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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Με επιστολή της η βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου του ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά ζήτησε τη διεξαγωγή από τον 
Τομέα Ερευνών και Μελετών έρευνας και την ετοιμασία σχετικού σημειώματος 
αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας του θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού (εφεξής ΕΠΔΠ) σε χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC). 

Στα πλαίσια των πιο πάνω στάλθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο στο Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD), που περιλάμβανε τα 
ακόλουθα ερωτήματα:  

1. Ποιος διορίζει τον ΕΠΔΠ και πόσα χρόνια διαρκεί η θητεία του; Μπορεί να 
επαναδιοριστεί στη θέση και για πόσες θητείες συνολικά; 

2. Πώς διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του Γραφείου του ΕΠΔΠ στη χώρα σας; 

3. Υπάρχει η δυνατότητα κατάρτισης του προϋπoλογισμού του Γραφείου του ΕΠΔΠ 
από το ίδιο το Γραφείο; 

4. Πώς γίνεται η στελέχωση του Γραφείου; Μπορεί το Γραφείο να προκηρύσσει 
θέσεις εργασίας συμφώνως των αναγκών του και να προσλαμβάνει προσωπικό; 

5. Το περιεχόμενο των Εκθέσεων του Γραφείου, καθώς και οι αποφάσεις που 
λαμβάνονται από το Γραφείο του ΕΠΔΠ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα έναντι της 
εκτελεστικής εξουσίας; 

Στη συνέχεια παρατίθεται η ανάλυση-πόρισμα που προκύπτει από τη μελέτη των 
σχετικών με τα πιο πάνω ερωτήματα απαντήσεων που διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία 
Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων από το ECPRD. 

Ακολούθως παρατίθενται συνοπτικά, ανά χώρα και ερώτημα, όλες οι απαντήσεις των 
ευρωπαϊκών χωρών. Οι αναλυτικές απαντήσεις έχουν αποσταλεί στη βουλευτή 
ηλεκτρονικά. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης μας διαβίβασε τις 
απαντήσεις που απέστειλαν είκοσι (20) χώρες της Ευρώπης που ανταποκρίθηκαν στο 
ερώτημα που έθεσε η κ. Κουκουμά (ECPRD Request: 3876). Από τις εν λόγω 
απαντήσεις προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Οι αρχές που επιλαμβάνονται των θεμάτων προστασίας των δικαιωμάτων των 
παιδιών ποικίλλουν στις διάφορες χώρες. Σε δώδεκα (12) χώρες η αρμόδια για την 
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών αρχή είναι μονοπρόσωπη, σε τρεις (3) 
χώρες (Ιταλία, Λουξεμβούργο, Γερμανία) οι αρμοδιότητες για την προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού ασκούνται από πολυμελή σώματα συνιστώμενα για αυτό τον 
σκοπό και σε πέντε (5) χώρες δεν υπάρχει ο θεσμός του ΕΠΔΠ. Ωστόσο, στην 
τελευταία περίπτωση οι αρμοδιότητες προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού 
ασκούνται στα πλαίσια λειτουργίας άλλων θεσμών, του Επιτρόπου Διοικήσεως 
(Λετονία, Τσεχία), του Επιτρόπου Δικαιωμάτων (Γαλλία), του Καγκελάριου 
Δικαιοσύνης (Εσθονία) και του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Σλοβενία). 

Ειδικότερες παρατηρήσεις: 
 
Στην Αυστρία κάθε ομοσπονδιακό κρατίδιο έχει το δικό του ΕΠΔΠ στη βάση της δικής 
του νομοθεσίας. Στο Βέλγιο κάθε κοινότητα έχει το δικό της ΕΠΔΠ (φλαμανδική και 
γαλλική κοινότητα). Στη Γερμανία δεν υπάρχει ο θεσμός του ΕΠΔΠ σε ομοσπονδιακό 
επίπεδο αλλά σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Από το 2015 όμως η εφαρμογή της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού παρακολουθείται 
από ανεξάρτητη εποπτική αρχή του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, 
Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νεολαίας, η οποία υποβάλλει σχετική έκθεση στην 
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Στην Ελλάδα 
υπάρχει ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη που επικουρείται από έξι Βοηθούς 
Συνηγόρους, εκ των οποίων ο ένας έχει ως αποστολή του την προστασία των 
δικαιωμάτων των παιδιών.  

 Διορισμός Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 
(ΕΠΔΠ)/Διάρκεια θητείας. 

Σε οκτώ (8) από τις είκοσι (20) χώρες ο διορισμός του ΕΠΔΠ διενεργείται από την 
εκτελεστική εξουσία (π.χ. Πρόεδρο Δημοκρατίας, Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργό 
παιδείας κ.λπ. Σε δύο (2) χώρες (Εσθονία, Γαλλία) ο διορισμός του ΕΠΔΠ διενεργείται 
από την εκτελεστική εξουσία και εγκρίνεται από το κοινοβούλιο. Σε επτά (7) χώρες 
[Βέλγιο (φλαμανδική κοινότητα), Ιταλία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Σλοβακία] ο ΕΠΔΠ διορίζεται από το κοινοβούλιο 

Αναφορικά με τη θητεία του ΕΠΔΠ, ισχύουν τα ακόλουθα σύμφωνα με τις σταλθείσες 
απαντήσεις: 
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 Τετραετής σε δύο (2) χώρες (Ιταλία και Πορτογαλία).  
 Πενταετής σε επτά (7) χώρες (Αυστρία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Φινλανδία). 
 Εξαετής σε τέσσερις (4) χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία και Σλοβακία). 
 Επταετής στην Εσθονία. 
 Οκταετής στην Κροατία. 

 
Σε δέκα (10) χώρες υπάρχει δυνατότητα επαναδιορισμού του ΕΠΔΠ (Αυστρία, Βέλγιο, 
Εσθονία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κροατία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία και 
Πορτογαλία). Σε τρεις (3) χώρες δεν υπάρχει δυνατότητα επαναδιορισμού του ΕΠΔΠ 
(Γαλλία, Ελλάδα, Αγγλία). Σε τρεις (3) χώρες (Κροατία, Εσθονία και Σουηδία) δεν 
υπάρχει περιορισμός στον αριθμό θητειών. 

