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Α. Εισαγωγή 
 

1. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που μου παρέχονται 

από τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμους του 

2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014] και ιδιαίτερα τα άρθρα 4(1)(ε), (θ), 

(2)(δ) και (ι), στα πλαίσια διερεύνησης παραπόνων. 

2. Αντικείμενο της παρούσας Έκθεσης είναι τα προβλήματα επικοινωνίας παιδιού- 

γονέα, που προκύπτουν σε περιπτώσεις γονέων που χωρίζουν, είναι σε διάσταση ή 

διαζευγμένοι και οι ενέργειες του κράτους για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. 

Πρόκειται για ζητήματα για τα οποία ετοίμασα Θέση με θέμα: «Θέση της Επιτρόπου 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με το 

ρόλο των κρατικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις προβλημάτων επικοινωνίας παιδιού- 

γονέα του οποίου οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι- Ιούλιος 2012», την 

οποία διαβίβασα στην τότε Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), για δικές της ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και 

δημοσιοποίησα. Στην εν λόγω Θέση (εφεξής «Θέση του 2012»), προέβηκα σε 

διαπιστώσεις και παρέθεσα συγκεκριμένες εισηγήσεις, αναφορικά με το θέμα το 

οποίο πραγματεύεται. Στόχος μου ήταν όπως οι εισηγήσεις μου αποτελέσουν 

χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια των αρμοδίων για διασφάλιση των δικαιωμάτων 

του παιδιού και, ειδικότερα, του δικαιώματος του παιδιού που ζει χωριστά από τον 

έναν από τους δύο γονείς του, να διατηρεί κανονικά προσωπικές σχέσεις και να έχει 

άμεση επαφή με τους δύο γονείς του, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο με το συμφέρον 

του παιδιού [Άρθρο 9 (3) της Σύμβασης]1.  

3. Ενόψει του ότι, εξακολουθώ να γίνομαι δέκτης παραπόνων από γονείς για το 

χειρισμό που τα ζητήματα αυτά τυγχάνουν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

(ΥΚΕ), μετά το πέρας έξι ετών από τη δημοσιοποίηση της Θέσης του 2012, κρίνω ότι 

επιβάλλεται να τοποθετηθώ πλέον, αναφορικά με τις ενέργειες που λήφθηκαν έκτοτε 

από τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

επικοινωνίας παιδιού- γονέα, τα οποία συνιστούν παραβίαση δικαιωμάτων του 

παιδιού. Eξακολουθώ να λαμβάνω παράπονα που αφορούν, ως επί το πλείστο, τις 

ενέργειες των αρμόδιων Υπηρεσιών του κράτους για: 

 την αποκατάσταση της σχέσης παιδιού- γονέα, όταν αυτή έχει επηρεαστεί 

αρνητικά από τη στάση/ κατάσταση του γονέα με τον οποίο το παιδί διαμένει,  

 την ομαλή και συστηματική τήρηση διαταγμάτων επικοινωνίας παιδιού- γονέα, 

και 

                                                 
1
 Η Θέση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

WWW.childcom.org.cy στο σύνδεσμο «Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/ Πορίσματα της Επιτρόπου». 

http://www.childcom.org.cy/
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  την προστασία του παιδιού από άσκηση ψυχολογικής βίας, στην 

προσπάθεια του ενός γονέα να το αποξενώσει από τον άλλον. 

 

Β. Το περιεχόμενο της «Θέσης της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με το ρόλο των Κρατικών Υπηρεσιών σε 

περιπτώσεις προβλημάτων επικοινωνίας παιδιού – γονέα του οποίου οι γονείς 

είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι- Ιούλιος 2012», συνοπτικά. 

4. Τον Ιούλιο του 2012 προχώρησα σε δημοσιοποίηση της πιο πάνω Θέσης, καθότι 

αφορούσε σε θέματα που με είχαν απασχολήσει κατ’ επανάληψη από την αρχή της 

λειτουργίας του Θεσμού, μέσω της διαδικασίας υποβολής παραπόνων. Οι 

διαπιστώσεις μου αναφορικά με το χειρισμό προβλημάτων επικοινωνίας παιδιού- 

γονέα, που προκύπτουν μετά το χωρισμό ή και το διαζύγιο, στις οποίες κατέληξα από 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διερεύνησής τους, είναι οι ακόλουθες:  

 σε υποθέσεις γονικής μέριμνας και, ειδικότερα σε αυτές που αφορούν 

περιπτώσεις όπου το παιδί στερείται το δικαίωμα διατήρησης προσωπικής 

σχέσης και άμεσης επαφής με έναν από τους δύο γονείς, 

συμπεριλαμβανομένης και της με επιβλεπόμενη επικοινωνία, οι διαδικασίες 

που εφαρμόζονται, τόσο από μέρους των εμπλεκομένων κρατικών Υπηρεσιών 

όσο και από τα Δικαστήρια, καταλήγουν να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. 

 ο ρόλος των κρατικών Υπηρεσιών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 

περιορισμένος και/ή ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να παρατείνεται η απόσταση 

που δημιουργείται ανάμεσα σε παιδί και γονέα, καθώς επίσης και η 

συναισθηματική βία που υφίσταται το παιδί. 

 δεν υπάρχει θεσμοθετημένη ούτε και εφαρμόζεται αποτελεσματική και 

συντονισμένη  συνεργασία των ΥΚΕ με άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, όπως 

προνοείται στη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού και 

κοινωνικές υπηρεσίες φιλικές προς τα παιδιά και τις οικογένειες2, 

 απουσιάζουν προγράμματα στήριξης και ανάπτυξης/ εκμάθησης γονικών 

δεξιοτήτων (parenting skills) και προληπτικών προγραμμάτων για νέους 

γονείς, κάτι που συνιστά μεγάλο κενό σε σχέση με το χειρισμό αυτών των 

οικογενειών, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών προς τα 

                                                 
2
 Council of Europe (2011). Recommendation of Ministers to member states on children’s rights and social services 

friendly to children and families. 
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κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με τα δικαιώματα του 

παιδιού και κοινωνικές υπηρεσίες φιλικές προς τα παιδιά και τις οικογένειες. 

