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Πποοίμιο 

Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 

ςνοπηικόρ ηίηλορ 

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Δπηηξόπνπ Πξνζηαζίαο ησλ 
Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ Νόκνο ηνπ 2007. 

 74(I)/2007 

ΜΔΡΟ Ι ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Δπμηνεία 

2. Σηνλ παξόληα Νόκν, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή 

έλλνηα – 

«Γεκνθξαηία» ζεκαίλεη ηελ Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία˙ 

«δεκόζηνο ππάιιεινο» ζεκαίλεη ππάιιειν ζηελ 

Υπεξεζία˙ 

«δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ» ζεκαίλεη ηα δηθαηώκαηα 

ηνπ παηδηνύ, ηα νπνία θαηνρπξώλνληαη από ην 

Σύληαγκα θαη ηνπο λόκνπο, από ηε Σύκβαζε ηνπ 

Ο.Η.Δ., ηελ Δπξσπατθή Σύκβαζε θαη νπνηαδήπνηε 

άιιε ζρεηηθή δηεζλή ζύκβαζε πνπ ήζειε θπξσζεί 
από ηε Γεκνθξαηία˙ 
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«Δπίηξνπνο» ζεκαίλεη ηνλ Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, πνπ δηνξίδεηαη 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10˙ 

«Δπξσπατθή Σύκβαζε» ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή 
Σύκβαζε γηα ηελ Άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Παηδηνύ πνπ έρεη θπξσζεί από ηνλ πεξί ηεο 

Δπξσπατθήο Σύκβαζεο γηα ηελ Άζθεζε ησλ 
Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ (Κπξσηηθό) Νόκν ηνπ 

2005˙ 

«Οκάδα Δθήβσλ Σπκβνύισλ ηνπ Δπηηξόπνπ 

(ΟΔΣ)» ζεκαίλεη ηε ζπκβνπιεπηηθή νκάδα 

παηδηώλ, πνπ ζπζηήλεηαη ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξόληνο Νόκνπ˙ 

«Παγθύπξηα Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή Μαζεηώλ 
(Π.Σ.Δ.Μ.)» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ 

όξν απηό από ηελ παξάγξαθν (40) ηνπ 

Καλνληζκνύ 15 ησλ πεξί Λεηηνπξγίαο ησλ 
Γεκνζίσλ Σρνιείσλ Μέζεο Δθπαηδεύζεσο 

Καλνληζκώλ ηνπ 1990 έσο 2006˙ 

«παηδί» ζεκαίλεη θπζηθό πξόζσπν ειηθίαο θάησ 

ησλ 18 εηώλ˙ 

«Παηδνβνπιή» ζεκαίλεη ην αληηπξνζσπεπηηθό 

ζώκα παηδηώλ, ηνπ νπνίνπ ηα κέιε έρνπλ κόληκε 

δηακνλή ζηελ Κύπξν θαη είλαη ειηθίαο από δώδεθα 
(12) κέρξη δεθανθηώ (18) εηώλ, θαη ην νπνίν έρεη 

δεκηνπξγεζεί κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη 

ιεηηνπξγεί θαηά ην πξόηππν, ηεξνπκέλσλ ησλ 
αλαινγηώλ, ηεο Κππξηαθήο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζώπσλ, κε βάζε θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο 

πνπ εγθξίλνληαη από ηελ Οινκέιεηα ηεο ίδηαο ηεο 
Παηδνβνπιήο. 

«πξάμε» πεξηιακβάλεη θαη παξάιεηςε˙ 



«πξόζσπν» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε θπζηθό 

πξόζσπν ή νπνηνδήπνηε λνκηθό πξόζσπν 
δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ˙ 

«Σύκβαζε ηνπ Ο.Η.Δ.» ζεκαίλεη ηε Σύκβαζε πεξί 
ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ ηνπ Οξγαληζκνύ 

Ηλσκέλσλ Δζλώλ πνπ έρεη θπξσζεί κε ηνπο πεξί 

ηεο Σύκβαζεο πεξί ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ 
(Κπξσηηθνύο) Νόκνπο ηνπ 1990 θαη ηνπ 2000˙ 

«Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή» [Γηαγξάθεθε]˙ 

«Υπεξεζία» ζεκαίλεη ηε δεκόζηα ππεξεζία πνπ 

ππάγεηαη ζηε Γεκνθξαηία θαη πεξηιακβάλεη ηε 
δεκόζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. 