 Διασφάλιση ανεξαρτησίας του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού 

Σε όλες τις χώρες στις οποίες υφίσταται ο θεσμός του ΕΠΔΠ διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του με σχετική νομοθεσία. 

 Δυνατότητα κατάρτισης του προϋπολογισμού του Γραφείου του ΕΠΔΠ από 
το ίδιο το Γραφείο. 

Με εξαίρεση την Ιταλία όπου, με βάση την απάντηση που λήφθηκε, η Αρχή διατηρεί 
οικονομική αυτονομία, στις υπόλοιπες χώρες το Γραφείο του ΕΠΔΠ ή η ανάλογη Αρχή 
υποβάλλει προτάσεις για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του, ο οποίος όμως 
υπόκειται σε έγκριση και αποτελεί μέρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 Στελέχωση του Γραφείου του ΕΠΔΠ 

Από τις απαντήσεις που λήφθηκαν φαίνεται πως σε πέντε (5) χώρες (Λιθουανία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία) ο ίδιος ο ΕΠΔΠ ή η ανάλογη Αρχή 
προσλαμβάνει το προσωπικό που στελεχώνει το Γραφείο του, μόνιμο και 
συμβασιούχο, στη βάση σχεδίων υπηρεσίας που καταρτίζει ο ίδιος κατόπιν 
δημοσίευσης των κενών θέσεων και διεξαγωγής δημόσιου διαγωνισμού. Στο Βέλγιο 
(γαλλική κοινότητα) και στην Ιταλία το Γραφείο του ΕΠΔΠ στελεχώνεται με απόσπαση 
υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, ενώ στην Ελλάδα τα Γραφεία του 
Συνηγόρου του Πολίτη και των Βοηθών Συνηγόρων στελεχώνονται με 
αποσπασμένους δημόσιους υπαλλήλους και άλλο προσωπικό που προσλαμβάνεται 
μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Στις χώρες Αυστρία, Βέλγιο 
(φλαμανδική κοινότητα), Γαλλία Εσθονία, Ιρλανδία, Κροατία, Λουξεμβούργο και 
Σλοβακία το Γραφείο του ΕΠΔΠ στελεχώνεται από δημόσιους υπαλλήλους που 
προσλαμβάνονται ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το προσωπικό του 
ΕΠΔΠ δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ωστόσο η πρόσληψή τους γίνεται σύμφωνα με 
τις αρχές πρόσληψης του Επιτρόπου Δημόσιας Διοίκησης.  

 Δεσμευτικότητα του περιεχομένου των Εκθέσεων και των αποφάσεων του 
Γραφείου του ΕΠΔΠ 

Στις περισσότερες χώρες στις οποίες λειτουργεί ο θεσμός του ΕΠΔΠ το περιεχόμενο 
των εκθέσεων και οι αποφάσεις του ΕΠΔΠ δεν είναι δεσμευτικές. Στην Πολωνία ο 
ΕΠΔΠ ζητά από τις αρμόδιες αρχές, οργανισμούς ή θεσμικά όργανα τη λήψη μέτρων 
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για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και, σε περίπτωση που δεν το 
πράξουν, μπορεί να απευθυνθεί σε ανώτερο αρμόδιο φορέα και να ζητήσει τη λήψη 
μέτρων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν στην έκθεση του ΕΠΔΠ περιέχονται συστάσεις 
που αφορούν πράξεις δημόσιου χαρακτήρα, ο ΕΠΔΠ μπορεί να ζητήσει από το 
πρόσωπο αυτό να τον ενημερώσει  γραπτώς, εντός ορισμένης προθεσμίας, για τα 
μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει με βάση τις συστάσεις. Στη Σλοβακία, αν ο 
ΕΠΔΠ διαπιστώσει σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορεί να 
υποβάλει έκτακτη αναφορά στο Εθνικό Συμβούλιο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑ  

  Χώρες στις οποίες ο θεσμός του Επιτρόπου Προστασίας των  Δικαιωμάτων του Παιδιού  υφίσταται 
ως μονοπρόσωπη  αρχή. 

  Χώρες στις οποίες ο θεσμός του Επιτρόπου Προστασίας των  Δικαιωμάτων του Παιδιού  υφίσταται 
ως πολυμελής αρχή. 

  Χώρες στις οποίες οι  αρμοδιότητες  για την προστασία  των  δικαιωμάτων των παιδιών  ασκούνται 
ως μέρος των αρμοδιοτήτων άλλου  θεσμού. 

ΧΩΡΑ 

Διορισμός ΕΠΔΠ και 
διάρκεια θητείας του 

Διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας του 

Γραφείου του ΕΠΔΠ 

Προϋπολογισμός του 
Γραφείου του ΕΠΔΠ 

Στελέχωση του 
Γραφείου του ΕΠΔΠ 

 

Δεσμευτικότητα 
των Εκθέσεων και 
αποφάσεων του 

Γραφείου του 
ΕΠΔΠ έναντι της 

εκτελεστικής 
εξουσίας 

Αυστρία Στα ομοσπονδιακά κρατίδια 
της Αυστρίας υπάρχουν 
εννέα διαφορετικοί νόμοι 
αναφορικά με την 
προστασία και τη φροντίδα 
των παιδιών, σύμφωνα με 
τους οποίους οι ΕΠΔΠ: 

 διορίζονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο, 

 η θητεία τους είναι 
πέντε (5) χρόνια, 

 είναι δυνατόν να 
επαναδιοριστούν και σε 
ορισμένα 
ομοσπονδιακά κρατίδια 
είναι δυνατόν να 

 

Η ανεξαρτησία του θεσμού 
προστατεύεται από το 
νόμο. Σε ορισμένα κρατίδια 
υπάρχει ανάλογη πρόνοια 
και στο σύνταγμά τους. 