5. Στη βάση των προνοιών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού (εφεξής η «Σύμβαση»), τη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών προς τα 

κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού 

και κοινωνικές υπηρεσίες φιλικές προς τα παιδιά και τις οικογένειες και του περί 

Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου του 1990 εώς 1998, εισηγήθηκα τα ακόλουθα:  

I. Τροποποίηση του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου του 1990 έως 

1998 και τον εκσυγχρονισμό των τηρούμενων διαδικασιών και πρακτικών των 

ΥΚΕ σε ότι αφορά τα θέματα γονικής μέριμνας, με τρόπο ώστε να 

διασφαλίζονται τα ακόλουθα: 

1. η ταχεία εκδίκαση υποθέσεων, 

2.  η υποχρεωτική συμμόρφωση των γονέων για την εφαρμογή των 

διαταγμάτων,  

3. η υποχρεωτική συμμετοχή των μελών της οικογένειας σε θεραπευτικά 

ή/ και εκπαιδευτικά προγράμματα, και 

4.  η διατμηματική συνεργασία, ειδικότερα μεταξύ των ΥΚΕ και των 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΥΨΥ). 

ΙΙ. Εξέταση του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζεται η παροχή και διαθεσιμότητα 

προγραμμάτων στήριξης, εκμάθησης και ανάπτυξης γονεϊκών δεξιοτήτων και 

προληπτικών προγραμμάτων για νεαρά ζευγάρια.  

ΙΙΙ. Παροχή συνεχούς ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των 

Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΛΚΥ) για τα θέματα τα οποία χειρίζονται. 

IV. Εξέταση τρόπων επίτευξης ενεργού εμπλοκής των ΥΨΥ και ειδικότερα των 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (ΥΨΥΠΕ), στα πλαίσια 

διατμηματικής συνεργασίας, τόσο στο στάδιο της αξιολόγησης όσο και της 

θεραπευτικής παρέμβασης προς την οικογένεια και το παιδί.  

V. Σε δικαστικές διαδικασίες υποθέσεων γονικής μέριμνας, κατά τις οποίες ο 

αρμόδιος Λειτουργός Γονικής Μέριμνας (ΛΓΜ) διαπιστώνει σύγκρουση συμφερόντων 

ανάμεσα στο παιδί και τους γονείς του ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική του 

ευθύνη, θα πρέπει να προβαίνει σε εισήγηση προς το Δικαστήριο για νομική 

αντιπροσώπευση του παιδιού από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού (εφεξής η «Επίτροπος») δυνάμει του Θεσμικού Νόμου. 
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VI. Προώθηση για ψήφιση του νομοσχεδίου Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές 

Υποθέσεις, το οποίο εκκρεμεί για αρκετά χρόνια, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Νομικών. 

 

Γ. Ανασκόπηση των ενεργειών κρατικών Αρχών και Υπηρεσιών από τη 

δημοσιοποίηση της Θέσης του 2012 μέχρι σήμερα. 

 

6. Σε συνέχεια της Θέσης του 2012, τήρησα αλληλογραφία με την ΥΕΠΚΑ για σκοπούς 

παρακολούθησης του αποτελέσματος των εισηγήσεων στις οποίες προέβηκα στην εν 

λόγω Θέση, η οποία έληξε με επιστολή της ΥΕΠΚΑ, ημερομηνίας 11/11/2013 (αρ. 

φακέλου: 11.9.06.1.1). Το περιεχόμενο των απαντήσεων που έλαβα από το 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (εφεξής «Υπουργείο»), 

σε ότι αφορά τη Θέση του 2012, ήταν, εν ολίγοις, ότι, ενώ αναγνωρίζεται ότι δεν 

εξυπηρετεί το Συμφέρον του Παιδιού ο περιορισμένος ρόλος των ΥΚΕ σε ότι 

αφορά τα προβλήματα επικοινωνίας που προκύπτουν από τις δυσλειτουργικές 

σχέσεις των γονέων που έχουν χωρίσει ή βρίσκονται σε διάσταση, ωστόσο δεν 

αναλαμβάνονται δεσμεύσεις από πλευράς του Υπουργείο και ΥΚΕ για τη λήψη 

μέτρων αντιμετώπισης του ζητήματος, για λόγους που αφορούσαν, τότε, την 

ποιοτική και ποσοτική υποστελέχωση των ΥΚΕ και τις δυσχερείς συνέπειες 

της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας.   

7.  Ακολούθως, το 2015 συμμετείχα στις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών, με θέμα: «Η 

ανάθεση της γονικής μέριμνας παιδιών σε περιπτώσεις διαζυγίου και τα προβλήματα 

άνισης μεταχείρισης που τυχόν να δημιουργούνται ανάμεσα στους γονείς με τις 

αποφάσεις δικαστηρίων και η αντιμετώπιση της γονικής αποξένωσης». Στα πλαίσια 

της συμμετοχής μου αυτής, έλαβα επιστολή από τον Πρόεδρο της εν λόγω 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ημερομηνίας 14/12/2015, η οποία αποτεινόταν, 

επίσης, στην ΥΕΠΚΑ, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ΥΔΔΤ) και 

τον Υπουργό Υγείας (ΥΥ), αναφορικά με εισήγηση η οποία τέθηκε σε προηγούμενη 

συνεδρία της, στις 7/12/2015, για δημιουργία «Παρατηρητηρίου- Κέντρου 

Οικογενειακής Παρέμβασης», που να μελετά και να προσφέρει προληπτικές 

και κατασταλτικές υπηρεσίες, με στόχο την άμβλυνση των προβλημάτων που 

δημιουργούνται από το χωρισμό/ διαζύγιο ζευγαριών και των συνεπειών τους 

στα παιδιά τους, για την αποτροπή γονικής αποξένωσης. Η επιστολή 

αναφερόταν, επίσης, στην ανάγκη τροποποίησης του περί Τέκνων Νόμου και 

των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, με τρόπο που να συμβάλλει στη 