 74(I)/2007 

 44(I)/2014 

ΜΔΡΟ ΙΙ ΑΠΟΣΟΛΗ, ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ ΣΟΤ 
ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ 

Αποζηολή ηος Δπιηπόπος 

3. Απνζηνιή ηνπ Δπηηξόπνπ είλαη ε πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ. 

 74(I)/2007 

Απμοδιόηηηερ ηος Δπιηπόπος 

4.-(1) Πξνο επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ άξζξνπ 3, νη αξκνδηόηεηεο ηνπ 
Δπηηξόπνπ πεξηιακβάλνπλ: 

(α) ηελ εθπξνζώπεζε ησλ παηδηώλ θαη ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπο ζε όια ηα επίπεδα, 

(β) ηε δηαθώηηζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

θνηλσλίαο, έηζη ώζηε απηή λα θηλεηνπνηεζεί θαη 

λα δηαζθαιίζεη πξαθηηθά ηα δηθαηώκαηα ησλ 
παηδηώλ ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν, ζηελ 

θνηλόηεηα θαη ζηελ θνηλσλία γεληθώο, 
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(γ) ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ πξνώζεζε ησλ 

απόςεσλ ησλ παηδηώλ, εθεί πνπ ηα ίδηα δελ 
κπνξνύλ λα αθνπζζνύλ, 

(δ) ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο πινπνίεζεο 
ησλ πξνλνηώλ ηεο Σύκβαζεο ηνπ Ο.Η.Δ. θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Σύκβαζεο, 

(ε) ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινύζεζε 

λνκνζεζηώλ θαη πξαθηηθώλ θαη ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ, κε ζηόρν ηελ ελαξκόληζε ηεο 
λνκνζεζίαο κε ζρεηηθέο δηεζλείο ζπκβάζεηο, 

θαζώο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο θύξσζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ απηώλ από ηε Γεκνθξαηία, 

(ζη) ηε δηεμαγσγή εθζηξαηεηώλ δηαθώηηζεο θαη 

αιιαγήο λννηξνπίαο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ησλ 
παηδηώλ ζην θνηλσληθό ζύλνιν, 

(δ) ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ, εθ κέξνπο 
νπνηνπδήπνηε παηδηνύ, γηα δηνξηζκό εηδηθνύ 

αληηπξνζώπνπ ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ην 

επεξεάδνπλ, όπνπ ν λόκνο ή ην δηθαζηήξην 
ήζειαλ απνθιείζεη ηα πξόζσπα πνπ έρνπλ ηε 

γνληθή επζύλε από ηνπ λα αληηπξνζσπεύνπλ ην 

παηδί, σο απνηέιεζκα ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ 
κε ην ηειεπηαίν, 

(ε) ηελ εθπξνζώπεζε ησλ παηδηώλ θαη ησλ 
ζπκθεξόλησλ ηνπο ζε δηαδηθαζίεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηα παηδηά, όπνπ ηνύην πξνβιέπεηαη 

από λόκν, θαη ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, ζηηο 
νπνίεο ζα κπνξεί λα δηνξίδεηαη σο αληηπξόζσπνο 

παηδηνύ από ην δηθαζηήξην, 

(ζ) γεληθά, ηε ιήςε νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο, ηελ 

νπνία ν ίδηνο ήζειε θξίλεη αλαγθαία, πξνο 
εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα 

ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 



(2) Δηδηθόηεξα, γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ εδαθίνπ (1), ν Δπίηξνπνο δύλαηαη 

λα: 

(α) δηνξγαλώλεη εθπαηδεπηηθά, επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα ηνπ 
παηδηνύ˙ 

(β) δηεμάγεη κειέηεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ 
παηδηώλ ζηελ Κύπξν˙ 

(γ) πξνσζεί ηηο αλαγθαίεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ˙ 

(δ) απεπζύλεη ζπζηάζεηο θαη εηζεγήζεηο πξνο 
όινπο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο πνπ αζρνινύληαη κε 