 

Ο προϋπολογισμός του 
Γραφείου του ΕΠΔΠ είναι 
μέρος του 
προϋπολογισμού του 
ομοσπονδιακού 
κρατιδίου. Η κυβέρνηση 
του ομοσπονδιακού 
κρατιδίου έχει τη νομική 
υποχρέωση να καλύψει 
όλα τα λειτουργικά έξοδα 
του Γραφείου του ΕΠΔΠ 
και ένα ποσό για 
δημόσιες σχέσεις. Ο 
Επίτροπος μπορεί να 
υποβάλει προτάσεις για 
τον προϋπολογισμό του 
Γραφείου του, αλλά δεν 
μπορεί να καθορίσει το 
ύψος του. Επίσης έχει την 

 

Το Γραφείο του ΕΠΔΠ 
στελεχώνουν νομικοί 
εμπειρογνώμονες και 
κοινωνικοί λειτουργοί. Η 
δημοσίευση των 
θέσεων εργασίας και οι 
όροι απασχόλησής τους 
ποικίλλουν μεταξύ των 
ομοσπονδιακών 
κρατιδίων. 

 

Δεν υπάρχει 
δεσμευτικότητα. 
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ΧΩΡΑ 

Διορισμός ΕΠΔΠ και 
διάρκεια θητείας του 

Διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας του 

Γραφείου του ΕΠΔΠ 

Προϋπολογισμός του 
Γραφείου του ΕΠΔΠ 

Στελέχωση του 
Γραφείου του ΕΠΔΠ 

 

Δεσμευτικότητα 
των Εκθέσεων και 
αποφάσεων του 

Γραφείου του 
ΕΠΔΠ έναντι της 

εκτελεστικής 
εξουσίας 

ανακληθούν. 

 

ευθύνη της εσωτερικής 
οργάνωσης του Γραφείου 
του και την εξουσία της 
κατανομής των 
εγκριθέντων κονδυλίων. 

Βέλγιο 

Ο ΕΠΔΠ διορίζεται όσον 
αφορά τη φλαμανδική 
κοινότητα από το 
φλαμανδικό κοινοβούλιο και 
όσον αφορά τη γαλλική 
κοινότητα από την 
κυβέρνηση της γαλλικής 
κοινότητας. 

Και στις δύο κοινότητες η 
θητεία του ΕΠΔΠ είναι έξι 
(6) χρόνια. 

Υπάρχει δυνατότητα 
επαναδιορισμού για μία 
ακόμη θητεία. 

Η ανεξαρτησία του θεσμού 
του ΕΠΔΠ κατοχυρώνεται 
από τη νομοθεσία. 

 Φλαμανδική κοινότητα: O 
ΕΠΔΠ δε δέχεται οδηγίες 
από οποιαδήποτε 
δημόσια αρχή, κατά την 
άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του ενεργεί 
ανεξάρτητα. 

 Γαλλική κοινότητα: ο 
ΕΠΔΠ είναι υπόλογος 
στην κυβέρνηση. Έχει 
όμως ελευθερία δράσης 
και έκφρασης και δεν 
μπορεί να απομακρυνθεί 
για πράξεις που εκτελεί 
κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του. 

 Φλαμανδική κοινότητα: 
Ο προϋπολογισμός 
του Γραφείου του 
ΕΠΔΠ καθορίζεται από 
το κοινοβούλιο κατόπιν 
πρότασης του 
Επιτρόπου. 

 Γαλλική κοινότητα: Ο 
προϋπολογισμός του 
Γραφείου του ΕΠΔΠ 
καθορίζεται από το 
κοινοβούλιο κατόπιν 
πρότασης της 
κυβέρνησης. 

 Φλαμανδική 
κοινότητα: Το 
κοινοβούλιο έχει 
υιοθετήσει το 
συμβασιούχο 
προσωπικό και η 
πρόσληψη γίνεται με 
δημόσιο 
διαγωνισμό. 

 Γαλλική κοινότητα: 
To Γραφείο του 
ΕΠΔΠ στελεχώνεται 
από μέλη του 
προσωπικού του 
Υπουργείου 
Δημόσιας Διοίκησης 
(απόσπαση). 

Δεν υπάρχει 
δεσμευτικότητα. 
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ΧΩΡΑ 

Διορισμός ΕΠΔΠ και 
διάρκεια θητείας του 

Διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας του 

Γραφείου του ΕΠΔΠ 

Προϋπολογισμός του 
Γραφείου του ΕΠΔΠ 

Στελέχωση του 
Γραφείου του ΕΠΔΠ 

 

Δεσμευτικότητα 
των Εκθέσεων και 
αποφάσεων του 

Γραφείου του 
ΕΠΔΠ έναντι της 

εκτελεστικής 
εξουσίας 

Γαλλία 

Υπάρχει ο θεσμός του 
Επιτρόπου Δικαιωμάτων 
που προβλέπεται από το 
σύνταγμα. Οι αρμοδιότητές 
του επεκτείνονται σε 
τέσσερις διαφορετικούς 
τομείς, ανάμεσα στους 
οποίους είναι και η 
υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των παιδιών. 
Ο Επίτροπος Δικαιωμάτων 
διορίζεται από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και 
εγκρίνεται από το 
κοινοβούλιο. 

Τα καθήκοντά του 
τερματίζονται μόνο κατόπιν 
αιτήματός του ή, σε 
περίπτωση που προκύπτει 
κώλυμα, σύμφωνα με τους 
όρους του διατάγματος του 
Συμβουλίου Επικρατείας. 

Η διάρκεια της θητείας είναι 
έξι (6) χρόνια και δεν μπορεί 
να ανανεωθεί. 

Ο Επίτροπος Δικαιωμάτων 
είναι ανεξάρτητος 
συνταγματικός θεσμός και 
δε δέχεται οδηγίες στα 
πλαίσια άσκησης των 
αρμοδιοτήτων του. 

Ο Επίτροπος Δικαιωμάτων 
ή ο αναπληρωτής του δεν 
μπορεί να διωχθεί, να 
συλληφθεί ή να 
καταδικαστεί βάσει των 
απόψεών του ή των 
πράξεών του κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων 
του. 

 

Ο Επίτροπος 
Δικαιωμάτων μπορεί να 
υποβάλει προτάσεις για 
τον προϋπολογισμό του 
Γραφείου του, αλλά ο 
προϋπολογισμός πρέπει 
να εγκριθεί από το 
κοινοβούλιο. 