διατήρηση της συχνής επαφής και επικοινωνίας του παιδιού και με τους δύο του 

γονείς μετά το χωρισμό τους. Με την επιστολή του ο Πρόεδρος της αρμόδιας 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να μελετήσουν την εν 



7 

 

λόγω εισήγηση και παράλληλα να προωθήσουν ενέργειες για την τροποποίηση των 

προαναφερθέντων Νόμου και Κανονισμών. Σε επόμενη συνεδρίαση της ίδιας 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στις 4/4/2016, εκπρόσωπος των ΥΚΕ δήλωσε την 

ετοιμότητα των ΥΚΕ να συντονίσουν την προσπάθεια δημιουργίας «Παρατηρητηρίου- 

Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης» και ανακοίνωσε ότι επρόκειτο, τότε, σύντομα 

να συγκληθεί σύσκεψη όλων των αρμόδιων φορέων. Με επιστολή μου, ημερομηνίας 

11/5/2016, προς τους αρμόδιους Υπουργούς (ΥΔΔΤ, ΥΕΠΚΑ, ΥΥ), εξέφρασα με τη 

σειρά μου την ετοιμότητα μου για συμμετοχή συμβουλευτικού χαρακτήρα στη μελέτη 

δημιουργίας «Παρατηρητηρίου- Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης», δεδομένου ότι 

η υλοποίηση του Κέντρου αυτού, συνάδει με εισηγήσεις τις οποίες έχω υποβάλει στη 

Θέση του 2012, ήτοι: 

 τη θεσμοθέτηση διατμηματικής συνεργασίας ΥΚΕ- ΥΨΥ,  

 την παροχή και διαθεσιμότητα προγραμμάτων στήριξης, εκμάθησης και 

ανάπτυξης γονεϊκών δεξιοτήτων και προληπτικών προγραμμάτων για νεαρά 

ζευγάρια από τις ΥΚΕ για την πρόληψη και έγκαιρο εντοπισμό συμπεριφορών 

γονέων που αποξενώνουν το/τα παιδί/ά τους από τον γονέα με τον οποίο δεν 

διαμένει/ουν, 

 την ενεργό εμπλοκή των ΥΨΥ τόσο στο στάδιο της αξιολόγησης όσο και της 

θεραπευτικής παρέμβασης προς την οικογένεια γενικά και το παιδί πιο ειδικά. 

8. Έχω επισημάνει πολλάκοις στις κατά καιρούς Θέσεις και Εκθέσεις μου, την ανάγκη 

θεσμοθέτησης διατμηματικής συνεργασίας ΥΚΕ- ΥΨΥ. Σε οποιαδήποτε διαδικασία 

λήψης αποφάσεων που αφορούν ή επηρεάζουν παιδιά και, δη, σε υποθέσεις 

οικογενειακού δικαίου, η διατμηματική διαχείριση, συνεργασία και ο 

διατμηματικός συντονισμός έχει καθοριστική σημασία για την εφαρμογή της 

Αρχής της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού που προνοεί η Σύμβαση, 

την οποία το κράτος μας έχει επικυρώσει. Στη βάση της Αρχής αυτής, κάθε 

συμβαλλόμενο κράτος έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι σε όλες τις αποφάσεις 

που αφορούν στα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς 

οργανισμούς ή από τα νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη 

το Συμφέρον του Παιδιού [Άρθρο 3(1)]. Η σημασία της διατμηματικής συνεργασίας 

στη διασφάλιση της Αρχής αυτής, έγκειται στην πολυπλοκότητα της ίδιας της έννοιας 

και του περιεχομένου του Συμφέροντος του Παιδιού, το οποίο θα πρέπει να 

αξιολογείται και να καθορίζεται στη βάση της κάθε περίπτωσης3. Μέσα από την 

                                                 
3
 Committee on the Rights of the Child (2013). General Comment No 14 on the right of the child to have his or her best 

interests taken as a primary consideration (art.3, para.1). σελ. 14. 
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εμπειρία που αποκόμισε το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού (ΓΕΠ) από τη συμμετοχή σε διεπαγγελματικές συναντήσεις, στο πλαίσιο 

άσκησης της αρμοδιότητάς μου που αφορά τη νομική εκπροσώπηση παιδιών σε 

δικαστικές διαδικασίες που τα αφορούν ή/ και επηρεάζουν, φάνηκε ότι, εκεί και όπου 

τηρείται διατμηματικός χειρισμός μιας υπόθεσης, συνεργασία και καλός συντονισμός 

επαγγελματιών και Αρχών, προκύπτουν πολύ καλά αποτελέσματα προς όφελος του 

Παιδιού.  

9. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν είχα οποιαδήποτε ενημέρωση για την 

πραγματοποίηση της σύσκεψης ή/και για λήψη μέτρων από πλευράς των ΥΚΕ 

για την υλοποίηση της δέσμευσης τους. 

10. Σε ένα άλλο επίπεδο, στα πλαίσια των δικών του αρμοδιοτήτων, ο ΥΔΔΤ το 2015 

ανέλαβε τη δέσμευση για εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου του οικογενειακού 

δικαίου και για το σκοπό αυτό, συγκρότησε Ομάδα Ακαδημαϊκών και Ομάδα 

Εμπειρογνωμόνων, στην οποία συμμετείχα, υποβάλλοντας τις θέσεις μου, όπως 

αυτές προκύπτουν από τις σχετικές Θέσεις, Εκθέσεις και Τοποθετήσεις μου. Ως 

αποτέλεσμα διαβούλευσης του ΥΔΔΤ με τις πιο πάνω Ομάδες, καθώς, επίσης, και 

την κοινωνία των πολιτών, ετοιμάστηκαν επτά Νομοσχέδια για την τροποποίηση 

υφιστάμενων Νόμων που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο, τα οποία έχουν εγκριθεί 

από το Υπουργικό Συμβούλιο και υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σήμερα 

βρίσκονται για σκοπούς εξέτασης και ψήφισης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου 

και εκκρεμούν .  

