναφορά στο
μεταναστευτικό ιστορικό των δύο γονιών χωρίς, όμως, να
απαντώνται τα ερωτήματα που έθεσε η Επίτροπος που αφο-
ρούν τη χρήση εναλλακτικών της κράτησης μέτρων και τη δια-
σφάλιση του συμφέροντος του επηρεαζόμενου παιδιού,
καταλήγοντας ότι: «Παρακαλώ όπως γίνει κατανοητό ότι η Κύ-
προς δέχεται υπέρμετρα μεγάλες πιέσεις λόγω παράνομης εισό-
δου και παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών και είναι εκ των ων
ουκ άνευ η ανάγκη λήψης των κατάλληλων μέτρων για αντιμε-
τώπιση του προβλήματος και επαναπατρισμό όσων υπηκόων τρί-
των χωρών παραμένουν παράνομα στην Κύπρο».

Στη βάση της πιο πάνω απάντησης, η Επίτροπος προέβη σε επι-
στολή αξιολόγησης στην οποία διαπίστωνε ότι δεν φάνηκε,
κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη σύλληψη και κράτηση με
σκοπό την απέλαση του πατέρα, να εξετάστηκε το ενδεχόμενο
χρήσης εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης. Δεν φαίνεται
να εφαρμόστηκε οποιαδήποτε διαδικασία όπου, με τη συν-
δρομή άλλων αρμοδίων Υπηρεσιών και στη βάση ξεκάθαρων
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κριτηρίων, να συνυπολογίστηκαν τα δεδομένα που αφορούν
την οικογενειακή ζωή ή να προσδιορίστηκε το συμφέρον του
επηρεαζόμενου παιδιού. Επιπρόσθετα, κατά τους έξι πρώτους
μήνες της κράτησής του δεν υπήρχε, λόγω της απαγόρευσης
των πτήσεων, προοπτική απέλασης, η σύζυγος αντιμετώπιζε
θέματα υγείας τα οποία, εκτός του ότι την κατέτασσαν στις ευ-
παθείς ομάδες του πληθυσμού, καθιστούσαν δύσκολη και επι-
κίνδυνη την εξασφάλιση των χρειωδών για την επιβίωση και
τη φροντίδα του παιδιού της. Δεδομένων όλων των πιο πάνω,
η Επίτροπος διαπίστωσε ότι παραβιάστηκε η Αρχή της Διασφά-
λισης του Συμφέροντος του Παιδιού, η Αρχής της Μη Διάκρι-
σης, το δικαίωμα του παιδιού να μεγαλώνει και με τους δύο
γονείς τους και το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή
ζωή. Στη βάση της πιο πάνω διαπίστωσης επανάφερε εκ νέου
τη σύστασή της να δοθούν οδηγίες για να εφαρμοστούν εναλ-
λακτικά της κράτησης μέτρα. 

Η Επίτροπος, πριν το τέλος του 2020, ενόψει πληροφόρησης
από ΜΚΟ για το ότι ο παραπονούμενος εξακολουθούσε να βρί-
σκεται υπό κράτηση στη Μενόγεια συμπληρώνοντας 12 μήνες
κράτησης, απέστειλε νέα επιστολή αξιολόγησης στην οποία
επανέλαβε τις διαπιστώσεις και συστάσεις της. 

Γενικοί προβληματισμοί
Τα παιδιά που μετακινούνται αποτελούν μια ιδιαίτερα ευά-
λωτη ομάδα η οποία υφίσταται συστηματικές παραβιάσεις
των δικαιωμάτων της. Η Επίτροπος εκφράζει έντονα τον
προβληματισμό της για το ότι το Σχέδιο Δράσης για την ολι-
στική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, σε συνδυασμό με τα περιοριστικά μέτρα
που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με
την πίεση που ασκείται από τις αυξημένες μεταναστευτικές
ροές και την οικονομική κρίση που δημιουργήθηκε λόγω της
πανδημίας, δημιουργούν συνθήκες για πολλαπλές παραβιά-
σεις των δικαιωμάτων των παιδιών μεταναστών και των οι-
κογενειών τους ειδικά σε ό,τι αφορά οικογένειες αιτητών
ασύλου και οικογένειες μεταναστών χωρίς χαρτιά.
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Δικαιώματα 
των παιδιών 
σε σύγκρουση 
με τον νόμο
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Νεανική παραβατικότητα - Παιδιά στο σύστημα δικαιο-
σύνης 

Συνέχιση της συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου
περί Εγκαθίδρυσης Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης
Φιλικής προς τα Παιδιά που βρίσκονται σε Σύγκρουση
με τον Νόμο (Πρόληψη, Μεταχείριση στο Σύστημα Ποι-
νικής Δικαιοσύνης και Αντιμετώπιση της Παραβατικό-
τητας) Νόμου του 2019.