Το Γραφείο του 
Επιτρόπου 
Δικαιωμάτων 
στελεχώνεται (2017) 
από 229 υπαλλήλους 
(56 μόνιμους και 173 
συμβασιούχους). 

Δεν υπάρχει 
δεσμευτικότητα. 

Γερμανία 

Δεν υπάρχει ο θεσμός του 
ΕΠΔΠ σε ομοσπονδιακό 
επίπεδο.  

Δεν αναφέρεται κάτι σχετικό 
με την ανεξάρτητη εποπτική 
αρχή ή τους Επιτρόπους 

Η ανεξάρτητη εποπτική 
αρχή χρηματοδοτείται 
από κονδύλια του 
Ομοσπονδιακού Σχεδίου 

Δεν αναφέρεται κάτι 
σχετικό με τη 
στελέχωση των 
Γραφείων της 

Δεν αναφέρεται 
κάτι σχετικό με την 
ανεξάρτητη 
εποπτική αρχή ή 
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Σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο υπάρχει ο θεσμός 
του Επιτρόπου Παιδιών, ο 
οποίος έχει την ευθύνη της 
προώθησης των 
δικαιωμάτων και των 
συμφερόντων των παιδιών. 
Υπάρχουν περίπου εκατόν 
(100) Επίτροποι Παιδιών.  

Από τον Νοέμβριο του 2015 
η εφαρμογή της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού 
(UNCRC) παρακολουθείται  
από ανεξάρτητη εποπτική 
αρχή του Ομοσπονδιακού 
Υπουργείου Οικογένειας, 
Ηλικιωμένων, Γυναικών και 
Νεολαίας, η οποία 
υποβάλλει έκθεση στην 
Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού σχετικά με την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων 
των παιδιών στη Γερμανία. 

Παιδιών. για Παιδιά και Νέους. ανεξάρτητης εποπτικής 
αρχής ή των 
Επιτρόπων Παιδιών. 

τους Επιτρόπους 
Παιδιών. 

Ελλάδα 

Υπάρχει ο θεσμός του 
Συνηγόρου του Πολίτη 
(ΣτΠ), που συστάθηκε το 
1998. Αποστολή του είναι η 

Με την αναθεώρηση του 
συντάγματος το 2001 ο ΣτΠ 
καθιερώθηκε ως 
ανεξάρτητη διοικητική αρχή. 

Το Γραφείο του ΒΣ για τα 
δικαιώματα του παιδιού 
δεν έχει τη δυνατότητα 
να συντάσσει δικό του 

Κάθε BΣ έχει το δικό 
του Γραφείο και έναν 
αριθμό επιστημονικών 
συμβούλων. Επί του 

Δεν υπάρχει 
δεσμευτικότητα. 

Ο ΣτΠ υποβάλλει 
συστάσεις και 
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διαμεσολάβηση μεταξύ των 
πολιτών και της δημόσιας 
διοίκησης, προκειμένου να 
βοηθήσει τους πολίτες να 
ασκούν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματά τους. Ο ΣτΠ 
επικουρείται από έξι (6) 
Βοηθούς Συνηγόρους (ΒΣ), 
ένας από τους οποίους έχει 
ως αποστολή του την 
προστασία των 
δικαιωμάτων των παιδιών. 

Ενώ ο ΣτΠ επιλέγεται από 
το Υπουργικό Συμβούλιο 
ύστερα από γνωμοδότηση 
της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Θεσμών και 
Διαφάνειας και διορίζεται με  
προεδρικό διάταγμα, οι ΒΣ 
διορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, μετά από 
πρόταση του ΣτΠ, και 
παύονται με τον ίδιο τρόπο. 
Η λήξη της θητείας του ΣτΠ 
επιφέρει και τη λήξη της 
θητείας των ΒΣ. 

Η διάρκεια της θητείας του 

Η άσκηση των εξουσιών 
του ΣτΠ δεν εμπίπτει στον 
ιεραρχικό έλεγχο του 
κράτους, υπόκειται μόνο σε 
εξέταση της νομιμότητας 
από τα δικαστήρια. 

Ειδικά όσον αφορά τους 
ΒΣ, κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους αναστέλλεται η 
άσκηση οποιουδήποτε 
άλλου δημόσιου αξιώματος, 
καθώς και η άσκηση 
οποιωνδήποτε άλλων 
καθηκόντων σε 
οποιαδήποτε θέση του 
δημόσιου τομέα και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
Επιπρόσθετα, εργάζονται 
υπό συνθήκες πλήρους και 
αποκλειστικής 
απασχόλησης και δεν 
μπορούν να ασκούν άλλη 
επαγγελματική 
δραστηριότητα, με εξαίρεση 
τα καθήκοντα μέλους 
διδακτικού προσωπικού 
ΑΕΙ. 

O ΣτΠ και οι ΒΣ δεν 
ευθύνονται, δε διώκονται 

προϋπολογισμό. Ο 
προϋπολογισμός 
καταρτίζεται από τον ΣτΠ 
για το σύνολο της Αρχής 
και είναι μέρος του 
προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης. 

Ο εντολοδόχος για την 
κατανομή των δαπανών 
είναι ο ΣτΠ ή ο 
αναπληρωτής του.  

παρόντος εννέα (9) 
επιστημονικοί 
σύμβουλοι εργάζονται 
για το Γραφείο του ΒΣ 
για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού. 

Τα Γραφεία του ΣτΠ και 
των ΒΣ στελεχώνονται 
με αποσπασμένους 
υπαλλήλους από άλλες 
υπηρεσίες του 
δημοσίου και με 
προσωπικό που 
προσλαμβάνεται μέσω 
του Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού. 

προτάσεις στη 
δημόσια διοίκηση. 
Δεν επιβάλλει 
όμως κυρώσεις και 
δεν ακυρώνει 
παράνομες 
πράξεις της 
δημόσιας 
διοίκησης. 
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ΣτΠ και των ΒΣ είναι πέντε 
(5) χρόνια. Επαναδιορισμός 
του ίδιου ατόμου δεν 
επιτρέπεται. 