11.  Με την ψήφιση των Νομοσχεδίων αυτών από τη Βουλή και, ιδιαίτερα, του περί 

Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018 και του περί 

Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018, και σύμφωνα με το 

περιεχόμενο τους, όπως κατατέθηκαν, αναμένεται η θεσμοθέτηση εισηγήσεων 

που παρέθεσα στη Θέση του 2012 (δείτε σελίδα 5 της παρούσας Έκθεσης), 

που αφορούν σε: 

 ταχεία εκδίκαση υποθέσεων (Ι.1), 

 υποχρεωτική συμμόρφωση των γονέων για την εφαρμογή των 

διαταγμάτων με το διορισμό ΛΚΥ υπεύθυνου για την τήρηση και 

παρακολούθηση της εφαρμογής σχετικών διαταγμάτων με αρμοδιότητα 

ενημέρωσης του Δικαστηρίου για την πρόοδο ή όχι της κάθε 

περίπτωσης (Ι.2), 

 υποχρεωτική συμμετοχή των μελών της οικογένειας σε θεραπευτικά ή/ 

και εκπαιδευτικά προγράμματα (Ι.3), 
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 διατμηματική συνεργασία, ειδικότερα μεταξύ των ΥΚΕ και ΥΨΥ, τόσο στη 

φάση αξιολόγησης όσο και στον χειρισμό των περιπτώσεων (1.4), και 

 ενεργό εμπλοκή των ΥΨΥ τόσο στο στάδιο της αξιολόγησης όσο και της 

θεραπευτικής παρέμβασης προς την οικογένεια γενικά και το παιδί πιο 

ειδικά (IV).  

Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση των εν λόγω Νομοσχεδίων ενώπιον της αρμόδιας 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής θα καταθέσω περαιτέρω απόψεις και εισηγήσεις επί 

του τελικού κειμένου, όπως έχει διαμορφωθεί. 

12. Περαιτέρω, σε ότι αφορά την εισήγηση μου στη Θέση του 2012 υπ’ αριθμόν VΙ (δείτε 

σελ. 5 της παρούσας Έκθεσης), για υποβολή αιτήσεων στο Δικαστήριο από τους 

αρμόδιους ΛΓΜ για διορισμό της Επιτρόπου ως νομικός εκπρόσωπος παιδιού σε 

δικαστικές διαδικασίες υποθέσεων γονικής μέριμνας, στις περιπτώσεις όπου 

διαπιστώνεται σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο παιδί και τους γονείς του ή τα 

πρόσωπα που έχουν τη γονική του ευθύνη, υπήρξαν θετικές εξελίξεις. Η εισήγηση 

αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Θέσης του 2012, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

πρόσβαση του παιδιού σε κατάλληλη νομική εκπροσώπηση, όταν διαπιστώνεται ότι 

οι γονείς του λόγω σύγκρουσης των δικών τους συμφερόντων με αυτά του παιδιού, 

δεν είναι ικανοί να διασφαλίσουν, στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας υπόθεσης 

γονικής μέριμνας, το δικαίωμα του παιδιού που ζει χωριστά από τον έναν από τους 

δύο γονείς του, να διατηρεί κανονικά προσωπικές σχέσεις και να έχει άμεση επαφή 

με τους δύο γονείς του, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο με το συμφέρον του παιδιού 

[Άρθρο 9 (3) της Σύμβασης]. Το 2014, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε τον 

Διαδικαστικό Κανονισμό του 2014 (3/2014, ημερομηνίας 5/12/2014). Ο εν λόγω 

Διαδικαστικός Κανονισμός καθορίζει τον τρόπο και τα πρόσωπα που δύναται να 

αιτηθούν από το Δικαστήριο το διορισμό της Επιτρόπου σε τέτοια υπόθεση 

Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, τέτοιο δικαίωμα έχει αυτεπάγγελτα το Δικαστήριο, η 

Επίτροπος, το ίδιο το παιδί που είναι διάδικος ή επηρεάζεται από την υπόθεση, ο 

Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και ο γονέας ή το πρόσωπο που έχει 

τη γονική μέριμνα του παιδιού. Η εξέλιξη αυτή, θεωρώ ότι καλύπτει ένα σοβαρό 

κενό που υπήρχε προηγουμένως αναφορικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των 

αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου για παροχή νομικής εκπροσώπησης παιδιού σε τέτοιες 

υποθέσεις και σε ότι αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης του ιδίου του παιδιού σε 

κατάλληλη νομική εκπροσώπηση όταν οι γονείς του δεν είναι σε θέση να 

εκπροσωπήσουν το συμφέρον του. 

13. Σε συνέχεια αυτής της εξέλιξης και ενόψει της ανάγκης ενημέρωσης των ΛΚΥ όσον 

αφορά την εφαρμογή του Διαδικαστικού Κανονισμού του 2014, συζητήθηκε και 

συναποφασίστηκε ο τρόπος ενημέρωσης της Επιτρόπου αναφορικά με τέτοιες 

υποθέσεις σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΠ στις 27/2/2015, προκειμένου 
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να έρχονται σε γνώση της Επιτρόπου τέτοιες περιπτώσεις και να καθίσταται δυνατόν 

για το ΓΕΠ να αξιολογεί κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις που προνοούνται 

στους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμους του 2007 

και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν. 44(Ι)/2014] για τη νομική εκπροσώπηση παιδιών σε 

δικαστικές διαδικασίες που τα αφορούν και τα επηρεάζουν. 