ηα παηδηά θαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, δίλεη 

δεκνζηόηεηα ζ΄ απηέο˙ 

(ε) ζπληνλίδεη ηελ εληαία εθαξκνγή ησλ 

ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ˙ 

(ζη) ζπλεπηθνπξεί ην έξγν κε θπβεξλεηηθώλ 
νξγαληζκώλ πνπ πξναζπίδνληαη ηα δηθαηώκαηα 

ηνπ παηδηνύ ή πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε παηδηά 

θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή 
θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνύ˙ 

(ε) [Γηαγξάθεθε]˙ 

(ζ) ππνβάιιεη απηεπαγγέιησο ζηηο αξκόδηεο 

αξρέο, γηα δηεξεύλεζε, παξάπνλα γηα παξαβηάζεηο 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ θαη, ζε θάζε 
πεξίπησζε νθείιεη λα δηαβηβάδεη ζηηο ελ ιόγσ 

αξρέο ηέηνηα παξάπνλα πνπ ηνπ ππνβάιινληαη, 

θαζώο θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο 
δηεξεύλεζήο ηνπο από ηηο αξρέο απηέο, αθόκε θαη 

ζηελ πεξίπησζε παξαπόλσλ πνπ δελ έρνπλ 
δηαβηβαζζεί κέζσ ηνπ˙ 



(η) αμηνινγεί ην απνηέιεζκα ηεο δηεξεύλεζεο 

παξαπόλσλ από νπνηαδήπνηε αξρή ή ππεξεζία 
αλαθνξηθά κε ηελ παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνύ˙ 

(ηα) ζπλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρα όξγαλα θαη αξρέο 

άιισλ θξαηώλ, θαη ηδηαίηεξα θξαηώλ κειώλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 
Δπξώπεο, ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ˙ 

(ηβ) ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί 

Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα 

(Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκνπ θαη νπνηνπδήπνηε 
Νόκνπ ηνλ ηξνπνπνηεί ή ηνλ αληηθαζηζηά, 

δεκηνπξγεί θαη δηαηεξεί Αξρείν Σηαηηζηηθώλ 

Γεδνκέλσλ γηα ην επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ ζηε Γεκνθξαηία: 

Ννείηαη όηη ηα ζηνηρεία ηνπ Αξρείνπ κπνξνύλ 
λα ρξεζηκνπνηνύληαη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

Δπηηξόπνπ, κόλν γηα ζθνπνύο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο θαη ελεκέξσζεο ησλ αξκόδησλ αξρώλ 
θαη νξγαληζκώλ, θαζώο θαη δηαθώηηζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ˙ 

(ηγ) εθθέξεη απόςεηο αλαθνξηθά κε λνκνζρέδηα ή 

πξνηάζεηο λόκσλ πνπ αθνξνύλ άκεζα ή έκκεζα 

ηα παηδηά˙ 

(ηδ) εμαζθαιίδεη ηηο απόςεηο ησλ παηδηώλ θαη 

πξνσζεί ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηα 
δηθαηώκαηά ηνπο. 

(3) Ο Δπίηξνπνο δύλαηαη όπσο εμνπζηνδνηεί γξαπηώο νπνηνδήπνηε 
ιεηηνπξγό ηνπ Γξαθείνπ ηνπ, όπσο ελαζθεί εθ κέξνπο ηνπ νπνηαδήπνηε 

από ηηο εμνπζίεο ηνπ, κε όξνπο, εμαηξέζεηο θαη επηθπιάμεηο, όπσο ν 
Δπίηξνπνο ήζειε θαζνξίζεη ζηελ εμνπζηνδόηεζή ηνπ. 

 74(I)/2007 

 44(I)/2014 
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Γικαίυμα επικοινυνίαρ ηος Δπιηπόπος 

5. Ο Δπίηξνπνο, θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, δύλαηαη λα 
επηθνηλσλεί – 

(α) κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπο 

Υπνπξγνύο θαη ηνπο αλεμάξηεηνπο αμησκαηνύρνπο 

ηεο Γεκνθξαηίαο˙ 

(β) κε ηνπο Πξνέδξνπο θαη ηα κέιε Γηνηθεηηθώλ 

Σπκβνπιίσλ ή Δπηηξνπώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ 
δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ˙ 

(γ) κε ηνπο αληίζηνηρνπο Δπηηξόπνπο γηα Παηδηά ή 
ζρεηηθνύο εζληθνύο νξγαληζκνύο άιισλ ρσξώλ, 

θαζώο θαη κε ζρεηηθνύο δηεζλείο νξγαληζκνύο˙ 

θαη 

(δ) κε ηα παηδηά ή κε νξγαλσκέλα ζύλνια 

παηδηώλ. 