και δεν εξετάζονται για 
γνώμη που διατύπωσαν ή 
πράξη που διενήργησαν 
κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Δίωξη 
επιτρέπεται κατόπιν 
εγκλήσεως μόνο για 
συκοφαντική δυσφήμιση, 
εξύβριση ή παραβίαση του 
απορρήτου. 

Εσθονία

Από το 2011 οι 
αρμοδιότητες του ΕΠΔΠ 
ασκούνται από τον 
Καγκελάριο Δικαιοσύνης 
(ΚΔ), στο Γραφείο του 
οποίου λειτουργεί Τμήμα για 
τα Δικαιώματα των Παιδιών 
και των Νέων. 

Ο ΚΔ διορίζεται από το 
κοινοβούλιο μετά από 
πρόταση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας για επταετή 
θητεία. Στη νομοθεσία δεν 
υπάρχουν περιορισμοί για 
τον αριθμό θητειών του.  

Ο ΚΔ, που ασκεί τις 
αρμοδιότητες του ΕΠΔΠ, 
είναι ανεξάρτητος 
αξιωματούχος. 

Το Γραφείο του ΚΔ έχει 
δικό του 
προϋπολογισμό, ο 
οποίος εγκρίνεται από 
τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης σε 
συνεννόηση με το 
Υπουργείο Οικονομικών 
και αποτελεί μέρος του 
κρατικού 
προϋπολογισμού. 

Το Τμήμα για τα 
Δικαιώματα των 
Παιδιών και των Νέων 
στελεχώνουν σήμερα 
πέντε (5) υπάλληλοι. 

Δεν υπάρχει 
δεσμευτικότητα. 

Ηνωμένο 

O ΕΠΔΠ διορίζεται από τον 
Υπουργό Παιδείας. Η θητεία 
του διαρκεί πέντε (5) χρόνια. 
Επαναδιορισμός δεν 

Η ανεξαρτησία του θεσμού 
προβλέπεται με σχετική 
νομοθεσία. 

Η λειτουργία του 
Γραφείου του ΕΠΔΠ 
χρηματοδοτείται από το 
Υπουργείο Παιδείας. Ο 

Το Γραφείο του ΕΠΔΠ 
διαθέτει, σύμφωνα με 
πρόσφατη έκθεση, 
προσωπικό τριάντα 

Όταν στην έκθεση 
του ΕΠΔΠ 
περιέχονται 
συστάσεις που 
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Βασίλειο  επιτρέπεται. Υπουργός Παιδείας 
αποφασίζει για τις 
δαπάνες λειτουργίας του 
Γραφείου του ΕΠΔΠ. 

 

(30) ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
δύο μαθητευομένων 
που προσφέρουν 
φροντίδα. Το 
προσωπικό του 
Γραφείου δεν είναι 
δημόσιοι υπάλληλοι, 
ωστόσο η πρόσληψη 
γίνεται σύμφωνα με τις 
αρχές πρόσληψης του 
Επιτρόπου Δημόσιας 
Διοίκησης. 

αφορούν πράξεις 
δημόσιου 
χαρακτήρα, ο 
ΕΠΔΠ μπορεί να 
ζητήσει από το 
πρόσωπο αυτό να 
τον ενημερώσει  
γραπτώς, εντός 
ορισμένης 
προθεσμίας, για τα 
μέτρα που έχει 
λάβει ή προτίθεται 
να λάβει με βάση 
τις συστάσεις. 

Ιρλανδία 

Ο ΕΠΔΠ διορίζεται από τον 
Πρόεδρο της χώρας μετά 
από σχετική απόφαση του 
κοινοβουλίου. Η θητεία του 
διαρκεί έξι (6) χρόνια. Η 
νομοθεσία επιτρέπει 
επαναδιορισμό για ακόμα 
μια θητεία. 

Η ανεξαρτησία του θεσμού 
προβλέπεται με σχετική 
νομοθεσία. 

Ο προϋπολογισμός του 
Γραφείου του ΕΠΔΠ 
καταρτίζεται από το 
Υπουργείο Παιδείας και 
Νεανικών Θεμάτων. 

Η επιλογή του 
προσωπικού του 
Γραφείου του ΕΠΔΠ 
γίνεται μέσω της 
Υπηρεσίας Δημόσιων 
Διορισμών. 

Δεν υπάρχει 
δεσμευτικότητα. 

Ιταλία 

Το 2011 ιδρύθηκε βάσει 
νόμου η Αρχή για τα Παιδιά 
και τους Εφήβους, η οποία 
διορίζεται με απόφαση των 
Προέδρων της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και της 
Γερουσίας. Η θητεία της 

Η Αρχή διαθέτει, βάσει του 
νόμου ίδρυσής της, 
αυτόνομες οργανωτικές 
εξουσίες και διοικητική 
ανεξαρτησία. 

 

Ναι, η Αρχή διαθέτει 
οικονομική αυτονομία. 

 

Το Γραφείο του ΕΠΔΠ 
στελεχώνεται από 
δημόσιους υπαλλήλους 
με απόσπαση από άλλα 
τμήματα του δημοσίου. 

 

Δεν υπάρχει 
δεσμευτικότητα. 
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διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια 
και μπορεί να ανανεωθεί μια 
φορά.  

Κροατία

Ο ΕΠΔΠ διορίζεται και 
παύεται από το κοινοβούλιο 
της Κροατίας κατόπιν 
προτάσεως της 
Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικογένειας, 
Νεολαίας και Αθλητισμού. Η 
θητεία του είναι οκτώ (8) 
χρόνια. Η νομοθεσία δεν 
περιορίζει τον αριθμό 
θητειών επαναδιορισμού 
του ή τον αριθμό ετών 
υπηρεσίας. 

Η ανεξαρτησία του θεσμού 
προβλέπεται βάσει της 
νομοθεσίας σύστασης του 
θεσμού. 

To Γραφείο του ΕΠΔΠ 
ετοιμάζει μόνο του το 
ετήσιο πλάνο και το 
πρόγραμμα εργασιών του, 
τα οποία, από το 2017, 
πρέπει να κοινοποιούνται 
προς την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικογένειας, 
Νεολαίας και Αθλητισμού. 