14. Καθόσον αφορά την ανάγκη προώθησης για ψήφιση του Νομοσχεδίου αναφορικά με 

τη Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Υποθέσεις που εκκρεμεί εδώ και αρκετά χρόνια 

ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, που επισημαίνω καταληκτικά 

στη Θέση του 2012, το 2013 κατόπιν παράκλησης του ΥΔΔΤ προχώρησα σε 

εκτενή αναθεώρηση του Νομοσχεδίου αναφορικά με τη Διαμεσολάβηση σε 

Οικογενειακές Υποθέσεις. Για την κατάρτισή του καθοδηγήθηκα, τόσο από την 

εμπειρία που το ΓΕΠ έχει αποκομίσει στα χρόνια λειτουργίας του Θεσμού, όσο και 

από διεθνείς πράξεις δεσμευτικού περιεχομένου (π.χ. τη Σύμβαση και τη σχετική 

νομολογία) και κατευθυντήριες γραμμές για τη διαμεσολάβηση και για τη φιλική προς 

τα παιδιά δικαιοσύνη, όπως αυτές του Συμβουλίου της Ευρώπης (πχ. Guidelines of 

the Committee of Ministers of the Council of Europe on Child Friendly Justice, 17 

November 2010). Η νομοθετική ρύθμιση του θεσμού της Διαμεσολάβησης σε 

Οικογενειακές Υποθέσεις μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη πολλών προβλημάτων 

που οδηγούν στην παθογένεια του συστήματος που πραγματεύεται η Θέση του 

2012. Το Νομοσχέδιο εξετάστηκε εκτενώς από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Νομικών και η συζήτηση ολοκληρώθηκε στις 7/6/2017. Έκτοτε αναμένεται η 

προώθηση του στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση. Για την καθυστέρηση 

αυτή εκφράζω την απαρέσκεια μου.  

15.  Επιπρόσθετα, το 2017 δημοσιοποίησα τη Θέση με θέμα: «Θέση της Επιτρόπου 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με 

τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε παιδιά και 

τις οικογένειές τους στους τομείς της πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης- 

Απρίλιος 20174», (εφεξής «Θέση του 2017»), η οποία διαβιβάστηκε στην ΥΕΠΚΑ, 

για δικές της ενέργειες στα πλαίσια των δικών της αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, 

κοινοποιήθηκε στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και τη Διευθύντρια Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας για σκοπούς ενημέρωσης και στην Πρόεδρο και τα Μέλη της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 

Ανδρών και Γυναικών, τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και τον Πρόεδρο και τα 

Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, για σκοπούς κοινοβουλευτικού 

ελέγχου.  

                                                 
4
 Η παρούσα Θέση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

www.childcom.org.cy στο σύνδεσμο «Επίσημες Θέσεις και Εκθέσεις της Επιτρόπου». 
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16. Η Θέση του 2017 πραγματεύεται το μοντέλο κοινωνικών υπηρεσιών που έχουν 

υιοθετήσει οι ΥΚΕ όσον αφορά τις παρεμβάσεις τους σε παιδιά και τις οικογένειές 

τους, συγκεκριμένα σε ότι αφορά τους τομείς της πρόληψης και της έγκαιρης 

παρέμβασης. Το περιεχόμενο της Θέσης του 2017 συνδέεται άμεσα με το 

χειρισμό που τυγχάνουν τα προβλήματα επικοινωνίας παιδιού- γονέα, σε 

περιπτώσεις διάστασης ή διαζυγίου των γονέων από τις ΥΚΕ, που 

πραγματεύεται η παρούσα Έκθεση, ως επίσης και η Θέση του 2012, καθότι 

αναδεικνύει τα γενικότερα κενά και προβλήματα σε ότι αφορά τις διαδικασίες 

που τηρούνται από τις ΥΚΕ για τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών 

και του Συμφέροντός τους, ως αποτέλεσμα της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας 

που διέπει τον τρόπο λειτουργίας των ΥΚΕ, των προγραμμάτων που 

παρέχονται από τις ΥΚΕ και της συμβολής του κράτους στη διαμόρφωση του 

σημερινού μοντέλου κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχεται σήμερα στην 

Κύπρο. 

17. Συγκεκριμένα, καθόσον αφορά τον τομέα προληπτικών υπηρεσιών των ΥΚΕ στη 

Θέση του 2017, καταλήγω στις ακόλουθες διαπιστώσεις: 

«i. Οι ΥΚΕ παρέχουν ένα πλέγμα υπηρεσιών το οποίο περιορίζεται στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στην οικογένεια χωρίς προληπτικό χαρακτήρα. Από το 

σχεδιασμό των ΥΚΕ απουσιάζουν γενικές κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες 

παρέχουν προγράμματα πρόληψης και απευθύνονται στον ευρύτερο 

πληθυσμό, δίνοντας προτεραιότητα σε παιδιά και οικογένειες που ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ως εκ τούτου, περιορίζεται εκ των πραγμάτων η 

φιλικότητα των ΥΚΕ προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους και η προσβασιμότητά 

τους στις ΥΚΕ. Συντείνει, επιπλέον, στο να μην διασφαλίζεται η ανάγκη για παροχή 

καθολικών προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης γονέων γενικότερα και δη, 

γονέων που εντάσσονται σε πληθυσμιακές ομάδες υψηλού κινδύνου, γύρω από 

θέματα άσκησης θετικού γονικού ρόλου.  

ii. Η απουσία του τομέα της πρόληψης από τις ΥΚΕ, είναι σοβαρό κενό, το οποίο 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ελλιπές νομικό πλαίσιο.  

iii. Επιπρόσθετα είναι αμφίβολο, κατά πόσο η υφιστάμενη υποστελέχωση των 

ΥΚΕ και τα προβλήματα που συνεπάγονται αυτής, επιτρέπουν την ένταξη στο 

σχεδιασμό των ΥΚΕ, γενικών κοινωνικών υπηρεσιών.   

iv. Η απουσία στην Κύπρο κεντρικού φορέα, ο οποίος να παρακολουθεί και να 

συλλέγει δεδομένα γύρω από τους παράγοντες οι οποίοι καθιστούν τα παιδιά 

ευάλωτα, έχει ως αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζεται η ανάγκη παροχής 

πρωτογενούς παρέμβασης σε αυτά. Συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα, 

καθιστούν το κράτος σε θέση να αναγνωρίσει ευάλωτες ομάδες παιδιών, και να 



12 

 

καθορίσει επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές και προγραμματισμό, καθόσον 

αφορά την πρόληψη σειράς προκλήσεων με τις οποίες έρχονται τα παιδιά και οι 

οικογένειες αντιμέτωπα». 