 74(I)/2007 

Τποσπέυζη παποσήρ πληποθοπιών ζηον Δπίηποπο 

6. Κάζε πξόζσπν, αξρή ή νξγαληζκόο, θπβεξλεηηθόο ή κε, ππνρξενύηαη 

λα παξέρεη ζηνλ Δπίηξνπν νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ ν ίδηνο ήζειε 
θξίλεη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ κέζα ζηα 

πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

 74(I)/2007 

Δηήζια έκθεζη 

7.-(1) Ο Δπίηξνπνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ εηήζηα 

έθζεζε πεπξαγκέλσλ γηα ην πξνεγνύκελν εκεξνινγηαθό έηνο. 

(2) Σηελ έθζεζή ηνπ, ν Δπίηξνπνο επηζεκαίλεη θαη ηηο ηπρόλ 

ελδεηθλπόκελεο λνκνζεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο 
αξκνδηόηεηάο ηνπ, θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο ζ΄ ό,ηη αθνξά γεληθά ηελ 
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πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ. 

(3) Η έθζεζε, πνπ ππνβάιιεηαη ζύκθσλα κε ην παξόλ άξζξν, 

δεκνζηεύεηαη. 

 74(I)/2007 

 44(I)/2014 

Ανεξαπηηζία ηος Δπιηπόπος και ςποσπέυζη για εσεμύθεια 

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

(α) ελεξγεί αλεμάξηεηα, ππαθνύνληαο κόλν ζην 

λόκν, ζηελ εζηθή θαη ζηε ζπλείδεζή ηνπ˙ 

(β) ππόθεηηαη ζην θαζήθνλ ερεκύζεηαο, ην νπνίν 

ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη κεηά ηελ, κε 
νπνηνδήπνηε ηξόπν, απνρώξεζή ηνπ από ην 

αμίσκά ηνπ˙ θαη 

(γ) σο κάξηπξαο ή πξαγκαηνγλώκνλαο, θαηαζέηεη 

ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν 
ζηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο 

Νόκνπ. 

(2) Σην θαζήθνλ ερεκύζεηαο ππόθεηληαη θαη όια ηα κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπηηξόπνπ, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ππεξεζίαο ηνπο, όζν θαη κεηά ηελ, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, απνρώξεζή 
ηνπο από απηήλ. 

(3) Τν θαζήθνλ ερεκύζεηαο ηνπ Δπηηξόπνπ, θαζώο θαη ησλ κειώλ ηνπ 
πξνζσπηθνύ ηνπ Γξαθείνπ ηνπ, εθηείλεηαη ζην ρεηξηζκό σο απνξξήηνπ 

νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο, εγγξάθνπ ή πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέξρεηαη ζε 

γλώζε ηνπο θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, θαη απαγνξεύεη 
ηελ απνθάιπςε ή κεηάδνζε νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ δεηήκαηνο, 

εγγξάθνπ ή πιεξνθνξίαο, παξά κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο 

Νόκνπ. 

(4) Δάλ ν Δπίηξνπνο ή κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γξαθείνπ ηνπ 

παξαβεί ην θαζήθνλ ερεκύζεηαο πνπ ηνπ επηβάιιεηαη από ηα εδάθηα (1), 
(2) θαη (3) ηνπ άξζξνπ απηνύ, δηαπξάηηεη αδίθεκα, ην νπνίν, ζε 
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πεξίπησζε θαηαδίθεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε πνπ λα κελ ππεξβαίλεη 

ην έλα (1) έηνο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα 
ρηιηάδεο ιίξεο (Λ.Κ.10.000) ή θαη κε ηηο δύν απηέο πνηλέο. 