Το Γραφείο του ΕΠΔΠ 
καταρτίζει τον 
προϋπολογισμό του, ο 
οποίος είναι μέρος του 
κρατικού 
προϋπολογισμού.  

Το Γραφείο του ΕΠΔΠ 
προσλαμβάνει 
προσωπικό μετά από 
δημόσιο διαγωνισμό και 
η επιλογή του γίνεται 
κατά τρόπο ανεξάρτητο. 
Ωστόσο, το πρόγραμμα 
πρόσληψης είναι 
ευθυγραμμισμένο με το 
Υπουργείο 
Οικονομικών.  

Δεν υπάρχει 
δεσμευτικότητα. 

Λετονία 

Δεν υπάρχει ο θεσμός του 
ΕΠΔΠ. Των θεμάτων που 
αφορούν τα δικαιώματα του 
παιδιού επιλαμβάνεται ο 
Επίτροπος Διοικήσεως. 

______ _______ ______ _______ 

Λιθουανία 

Ο ΕΠΔΠ διορίζεται από το 
κοινοβούλιο μετά από 
πρόταση του Προέδρου του. 
Η διάρκεια της θητείας του 
είναι πέντε (5) χρόνια και 
υπάρχει δυνατότητα 
επαναδιορισμού του. 

Ο ΕΠΔΠ είναι ανεξάρτητη 
κυβερνητική αρχή που 
συστάθηκε με απόφαση του 
κοινοβουλίου. Μολονότι 
συνδέεται με το 
κοινοβούλιο, δεν υπάγεται 
σε αυτό. Το κοινοβούλιο 

Ο προϋπολογισμός του 
Γραφείου του ΕΠΔΠ είναι 
μέρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

Ο ΕΠΔΠ εγκρίνει τη 
δομή του Γραφείου του 
και προσλαμβάνει το 
προσωπικό του. 

Δεν υπάρχει 
δεσμευτικότητα. 
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παρέχει στον ΕΠΔΠ τις 
απαιτούμενες εξουσίες για 
την αποτελεσματικότερη 
δραστηριοποίησή του. 

Λουξεμβούργο 

Δεν υπάρχει ένα άτομο ως 
Επίτροπος για την 
Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού, 
αλλά μια επιτροπή, η 
Επιτροπή Διαμεσολάβησης 
για τα Δικαιώματα των 
Παιδιών (ORK). 

Η ORK αποτελείται από έξι 
(6) μέλη, που ορίζονται από 
την εκτελεστική εξουσία. 
Μεταξύ των μελών 
επιλέγεται ένας πρόεδρος 
και ένας αντιπρόεδρος, με 
σεβασμό στην ισότητα των 
φύλων. Η διάρκεια της 
θητείας της επιτροπής είναι 
πέντε (5) χρόνια με 
δυνατότητα ανανέωσής της 
για ακόμη μια φορά. 

Τα μέλη της ORK, 
σύμφωνα με τον νόμο, 
επιτελούν την αποστολή 
τους αντικειμενικά και 
ανεξάρτητα. Κατά την 
άσκηση των καθηκόντων 
τους καλύπτονται από το 
επαγγελματικό απόρρητο 
και έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση σε όλα τα κτίρια 
δημόσιων ή ιδιωτικών 
οργανισμών που 
σχετίζονται με τα παιδιά. 
Έχουν επίσης το δικαίωμα 
να ζητούν και να 
λαμβάνουν πληροφορίες, 
εξαιρουμένων αυτών που 
καλύπτονται από ιατρικό 
απόρρητο.   

 

Τα λειτουργικά έξοδα της 
ORK καλύπτονται από 
τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Η 
επιτροπή έχει τη 
δυνατότητα να κάνει 
προτάσεις για τον 
προϋπολογισμό της, οι 
οποίες πρέπει να 
επικυρωθούν. 

  

Το Γραφείο της ORK 
στελεχώνεται από τα 
μέλη της και δημόσιους 
υπαλλήλους. Το 2017 
δύο (2) δημόσιοι 
υπάλληλοι εργάζονταν 
για την ORK. 

Κάθε νέα πρόσληψη 
υπόκειται στην έγκριση 
του Υπουργείου 
Παιδείας και Νεολαίας. 
Οι θέσεις εργασίας 
δημοσιεύονται 
απευθείας από το 
υπουργείο στην πύλη 
εργασίας του δημοσίου. 

 

Δεν υπάρχει 
δεσμευτικότητα. 

 

Πολωνία 

Ο ΕΠΔΠ διορίζεται από την 
Κάτω Βουλή και εγκρίνεται 
από τη Γερουσία, κατόπιν 
πρότασης του Προέδρου 
της Κάτω Βουλής, του 

Η ανεξαρτησία του θεσμού 
προβλέπεται με σχετική 
νομοθεσία. Ο ΕΠΔΠ ασκεί 
ανεξάρτητα τα καθήκοντά 
του και λογοδοτεί 

Οι δαπάνες για τη 
λειτουργία του Γραφείου 
του ΕΠΔΠ καθορίζονται 
στον Νόμο περί 
Κρατικού 

Ο ΕΠΔΠ οργανώνει και 
στελεχώνει το Γραφείο 
του με το αναγκαίο 
προσωπικό. Ο ίδιος 
καταρτίζει τα σχέδια 

Ο ΕΠΔΠ ζητά από 
τις αρμόδιες αρχές, 
οργανισμούς ή 
θεσμικά όργανα τη 
λήψη μέτρων για 
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Προέδρου της Γερουσίας ή 
μιας ομάδας τουλάχιστον 
τριάντα πέντε (35) 
βουλευτών της Κάτω 
Βουλής ή δεκαπέντε (15) 
γερουσιαστών. 

Η διάρκεια της θητείας του 
είναι πέντε (5) χρόνια με 
δυνατότητα ανανέωσής της 
για μια φορά. 

 

αποκλειστικά μόνο στην 
Κάτω Βουλή. 