18.  Καθόσον αφορά τον τομέα έγκαιρης παρέμβασης των ΥΚΕ, στην Θέση του 2017 

διαπιστώνω τα ακόλουθα: 

«i. Διαπιστώνεται η μη τήρηση ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης συλλογής 

δεδομένων για κάθε περίπτωση, η οποία να εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα 

χρονικά πλαίσια, με τη συνεργασία και τη συμβολή διεπιστημονικής ομάδας.  

ii. Απουσιάζει η χρήση εργαλείου Αξιολόγησης του Συμφέροντος του Παιδιού 

από τις ΥΚΕ, στη βάση των δεδομένων που συλλέγονται, για τον 

Προσδιορισμό του Συμφέροντος του Παιδιού (Best Interest Determination).   

iii. Η έγκαιρη παρέμβαση που επιδιώκεται να εφαρμόζεται στα πλαίσια του 

προγράμματος Προληπτικών Υπηρεσιών προς την Οικογένεια, δεν παρέχεται στη 

βάση εξειδίκευσης ΛΚΥ σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών προς 

τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με τα δικαιώματα του 

παιδιού και κοινωνικές υπηρεσίες φιλικές προς τα παιδιά και τις οικογένειες. Στην 

Κύπρο παρέχεται από ΛΚΥ με γενική κατεύθυνση ακαδημαϊκής μόρφωσης.  

iv. Οι περιπτώσεις που χρήζουν έγκαιρης παρέμβασης, δεν τυγχάνουν 

διαχείρισης στο πλαίσιο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών. Λόγω 

υποστελέχωσης, σε κάθε ΛΚΥ συγκεντρώνεται μεγάλος φόρτος εργασίας από 

πλευράς αριθμού περιπτώσεων οικογενειών, των οποίων ο χειρισμός εμπίπτει στα 

πλαίσια διαφορετικών προγραμμάτων.   

v. Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΥΚΕ προς τις οικογένειες και 

τα παιδιά, απουσιάζουν εξειδικευμένα προγράμματα βασισμένα σε εμπειρικά 

δεδομένα.   

vi. Η διαχρονική υποστελέχωση των ΥΚΕ και το ελλιπές νομικό πλαίσιο που 

αφορά την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις ΥΚΕ, και δη τη σημερινή εποχή, 

κατά την οποία τα παιδιά και η οικογένεια δοκιμάζονται λόγω φτώχειας, βίας, μεγάλου 

κύματος μετανάστευσης και ιδρυματοποίησης παιδιών, επηρεάζει αρνητικά την 

ικανότητα των ΥΚΕ να ανταποκρίνονται εγκαίρως.   

vii. Η παραπομπή παιδιών και οικογενειών σε άλλες κρατικές Υπηρεσίες και η 

πολυθεματική συνεργασία είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται άτυπα, χωρίς 

να έχει θεσμοθετηθεί η τήρησή τους, το πλαίσιο και ο τρόπος συνεργασίας. Η 

άτυπη χρήση της πολυθεματικής συνεργασίας από τις ΥΚΕ, η απουσία πρωτοκόλλων 

συνεργασίας με άλλες Υπηρεσίες και Αρχές και η μη ενσωμάτωση των εμπλεκόμενων 
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φορέων σε ξεχωριστές δομές/ Υπηρεσίες, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τον 

απαιτούμενο συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των δράσεων της.  

viii. Από όλα τα πιο πάνω απορρέει ότι το κράτος δεν οργάνωσε και δεν εξόπλισε τις 

ΥΚΕ με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση αυτές είναι σε θέση 

να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν το παιδί στη βάση Αξιολόγησης του 

Συμφέροντός του. Οι ΥΚΕ επίσης, δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προγράμματα 

προστασίας του παιδιού εντός του οικογενειακού του πλαισίου, ούτως ώστε 

ενδεχόμενη μετακίνησή του να είναι, πράγματι, το τελευταίο αναγκαίο μέτρο για την 

προστασία του». 

19. Στο πλαίσιο της Θέσης του 2017, υποβάλλω σειρά εισηγήσεων, καλώντας όλες τις 

εμπλεκόμενες Αρχές, όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, για την υιοθέτησή 

τους, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία φιλικών προς το παιδί και την 

οικογένεια κοινωνικών υπηρεσιών σύμφωνα με τη Σύμβαση, τη νομολογία της και τη 

Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού και κοινωνικές υπηρεσίες φιλικές 

προς τα παιδιά και τις οικογένειες5. Οι πιο άμεσα συνδεδεμένες εισηγήσεις που 

υποβάλλω στη Θέση του 2017, με τα θέματα του χειρισμού που πρέπει να τυγχάνουν 

τα προβλήματα επικοινωνίας παιδιού- γονέα, είναι: 

 Θέσπιση ειδικού Νόμου εναρμονισμένου με τις πρόνοιες της Σύμβασης, που να 

θεσμοθετεί τις αρμοδιότητες των ΥΚΕ και να κατοχυρώνει το δικαίωμα παιδιών και 

οικογενειών για λήψη γενικών, εξειδικευμένων και εντατικών κοινωνικών υπηρεσιών 

από αυτές, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού και 

κοινωνικές υπηρεσίες φιλικές προς τα παιδιά και τις οικογένειες, με σκοπό τη 

δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών φιλικών για τα παιδιά και τις οικογένειες.  