 74(I)/2007 

Πποζηαζία Δπιηπόπος 

9. Γελ κπνξεί λα εγεξζεί αγσγή ελαληίνλ ηνπ πξνζώπνπ ηνπ Δπηηξόπνπ 
γηα ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε πξάμεο ή γηα ηελ έθθξαζε γλώκεο ή 

γηα ην πεξηερόκελν έθζεζεο ή άιινπ εγγξάθνπ πνπ ν ίδηνο έρεη 

ππνβάιεη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ελάζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

 74(I)/2007 

ΜΔΡΟ ΙΙΙ ΓΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ, ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ 

ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Γιοπιζμόρ ηος Δπιηπόπος 

10.-(1) Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δηνξίδεη σο Δπίηξνπν, πνιίηε θαη 
κόληκν θάηνηθν ηεο Γεκνθξαηίαο, πςεινύ εζηθνύ επηπέδνπ, πνπ 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ γλώζε θαη πείξα 

ζε ζρέζε κε ζέκαηα παηδηώλ: 

Ννείηαη όηη, πξηλ ιεθζεί νπνηαδήπνηε απόθαζε από ην Υπνπξγηθό 

Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ παξόληνο εδαθίνπ, ην Σπκβνύιην αθνύεη ηηο 
απόςεηο ησλ παηδηώλ, όπσο απηέο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο Παγθύπξηαο 

Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Μαζεηώλ (Π.Σ.Δ.Μ.) θαη ηεο Παηδνβνπιήο, ζε 

ό,ηη αθνξά ηηο αλακελόκελεο από ηα παηδηά δεμηόηεηεο θαη ηα πξνζόληα 
ηνπ Δπηηξόπνπ: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, αληί λα πξνβεί ζε 
δηνξηζκό Δπηηξόπνπ σο αλσηέξσ, δύλαηαη λα δηνξίζεη σο Δπίηξνπν 

δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ, πξόζσπν πνπ είλαη ήδε δηνξηζκέλν σο 

αλεμάξηεηνο Δπίηξνπνο δπλάκεη άιινπ λόκνπ θαη/ή πξάμεο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, εάλ ηθαλνπνηεζεί όηη- 

(α) ην πξόζσπν απηό είλαη θαηάιιειν γηα ηνπο 
ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ˙ θαη 
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(β) κε ην δηνξηζκό απηό δελ ππάξρεη ζύγθξνπζε 

κεηαμύ ησλ θαζεθόλησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηνλ 
θαζέλα από απηνύο από ηνλ αληίζηνηρν γηα ηνλ 

θαζέλα λόκν θαη/ή πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο: 

Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ όηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν δηνξηζκόο ηνπ 

Δπηηξόπνπ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δεύηεξεο επηθύιαμεο 
ηνπ παξόληνο εδαθίνπ, ηπρόλ ηεξκαηηζκόο ηνπ δηνξηζκνύ ή παύζε πξηλ 

ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ελ ιόγσ πξνζώπνπ σο αλεμάξηεηνπ Δπηηξόπνπ 

δπλάκεη άιινπ λόκνπ θαη/ή πξάμεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, 

δελ επεξεάδεη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ην δηνξηζκό ηνπ Δπηηξόπνπ, 

δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ, από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, ν νπνίνο 

ειέγρεηαη κόλν δπλάκεη ησλ πξνλνηώλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

(2) Η ζεηεία ηνπ Δπηηξόπνπ είλαη εμαεηήο, κε δπλαηόηεηα 

 επαλαδηνξηζκνύ θαη δελ μεπεξλά ζπλνιηθά ηα δώδεθα έηε: 

Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ σο Δπηηξόπνπ πξνζώπνπ, πνπ 

είλαη ήδε αλεμάξηεηνο Δπίηξνπνο δπλάκεη άιινπ λόκνπ θαη/ή πξάμεο 
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δεύηεξεο 

επηθύιαμεο ηνπ εδαθίνπ (1), ηόηε ε  ζεηεία ηνπ Δπηηξόπνπ δπλάκεη ηνπ 

παξόληνο Νόκνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξόλν ηεο ζεηείαο ή ην 
ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ Δπηηξόπνπ πνπ δηνξίδεηαη δπλάκεη ηνπ άιινπ 

λόκνπ θαη/ή πξάμεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, λννπκέλνπ όηη, 

αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό δηνξηζκώλ, ε ζεηεία ηνπ Δπηηξόπνπ δπλάκεη 
ηνπ παξόληνο Νόκνπ δελ μεπεξλά ζπλνιηθά ηα δώδεθα έηε. 