Κατά τη διάρκεια της 
θητείας του δεν μπορεί: 

 να κατέχει άλλο αξίωμα 
ή να ασκεί οποιοδήποτε 
άλλο επάγγελμα, 
εξαιρουμένης της 
ιδιότητας του καθηγητή 
πανεπιστημίου, 
 

 να ανήκει σε πολιτικό 
κόμμα, 

 
 να εκτελεί δημόσια 

δραστηριότητα που είναι 
ασυμβίβαστη με την 
αποστολή του Γραφείου 
του. 

Στα πλαίσια άσκησης των 
αρμοδιοτήτων του δε 
διώκεται για διενέργεια 
οποιασδήποτε πράξης ή 
έκφραση γνώμης. Μπορεί 
όμως να διωχθεί για 
σοβαρά αδικήματα με 
προηγούμενη συγκατάθεση 
της Κάτω Βουλής. 

Προϋπολογισμού και 
καλύπτονται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό. 

 

υπηρεσίας και 
προσλαμβάνει το 
προσωπικό. Όλες οι 
θέσεις δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα του 
ΕΠΔΠ και στo Δελτίο 
Δημόσιων 
Πληροφοριών.  

την προστασία των 
δικαιωμάτων του 
παιδιού. Οι 
διάφοροι 
οργανισμοί και οι 
αρχές είναι 
υποχρεωμένοι να 
ενημερώσουν το 
Γραφείο του ΕΠΔΠ 
έγκαιρα και όχι 
αργότερον των 
τριάντα (30) 
ημερών σχετικά με 
τη θέση τους ή τα 
μέτρα που έλαβαν. 
Σε περίπτωση που 
δεν το πράξουν, ο 
ΕΠΔΠ μπορεί να 
απευθυνθεί σε 
ανώτερο αρμόδιο 
φορέα και να 
ζητήσει τη λήψη 
κατάλληλων 
μέτρων. 
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Πορτογαλία 

Ο ΕΠΔΠ διορίζεται από τη 
Συνέλευση της Δημοκρατίας 
με ειδική πλειοψηφία των 
βουλευτών. Η διάρκεια της 
θητείας του είναι τέσσερα 
(4) χρόνια και η θητεία 
μπορεί να ανανεωθεί για 
τέσσερα επιπλέον χρόνια. 

 

Η ανεξαρτησία του θεσμού 
προβλέπεται με σχετική 
νομοθεσία. 

Ο ΕΠΔΠ υποβάλλει 
πρόταση για την 
κατάρτιση του 
προϋπολογισμού του, ο 
οποίος είναι μέρος του 
κρατικού 
προϋπολογισμού. Το 
ύψος του 
προϋπολογισμού του 
Γραφείου του ΕΠΔΠ είναι 
ισάξιο με αυτό των 
υπουργείων. 

Το Γραφείο του ΕΠΔΠ 
στελεχώνεται από 
προσωπικό που 
επιλέγει και 
προσλαμβάνει ο ίδιος ο 
ΕΠΔΠ. 

Ο ΕΠΔΠ 
αποστέλλει Ετήσια 
Έκθεση Δράσης 
προς τη Συνέλευση 
της Δημοκρατίας, 
στην οποία  
επισημαίνει τις 
ενδεδειγμένες 
νομοθετικές 
τροποποιήσεις 
στους τομείς των 
αρμοδιοτήτων του 
και διατυπώνει 
συστάσεις σχετικά 
με τη γενική 
πολιτική που 
ακολουθείται. 

Σλοβακία 

Ο ΕΠΔΠ εκλέγεται από το 
Εθνικό Συμβούλιο 
(κοινοβούλιο), μεταξύ 
υποψηφίων που έχουν 
κριθεί προηγουμένως ως 
κατάλληλοι για το αξίωμα 
από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Εθνικών 
Μειονοτήτων. Η θητεία του 
διαρκεί έξι (6) έτη. Δεν 
υπάρχει οποιαδήποτε 
νομοθετική πρόνοια για 

Ο ΕΠΔΠ είναι ανεξάρτητη 
αρχή στην οποία με 
συγκεκριμένη νομοθεσία 
απονεμήθηκαν 
αρμοδιότητες στο πεδίο 
των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Η 
ανεξαρτησία του 
Επιτρόπου είναι 
κατοχυρωμένη βάσει νόμου 
και σημαίνει ότι αυτός 
λειτουργεί ανεξάρτητα από 
άλλους κυβερνητικούς 

Τα έξοδα λειτουργίας του 
Γραφείου του ΕΠΔΠ 
καλύπτονται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό. 
Το Γραφείο του 
Επιτρόπου καταρτίζει τον 
δικό του προϋπολογισμό 
εσόδων και εξόδων στη 
βάση του συνολικού 
εγκεκριμένου ορίου 
δαπανών. 

 

Οι εργασίες του 
Γραφείου που αφορούν 
επαγγελματικές, 
οργανωτικές και 
τεχνικές δραστηριότητες 
εκτελούνται από το 
προσωπικό του 
Γραφείου στη βάση 
νομικής σχέσης που 
προβλέπεται από τον 
νόμο για την εκτέλεση 
εργασίας δημόσιου 
συμφέροντος, με άμεση 

Οι αποφάσεις του 
ΕΠΔΠ δεν είναι 
δεσμευτικές. Οι 
αναφορές έχουν 
μόνο 
πληροφοριακό 
χαρακτήρα. Εάν 
όμως ο Επίτροπος 
διαπιστώσει 
σοβαρές 
παραβιάσεις 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,  
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ανανέωση της θητείας του. 
Ο νυν Επίτροπος είναι ο 
πρώτος που έχει διοριστεί 
στο αξίωμα, έτσι δεν 
υφίσταται ακόμη ούτε 
διαμορφωμένη πρακτική για 
το θέμα της ανανέωσης της 
θητείας.  

θεσμούς, είναι οικονομικά 
ανεξάρτητος και η 
διαδικασία επιλογής του 
είναι διαφανής. 

 

επιρροή του Επιτρόπου 
όσον αφορά την 
επιλογή και την αμοιβή 
τους. Προς το παρόν το 
Γραφείο του Επιτρόπου 
στελεχώνεται από 
δεκατέσσερις (14) 
δημόσιους υπαλλήλους.