 Εισαγωγή στον προτεινόμενο ειδικό Νόμο, της υποχρέωσης εφαρμογής της 

Αξιολόγησης του Συμφέροντος του Παιδιού για κάθε περίπτωση παιδιού για 

τον Προσδιορισμό του Συμφέροντός του κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην 

οποία να περιλαμβάνεται Αξιολόγηση Επίδρασης στα Δικαιώματα του Παιδιού (Child 

Rights Impact Assessment- CRIA) όπως καθορίζει η νομολογία της Επιτροπής των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, γύρω από το δικαίωμα του παιδιού 

                                                 
5
 Council of Europe (2011). Recommendation of Ministers to member states on children’s rights and social services 

friendly to children and families. 
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να λαμβάνεται πρωταρχικά υπόψη το συμφέρον του στη λήψη αποφάσεων που το 

αφορούν6. 

 Τη θεσμοθέτηση και καθορισμό κριτηρίων και κατευθυντήριων γραμμών που να 

ρυθμίζουν τη διαδικασία Αξιολόγησης του Συμφέροντος του Παιδιού, στην 

οποία να περιλαμβάνεται Αξιολόγηση Επίδρασης στα Δικαιώματα του Παιδιού (Child 

Rights Impact Assessment- CRIA), σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομολογία. 

 Κατάρτιση και έκδοση Κανονισμών, δυνάμει του προαναφερόμενου Νόμου, οι οποίοι 

να εξειδικεύουν τις πιο πάνω ρυθμίσεις και να καθορίζουν τις διαδικασίες που θα 

πρέπει να τηρούνται στα πλαίσια λειτουργίας και παροχής γενικών, εξειδικευμένων 

και εντατικών κοινωνικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη 

Σύσταση. 

 Λήψη πολιτικής απόφασης για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των 

ΥΚΕ για την πρόσληψη ακαδημαϊκά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, που 

να είναι ποσοτικά και ποιοτικά ικανό να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

γενικών, εξειδικευμένων και εντατικών υπηρεσιών που θα παρέχουν οι ΥΚΕ. 

 Κατάρτιση προγραμμάτων πρόληψης, βασισμένων σε εμπειρικά δεδομένα και 

πρακτικές άλλων χωρών, στη βάση των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε 

ευάλωτης ομάδας που να αφορούν σε προώθηση θετικού γονικού ρόλου, πρόληψη 

ενδοοικογενειακής βίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

 Ενίσχυση του πλαισίου λογοδοσίας με την εφαρμογή σχεδιασμού, παρακολούθησης 

και αξιολόγησης προγραμμάτων βασισμένων σε εμπειρικά δεδομένα με την εμπλοκή 

παιδιών και οικογενειών. 

 Θεσμοθέτηση διατμηματικής συνεργασίας με άλλους εμπλεκόμενους φορείς 

στο πλαίσιο λειτουργίας των εξειδικευμένων προγραμμάτων. 

 Την κατάργηση των «Προληπτικών Υπηρεσιών προς την Οικογένεια» της ΥΟΠ και 

την εισαγωγή εξειδικευμένων προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης τα οποία 

να βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα, τα οποία, σύμφωνα με τη Σύσταση της 

Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού και κοινωνικές υπηρεσίες φιλικές προς τα 

παιδιά και τις οικογένειες7 να απευθύνονται, μεταξύ άλλων, σε γονείς με ιδιαίτερη 

                                                 
6
 Committee on the Rights of the Child, General Comment No 14 (2013) on the right of the child to have his or her best 

interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1, CRC/C/GC/14). 
 

7
  Council of Europe (2011). Recommendation CM/ Rec (2011)12 of the Committee of Ministers to member states on 

children’s rights and social services friendly to children and families. 
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ανάγκη εκπαίδευσης για ανάπτυξη γονικών δεξιοτήτων (π.χ. σε γονείς που ασκούν 

βίαιες τεχνικές και σε γονείς που ασκούν αναποτελεσματικές τεχνικές). 

 Εξέταση του ενδεχόμενου λειτουργίας των προαναφερόμενων εξειδικευμένων 

προγραμμάτων σε ξεχωριστές δομές στις οποίες να συστεγάζονται όλοι οι 

εμπλεκόμενοι επαγγελματίες- εκπρόσωποι άλλων Υπηρεσιών με τους οποίους 

χρειάζεται να τηρείται  

διατμηματική συνεργασία, για σκοπούς ενίσχυσης του διατμηματικού συντονισμού. 

 Ανάθεση εφαρμογής των εξειδικευμένων προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης σε 

ακαδημαϊκά εξειδικευμένους ΛΚΥ.  

20. Σημειώνεται ότι σε σχέση με τη Θέση του 2017 ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 

με επιστολή ημερομηνίας 10/7/2018, με ενημερώνει για πρόσφατες αλλαγές οι οποίες 

συνιστούν σαφώς ένα πρώτο θετικό βήμα, οι οποίες, όμως, δεν αντιμετωπίζουν, 

διαχρονικά προβλήματα που επηρεάζουν σοβαρά την αποτελεσματικότητα και 

ποιότητα χειρισμού των περιπτώσεων, τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και 

έγκαιρης αντιμετώπισης και την προσβασιμότητα παιδιών και οικογενειών (πχ 

απουσία νομικού πλαισίου που θεσμοθετεί τις αρμοδιότητες των ΥΚΕ και 

κατοχυρώνει το δικαίωμα παιδιών και οικογενειών στη λήψη γενικών, εξειδικευμένων 

και εντατικών κοινωνικών υπηρεσιών, υποστελέχωση, μη θεσμοθέτηση 

διατμηματικής συνεργασίας και διαδικασίας αξιολόγησης του Συμφέροντος του 

Παιδιού, κ.α). Το περιεχόμενο της εν λόγω απάντησης δεν προσεγγίζει ολιστικά το 

αντικείμενο της Θέσης του 2017 και τις εισηγήσεις που παρατίθενται σε αυτή, δεν 

εμπεριέχει τοποθέτηση ή άποψη σε ότι αφορά τα προβλήματα και τα κενά των 

υπηρεσιών που παρέχουν οι ΥΚΕ που έχουν διαπιστωθεί υπό το πρίσμα της 

Σύστασης της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού και κοινωνικές υπηρεσίες φιλικές 

προς τα παιδιά και τις οικογένειες8, και δεν υποδηλώνει πρόθεση περαιτέρω 

εξέτασης των ζητημάτων που προκύπτουν και των εισηγήσεών μου.  