(3) Ο Δπίηξνπνο αθηεξώλεη ην ζύλνιν ηνπ ρξόλνπ ηνπ ζηελ ελάζθεζε 
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη δελ δύλαηαη – 

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

(β) λα απαζρνιείηαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε ή 
εξγαζία κε ακνηβή, ή 

(γ) λα αζθεί νπνηνδήπνηε επάγγεικα: 

Ννείηαη όηη, ε παξάιιειε ελάζθεζε, από ηνλ 
Δπίηξνπν, ησλ θαζεθόλησλ αλεμάξηεηνπ 



Δπηηξόπνπ δπλάκεη άιινπ λόκνπ θαη/ή πξάμεο 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, δελ ζεσξείηαη όηη 
παξαβηάδεη νπνηαδήπνηε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξόληνο εδαθίνπ. 

(4) Πξηλ από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, ν Δπίηξνπνο δίλεη 

δηαβεβαίσζε, ελώπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, όηη ζα εθηειεί 

πηζηά ηα θαζήθνληά ηνπ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ παηδηώλ θαη γεληθά 
πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ. 

 74(I)/2007 

 44(I)/2014 

Απολαβέρ ηος Δπιηπόπος 

11. Σηνλ Δπίηξνπν θαηαβάιινληαη ακνηβή θαη σθειήκαηα, όπσο ήζειε 
εγθξίλεη εθάζηνηε ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην. 

 74(I)/2007 

Γπαθείο ηος Δπιηπόπος και πποϋπολογιζμόρ 

12.-(1) Ο Δπίηξνπνο γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ έρεη Γξαθείν, ην 
πξνζσπηθό ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα  απνηειείηαη από ιεηηνπξγνύο πνπ ζα 

έρνπλ ηέηνηα πξνζόληα θαη ζα ππεξεηνύλ θάησ από ηέηνηνπο όξνπο, 
όπσο ζα θαζνξηζηεί. 

(2) Μέρξηο όηνπ νη δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο επηηξέςνπλ ην δηνξηζκό 

πξνζσπηθνύ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ, ην Γξαθείν ηνπ Δπηηξόπνπ ζα ζηειερώλεηαη κε απνζπάζεηο 
δεκνζίσλ ππαιιήισλ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γεκόζηαο 

Υπεξεζίαο Νόκνπ, όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 

ή/θαη κε παξαρώξεζε ζε απηό ησλ ππεξεζηώλ εθπαηδεπηηθώλ 
ιεηηνπξγώλ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο 

Υπεξεζίαο Νόκνπ, όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

 74(I)/2007 

 44(I)/2014 

Ομάδα Δθήβυν ςμβούλυν ηος Δπιηπόπος 

13.-(1) Σπζηήλεηαη Οκάδα Δθήβσλ Σπκβνύισλ ηνπ Δπηηξόπνπ (ΟΔΣ), 

από παηδηά ειηθίαο από δεθαηξηώλ κέρξη δεθαεπηά εηώλ, γηα - 
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(α) ηελ αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ησλ εθήβσλ 

θαη ηνπ Δπηηξόπνπ γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηα 
δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ· 

(β) ηε δηακόξθσζε ζέζεσλ, πξνηάζεσλ, 
εηζεγήζεσλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπο ζηνλ Δπίηξνπν, 

γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηα παηδηά θαη ζηα 

δηθαηώκαηά ηνπο· 

(γ) ηε ζπδήηεζε κε ηνλ Δπίηξνπν ζεκάησλ πνπ 

αθνξνύλ ζηα παηδηά θαη ηα νπνία ηα ίδηα ηα παηδηά 
ζεσξνύλ ζεκαληηθά· 

(δ)  ηελ ελδπλάκσζε ησλ παηδηώλ κε εξγαζηήξηα 
ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα δηθαηώκαηα 

ηνπ παηδηνύ θαη/ή ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ θαη/ή 

επεξεάδνπλ ηα παηδηά˙ 

(ε) ηελ αληαιιαγή απόςεσλ, ηε ζπλεξγαζία θαη 

ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο άιισλ νκάδσλ 
εθήβσλ ζπκβνύισλ ζε άιια θξάηε ηεο Δπξώπεο 

θαη/ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ηνπ 

Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Δπηηξόπσλ  γηα ην Παηδί 
(“European Network of Ombudspersons for 

Children” - ENOC)· 

(ζη) ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπηηξόπνπ ζε 

ζρέζε κε ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ. 