μπορεί να 
υποβάλει έκτακτη 
αναφορά στο 
Εθνικό Συμβούλιο. 

Σλοβενία 

Δεν υπάρχει ο θεσμός του 
ΕΠΔΠ. Των θεμάτων που 
αφορούν τα δικαιώματα του 
παιδιού επιλαμβάνεται η 
Μονάδα Υπεράσπισης του 
Παιδιού, η οποία υπάγεται 
στον Επίτροπο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

___ ___ ___ ___ 

Σουηδία 

Σύμφωνα με νόμο που 
θεσπίστηκε το 1993, η 
κυβέρνηση διορίζει τον 
ΕΠΔΠ για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Στη 
νομοθεσία δεν 
περιλαμβάνεται καμία ειδική 
διάταξη σχετικά με 
επαναδιορισμό του. 

Η ανεξαρτησία του θεσμού 
προβλέπεται με σχετική 
νομοθεσία. 

Το 2002 έγιναν πολλές 
τροποποιήσεις στη 
νομοθεσία για την 
περαιτέρω ενίσχυση της 
ανεξαρτησίας του θεσμού.  

Η κυβέρνηση αποφασίζει 
για τον προϋπολογισμό 
του ΕΠΔΠ. Το Γραφείο 
του ΕΠΔΠ καταθέτει 
ετησίως στην κυβέρνηση 
οικονομική έκθεση 
(τεκμηρίωση του 
προϋπολογισμού). 

Ο ίδιος ο ΕΠΔΠ 
αποφασίζει για την 
πρόσληψη 
προσωπικού και τα 
σχέδια υπηρεσίας του. 
Το Γραφείο του 
στελεχώνεται με 
δικηγόρους, ανακριτές, 
επικοινωνιολόγους και 
διοικητικούς. Όποτε 
κρίνεται απαραίτητο, 
μπορεί να διορίσει μία ή 
περισσότερες ομάδες 

Δεν υπάρχει 
δεσμευτικότητα. 
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εμπειρογνωμόνων για 
να υποστηρίξουν το 
έργο του. Είναι δυνατόν 
να δημοσιοποιεί τις 
θέσεις εργασίας, 
εφόσον υπάρχουν 
δημοσιονομικά μέσα γι’ 
αυτό. Σήμερα το 
Γραφείο του απασχολεί 
περίπου τριάντα τρεις 
(33) υπαλλήλους [οι 
δέκα (10) έχουν 
συμβόλαιο 
περιορισμένου χρόνου]. 

Τσεχία 

Δεν υπάρχει ο θεσμός του 
ΕΠΔΠ. Των θεμάτων 
προστασίας των 
δικαιωμάτων των παιδιών 
επιλαμβάνεται ο Επίτροπος 
Διοικήσεως. 

___ 

 

___ 

 

___ ___ 

Φινλανδία 

O ΕΠΔΠ διορίζεται από την 
κυβέρνηση. Η θητεία του 
διαρκεί πέντε (5) χρόνια και 
μπορεί να ανανεωθεί για 
δύο φορές. 

Η ανεξαρτησία του θεσμού 
προβλέπεται με σχετική 
νομοθεσία. 

O προϋπολογισμός του 
ΕΠΔΠ εγκρίνεται από το 
κοινοβούλιο. 

Το ίδιο το Γραφείο του 
ΕΠΔΠ προσλαμβάνει το 
προσωπικό του. 

Δεν αναφέρεται. 

 



19 
 

 

 



20 
 

Ερώτημα προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και 
Τεκμηρίωσης (ECPRD) αναφορικά με το θεσμό του Επιτρόπου Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του παιδιού 

 

Εισαγωγή 

Εξαιτίας των ζητημάτων που προκύπτουν σχετικά με τη στελέχωση του Γραφείου του 
Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του παιδιού και τη δεσμευτικότητα των 
αποφάσεων/εκθέσεών του, μέλος του κοινοβουλίου μας ζητά να ενημερωθεί για τη 
λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού σε χώρες 
μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC).  

Ερωτήσεις: 

 Ποιος διορίζει τον Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού και πόσα 
χρόνια διαρκεί η θητεία του; Μπορεί να επαναδιοριστεί στη θέση και για πόσες 
θητείες συνολικά; 

 Πώς διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας 
Δικαιωμάτων του Παιδιού στη χώρα σας; 

 Υπάρχει η δυνατότητα κατάρτισης του προϋπoλογισμού του Γραφείου του 
Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού από το ίδιο το Γραφείο; 

 Πώς γίνεται η στελέχωση του Γραφείου; Μπορεί το Γραφείο να προκηρύσσει 
θέσεις εργασίας συμφώνως των αναγκών του και να προσλαμβάνει προσωπικό; 

 Το περιεχόμενο των Εκθέσεων του Γραφείου καθώς και οι αποφάσεις που 
λαμβάνονται από το Γραφείο του Επιτρόπου έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα έναντι 
της εκτελεστικής εξουσίας; 

H Βουλή των Αντιπροσώπων παρακαλεί όπως τα πιο πάνω ερωτήματα απαντηθούν 
έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2018. 
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Request to the European Center for Parliamentary Research and Documentation 
(ECPRD) concerning the institution of the Commissioner for the Protection of the 

Rights of the Child  

 

Introduction 

Due to issues pertaining to the staffing of the Office of the Commissioner for Children’s 
Rights and the binding nature of its decisions/reports, a Member of Parliament requests 
to be informed on the function of this institution in member states of the European 
Network of Ombudspersons for Children (ENOC). 

Questions 

 Who appoints the Commissioner for Children’s  Rights? How long is his/her term 
in office? Can he/she be reappointed to the office and for how many terms in total? 

 How is the independence of the Office of the Commissioner for Children’s Rights 
safeguarded in your country? 

 Does the Office of the Commissioner for Children’s Rights have the capacity to 
draft its own budget? 

 How is the Office staffed? Can the Office publicize job openings according to its 
needs and employ personnel? 

 Are the Reports and the decisions taken by the office of the Commissioner binding 
for the Executive? 

 

The House of Representatives kindly requests your replies by 27th September 2018. 
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