 

 

Δ. Διαπιστώσεις και Εισηγήσεις της Επιτρόπου  

 

Δ.1 Διαπιστώσεις 

21. Από τη Θέση του 2012, οι εισηγήσεις που παρέθεσα σε αυτήν, όπως καταγράφονται 

πιο πάνω, βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησής. Εντούτοις, δεν παρατηρείται, 

ενεργητική στάση αναφορικά με τις εισηγήσεις υπ’ αριθμόν ΙΙ. και ΙΙΙ. που 

                                                 
8
   Council of Europe (2011). Recommendation CM/ Rec (2011)12 of the Committee of Ministers to member states on 

children’s rights and social services friendly to children and families. 
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παρέθεσα στη Θέση του 2012 για τις οποίες καθ’ ύλην αρμόδιες για την 

υλοποίησή τους είναι οι ΥΚΕ, που είναι: 

 Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας και παροχής προγραμμάτων 

πρόληψης αλλά και στήριξης/ έγκαιρης παρέμβασης, που να αφορούν 

σε εκμάθηση και ανάπτυξη γονεϊκών δεξιοτήτων και άλλων 

προγραμμάτων πρόληψης σε νεαρά  ζευγάρια. Όπως αναφέρω και στη 

Θέση του 2017 που αφορά τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ΥΚΕ σε παιδιά και 

τις οικογένειές τους στους τομείς της πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης, 

σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού και 

κοινωνικές υπηρεσίες φιλικές προς τα παιδιά και τις οικογένειες9, οι γονείς 

που παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανάγκη εκπαίδευσης για σκοπούς 

βελτίωσης των γονικών τους δεξιοτήτων, είναι μια ομάδα που χρήζει 

εξειδικευμένων παρεμβάσεων, μέσα από πολυθεματική διαχείριση και 

προγράμματα βασισμένα στην αξιολόγηση των εξατομικευμένων 

αναγκών του παιδιού και σε εμπειρικά δεδομένα. 

 Οι ΛΓΜ να τυγχάνουν συνεχούς ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης και 

εκπαίδευσης για τα θέματα τα οποία χειρίζονται ώστε, να είναι επαρκώς 

ενημερωμένοι για τις σύγχρονες εξελίξεις στο θέμα και τις διαδικασίες 

υποβολής εισηγήσεων προς το Δικαστήριο. 

Δ.2 Εισηγήσεις 

22.  Ενόψει των πιο πάνω και καθότι εξακολουθώ να γίνομαι δέκτης σωρείας 

παραπόνων αναφορικά με το χειρισμό που τυγχάνουν από τις ΥΚΕ, προβλήματα 

επικοινωνίας παιδιού- γονέα, η αρμόδια Αρχή καλείται όπως: 

A. προβεί σε ενέργειες υλοποίησης των εισηγήσεων υπ’ αριθμόν ΙΙ. και 

ΙΙΙ. της Θέσης του 2012 (δέστε παράγραφο 21 πιο πάνω),  

                                                 
9
 Council of Europe (2011). Recommendation of Ministers to member states on children’s rights and social services 

friendly to children and families. 
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B. με ενημερώσει για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η μελέτη για τη 

λειτουργία «Παρατηρητηρίου- Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης, 

Γ. προχωρήσει σε μελέτη και υλοποίηση των εισηγήσεων της Θέσης 

του 2017, ειδικότερα σε ότι αφορά  τις εισηγήσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 19 της παρούσας Έκθεσης, οι οποίες αφορούν τις 

υπηρεσίες που παρέχουν οι ΥΚΕ στον τομέα πρόληψης και έγκαιρης 

παρέμβασης. Επισημαίνεται ότι, οι εισηγήσεις απορρέουν από τις 

υποχρεώσεις της Κύπρου ως συμβαλλόμενο κράτος στη Σύμβαση καθώς 

και από τη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού και 

κοινωνικές υπηρεσίες φιλικές προς τα παιδιά και τις οικογένειες10, η οποία 

επικυρώθηκε με τη συμμετοχή του Κύπριου Υπουργού. Η υλοποίησή τους 

θα συμβάλει στην καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 

των προβλημάτων που καταγράφονται στην παρούσα Έκθεση για τη 

διασφάλιση του δικαιώματος του παιδιού που ζει χωριστά από τον έναν 

από τους δύο γονείς του, να διατηρεί κανονικά προσωπικές σχέσεις και να 

έχει άμεση επαφή με τους δύο γονείς του, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο με 

το Συμφέρον του Παιδιού [Άρθρο 9 (3)], καθώς επίσης, και τον 

εκσυγχρονισμό των ΥΚΕ για τη δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών 

φιλικών προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους. 

 

Ε. Κατακλείδα 

1. Η παρούσα Έκθεση11 διαβιβάζεται στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για δικές της ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. 

Για τον ίδιο λόγο, κοινοποιείται στο Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας. Παράλληλα, κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας, τη Γενική Διευθύντρια 

Υπουργείου Υγείας και το Διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας για σκοπούς δικής 

τους ενημέρωσης καθώς και την Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών, 

τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Πρόεδρο και τα Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

                                                 
10

 Council of Europe (2011). Recommendation of Ministers to member states on children’s rights and social services 

friendly to children and families. 

11
 Η παρούσα Έκθεση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού www.childcom.org.cy στο σύνδεσμο «Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/ Πορίσματα της Επιτρόπου». 

http://www.childcom.org.cy/
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Νομικών, για σκοπούς Κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τέλος, η παρούσα Έκθεση 

κοινοποιείται σε παραπονούμενους οι οποίοι μου υποβάλαν παράπονο για το 

χειρισμό που τυγχάνουν προβλήματα επικοινωνίας παιδιού- γονέα από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες για διερεύνηση, τα οποία έχουν αξιοποιηθεί στην κατάρτιση της 

παρούσας Έκθεσης, για σκοπούς ενημέρωσης. 
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