(2) Η ΟΔΣ απνηειείηαη από έθεβνπο, νη νπνίνη εθπξνζσπνύλ, θαηά ην 

δπλαηό, ηζνξξνπεκέλα ηελ θππξηαθή θνηλσλία, από απόςεσο 
γεσγξαθηθήο θάιπςεο, θύινπ, ειηθίαο, εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 

ζξεζθεπηηθώλ πεπνηζήζεσλ, πνιηηηζκηθώλ θαηαβνιώλ θαη θνηλσληθώλ 

νκάδσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ παηδηώλ κε αλαπεξίεο: 

Ννείηαη όηη ζηελ ΟΔΣ ζα κεηέρεη, εάλ είλαη δπλαηόλ, ηνπιάρηζηνλ 
έλαο εθπξόζσπνο ηεο Παηδνβνπιήο θαη έλαο εθπξόζσπνο ηεο 

Παγθύπξηαο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Μαζεηώλ (Π.Σ.Δ.Μ.). 



(3) Η δηαδηθαζία επηινγήο, ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο,  ε δηάξθεηα θαη ν 

ηξόπνο αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο,  θαζώο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα 
αθνξνύλ ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ΟΔΣ, 

 θαζνξίδνληαη κε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ θαηαξηίδνληαη από ηνλ 

Δπίηξνπν, ζε δηαβνύιεπζε κε ηελ ΟΔΣ: 

Ννείηαη όηη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξώησλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκώλ ζα γίλεη δηαβνύιεπζε κε ηελ Οκάδα Δθήβσλ Σπκβνύισλ πνπ 
πθίζηαηαη θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο 

Νόκνπ. 

 74(I)/2007 

 44(I)/2014 

Γιαβούλεςζη Δπιηπόπος με οπγανυμένα ζύνολα παιδιών 

13Α.  Ο Δπίηξνπνο δηαβνπιεύεηαη κε νξγαλσκέλα ζύλνια παηδηώλ, 
ηδηαίηεξα κε ηελ Παηδνβνπιή θαη ηελ Παγθύπξηα Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή 

Μαζεηώλ (Π.Σ.Δ.Μ.). Ο ηξόπνο δηαβνύιεπζεο κεηαμύ ηνπ Δπηηξόπνπ θαη 

ησλ ελ ιόγσ νξγαλσκέλσλ ζπλόισλ παηδηώλ δύλαηαη λα γίλεηαη ζηε 
βάζε θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ πνπ ζα θαζνξίδνληαη  κεηά από 

δηαβνύιεπζε ηνπ Δπηηξόπνπ κε θάζε έλα από ηα ελ ιόγσ ζύλνια. 

 44(I)/2014 

Δξειδικεςμένερ ομάδερ παιδιών 

13Β. –(1) Ο Δπίηξνπνο δύλαηαη λα ζπζηήλεη ad-hoc νκάδεο παηδηώλ, 
νπνηαζδήπνηε ειηθίαο, θαη ηδηαίηεξα παηδηώλ ηα νπνία, ιόγσ ηεο ειηθίαο 

ηνπο, δελ δύλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΟΔΣ, γηα ηε ζπδήηεζε 
εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηα παηδηά, γηα ηελ αληαιιαγή 

απόςεσλ κε ηνλ Δπίηξνπν αλαθνξηθά κε ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπ  αιιά 

θαη γηα ηνλ θαιύηεξν ηξόπν πινπνίεζεο ησλ εθάζηνηε ζρεδίσλ δξάζεο 
ηνπ Δπηηξόπνπ, ζε ζρέζε κε ηα  εμεηδηθεπκέλα απηά ζέκαηα. 

(2) Ο ηξόπνο ζύζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα 
αθνξνύλ ηελ θαιύηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ 

απηώλ θαζνξίδνληαη κε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ θαηαξηίδνληαη από 

ηνλ Δπίηξνπν, έπεηηα από δηαβνύιεπζε κε ηελ ΟΔΣ. 