Εντός του 2020 συνεχίστηκε η συζήτηση στην Κοινοβουλευ-
τική Επιτροπή Νομικών του νομοσχεδίου του περί Εγκαθίδρυ-
σης Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής προς τα Παιδιά
που βρίσκονται σε Σύγκρουση με τον Νόμο (Πρόληψη, Μετα-
χείριση στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και Αντιμετώπιση
της Παραβατικότητας) Νόμου του 2019. Υπενθυμίζεται ότι το
κείμενο είχε ετοιμαστεί από την τέως Επίτροπο, υπό τη διπλή
της τότε ιδιότητα και ως Επιτρόπου Νομοθεσίας, και τον Ιούνιο
του 2014 τέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε διαβού-
λευση με τις αρμόδιες Αρχές για κατάθεση απόψεων. Τον Μάιο
του 2019 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέ-
θηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών τον
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Σεπτέμβριο  του 2019. Κατά τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα
ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, η Επίτροπος κα-
τέθεσε τις απόψεις και παρατηρήσεις της επί των εισηγήσεων
όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών έχοντας πάντοτε κατά νουν να
διαφυλαχθεί η φιλοσοφία και ο σκοπός του Νόμου.

Τα παιδιά, ως ομάδα που βρίσκεται σε ευάλωτη θέση λόγω της
ηλικίας τους, του βαθμού ωριμότητάς τους, αλλά και της
εξάρτησής τους από τους ενήλικες, είναι ομάδα της οποίας τα
δικαιώματα χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Ακριβώς για τον
λόγο αυτό, η Επιτροπή των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού
σε παρατηρήσεις της σε περιοδικές εκθέσεις της Κυπριακής
Δημοκρατίας, τόνισε κατ’ επανάληψη την ανάγκη άμεσης
υιοθέτησης απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου για τη
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διαφορετική και σύμφωνη με τις ανάγκες των παιδιών σε
σύγκρουση με τον νόμο μεταχείρισή τους στο σύστημα
ποινικής δικαιοσύνης. 

Ο Νόμος επομένως έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό και
θεσμοθετεί ένα σύστημα ποινικής δικαιοσύνης ειδικά
σχεδιασμένο για τις ανάγκες των παιδιών, προσαρμοσμένο,
κατά το δυνατόν, στα ισχύοντα ήδη στη Δημοκρατία, υπό το
πρίσμα πάντοτε των σύγχρονων αντιλήψεων. Είναι ένας
ιδιαίτερα πρωτοποριακός για τα κυπριακά δεδομένα Νόμος
αφού υιοθετεί ολοκληρωμένη προληπτική προσέγγιση για την
αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας, υιοθετεί πλήρες
φάσμα μέτρων στήριξης και διαχείρισης παιδιών χωρίς ποινική
ευθύνη, στοχεύει στη στήριξη των παιδιών που κινδυνεύουν
να έρθουν σε σύγκρουση με τον νόμο με εναλλακτικές για την
ποινική δίωξη και εναλλακτικά μέτρα αντί της κράτησης.
Εγκαθιδρύει δομές και διαδικασίες σε όλα τα στάδια, σε σχέση
τόσο με παιδιά που ενεργούν χωρίς καταλογισμό όσο και με
παιδιά που είναι ποινικά υπεύθυνα στοχεύοντας σε μια
αποκαταστατική δικαιοσύνη. Βασική αρχή του Νόμου είναι
ότι η κράτηση παιδιών αποτελεί το έσχατο μέτρο ενώ
προβλέπει μέτρα αποδικαστικοποίησης και εναλλακτικών
ποινών. 

Γενικοί προβληματισμοί
Μέχρι και το τέλος του 2020 η συζήτηση του μεγαλύτερου
μέρους του νομοσχεδίου είχε ολοκληρωθεί και αναμένεται
ότι, αρχές του 2021, το νομοσχέδιο θα υποβληθεί στην
Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση. Η Επίτροπος αναγνωρί-
ζει τις δυσκολίες που ενδεχομένως να υπάρξουν με την ψή-
φιση του νομοσχεδίου στην εφαρμογή του, αφενός λόγω
της έκτασης και πολυπλοκότητάς του και αφετέρου λόγω του
ότι εμπίπτει στον τομέα αρμοδιοτήτων τεσσάρων Υπουρ-
γείων (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης/Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας/Υγείας) αλλά και
άλλων Αρχών (Γενικός Εισαγγελέας, Ανώτατο Δικαστήριο).
Εντούτοις, η Επίτροπος θεωρεί ότι η προσπάθεια μεταρρύθ-
μισης ολόκληρου του συστήματος δικαιοσύνης που αφορά
σε παιδιά δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με ένα ολι-
γοσέλιδο και απλό νομοσχέδιο, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα
δεν υφίσταται στην Κύπρο κανένα τέτοιο σύστημα που να
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών που
βρίσκονται σε σύγκρουση με τον νόμο.
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