 44(I)/2014 
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Γιαβούλεςζη με μη κςβεπνηηικέρ οπγανώζειρ 

13Γ. Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ν Δπίηξνπνο, 
δηαβνπιεύεηαη κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο πνπ αζρνινύληαη κε 

ζέκαηα πνπ είηε άκεζα είηε έκκεζα αθνξνύλ ζηα παηδηά. 

 44(I)/2014 

Δνημέπυζη ηηρ Βοςλήρ ηυν Ανηιπποζώπυν 

13Γ. Ο Δπίηξνπνο ελεκεξώλεη ζε εηήζηα βάζε ηε Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζώπσλ γηα νπνηαδήπνηε αλαζεώξεζε ησλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκώλ. 

 44(I)/2014 

Παπαίηηζη ηος Δπιηπόπος 

14. Ο Δπίηξνπνο κπνξεί λα ππνβάιεη γξαπηώο, πξνο ην Υπνπξγηθό 
Σπκβνύιην, ηελ παξαίηεζή ηνπ, ε νπνία δελ ππόθεηηαη ζε αλάθιεζε θαη 

επελεξγεί ακέζσο, ρσξίο λα πξναπαηηείηαη απνδνρή ηεο από ην 

Υπνπξγηθό Σπκβνύιην. 

 74(I)/2007 

Παύζη ηος Δπιηπόπος 

15. Ο Δπίηξνπνο δελ απνιύεηαη θαη δελ απνρσξεί από ην αμίσκά ηνπ 

πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, παξά κόλν γηα ιόγνπο θαη κε ηνλ 
ηξόπν κε ηνλ νπνίν απνιύνληαη ή απνρσξνύλ από ηελ ππεξεζία νη 

Γηθαζηέο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, ή εάλ ήζειε θαηαδηθαζζεί γηα 

αδίθεκα δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 8. 

 74(I)/2007 

ΜΔΡΟ ΙV ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Γιοπιζμόρ ηος ππώηος Δπιηπόπος και σπόνορ ανάλητηρ ηυν 

καθηκόνηυν ηος 

16.-(1) Ο πξώηνο Δπίηξνπνο δηνξίδεηαη κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο από 
ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 
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(2) Ο ρξόλνο αλάιεςεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πξώηνπ Δπηηξόπνπ, κεηά 

από ην αλαγθαίν ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ, νξίδεηαη κε 
απόθαζε ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, πνπ εθδίδεηαη ην αξγόηεξν κέζα 

ζε ηξεηο κήλεο από ην δηνξηζκό ηνπ Δπηηξόπνπ. 

 74(I)/2007 

Αδικήμαηα 

17. Οπνηνζδήπνηε – 

(α) παξαιείπεη, ρσξίο λόκηκε δηθαηνινγία, λα 

παξάζρεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ηνπ ήζειε 

δεηεζεί από ηνλ Δπίηξνπν ή εζειεκέλα 

παξαθσιύεη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηελ παξνρή 
ηέηνηαο πιεξνθνξίαο, ή 

(β) παξέρεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή ζηνηρεία, 
γλσξίδνληαο όηη απηά είλαη αλαθξηβή ή ηα νπνία 

έρεη εύινγα ιόγν λα πηζηεύεη όηη δελ είλαη αθξηβή, 

ή 

(γ) εμπβξίδεη, παξεκπνδίδεη ή παξελνριεί ηνλ 

Δπίηξνπν ή εμνπζηνδνηεκέλν από απηόλ 
πξόζσπν, 

είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ππόθεηηαη ζε 
θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο ή ζε πξόζηηκν πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο ιίξεο (Λ.Κ.5.000) ή θαη ζηηο δπν απηέο 

πνηλέο. 

 74(I)/2007 

Κανονιζμοί 

18. Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην εθδίδεη, κεηά από εηζήγεζή ηνπ 

Δπηηξόπνπ, Καλνληζκνύο γηα ηε ξύζκηζε θάζε ζέκαηνο, ην νπνίν 
δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ ρξεηάδεηαη ή επηδέρεηαη θαζνξηζκό. 

 74(I)/2007 

Γιαδικαζηικοί κανονιζμοί 
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19. Τν Αλώηαην Γηθαζηήξην δύλαηαη  λα εθδίδεη δηαδηθαζηηθνύο 

θαλνληζκνύο, πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

παξαγξάθσλ (δ) θαη (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξόληνο 

Νόκνπ. 

 44(I)/2014 
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