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Καλώς ήρθατε στο πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου CHILD 

front!  Το ενημερωτικό μας δελτίο έχει στόχο να προωθήσει 

πληροφορίες σχετικά με τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη σε 

δικαστές του αστικού, ποινικού και διοικητικού κλάδου της 

δικαιοσύνης, εισαγγελείς, εκπαιδευτές και παρόχους δικαστικής 

κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε 

για τις δραστηριότητες του έργου, τις διασυνοριακές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες για εκπαιδευτές δικαστών, δικαστές και εισαγγελείς, 

τις διακρατικές διασκέψεις, καθώς και για πηγές πληροφόρησης για 



 

τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, υπάρχει επιλογή για εγγραφή 

σας πιο κάτω. Το επόμενο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου 

αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2023. 

   

   

 

Το Έργο CHILD front με Μια 

Ματιά  

 

 

 

Το έργο CHILD front στοχεύει στην προώθηση της αποτελεσματικής 

και συνεκτικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής και της 

νομοθεσίας που αφορά τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη. Το έργο 

εστιάζει στην Ελλάδα και την Κύπρο, τα δύο Κράτη Μέλη με τη 

χαμηλότερη βαθμολογία στην ΕΕ (2020 Justice Scoreboard) σε ό,τι 

αφορά τη φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη, με τη συμμετοχή εταίρων 

από τη Βουλγαρία και την Ιταλία. Για την επιτυχή επίτευξη των 

στόχων, το έργο CHILD Front περιλαμβάνει πολυμερείς ανταλλαγές 

καλών πρακτικών και διεπιστημονική διασυνοριακή εκπαίδευση 8 

εκπαιδευτών και 235 δικαστών και δημόσιων κατηγόρων.  

   

 

Οι Εταίροι 

Για να διασφαλιστεί η διεπιστημονική προσέγγιση του έργου και ότι 

όλες οι πτυχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης 

αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο τρόπο, η 

κοινοπραξία περιλαμβάνει εξειδικευμένους φορείς από τους τομείς 

της δικαστικής εκπαίδευσης, της παιδικής ψυχολογίας 

και των δικαιωμάτων του παιδιού. Το έργο συντονίζει το Κέντρο 

Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και 
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Δημήτρη Τσάτσου σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής 

Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, τον Κυπριακό Σύνδεσμο 

Οικογενειακού Προγραμματισμού, τον οργανισμό Save the Children 

Italy και το Center for the Study of Democracy από τη Βουλγαρία∙ με 

την ενεργή στήριξη του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

της Ελληνικής Εθνικής Σχολής Δικαστών και της Σχολής Δικαστών 

Κύπρου.    

  

 

  

Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών 

Αναγκών 

Στο πλαίσιo του έργου και για την καλύτερη αναγνώριση των 

εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας στόχου στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο, διαμορφώθηκε ένα ερευνητικό σχέδιο το οποίο περιλάμβανε 

συνδυασμό ερευνητικών μεθόδων (έρευνα δευτερογενών στοιχείων, 

συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης και ερωτηματολόγια). Το συγκεκριμένο 

ερευνητικό πλάνο συνέλλεξε στοιχεία, παρέχοντας γνώση από 

διαφορετικές οπτικές αναφορικά με τον τύπο, τη συχνότητα και την 

εστίαση των δικαστικών εκπαιδεύσεων σε θέματα φιλικής προς τα 

παιδιά δικαιοσύνης∙ τα θεσμικά, νομοθετικά και πρακτικά εμπόδια  για 

φιλικά προς τα παιδιά αποτελέσματα και τις συγκεκριμένες 

προκλήσεις και τομείς που χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη όπως 

απορρέουν από την αξιολόγηση της ομάδας στόχου.  

 

Το κύριο συμπέρασμα που απορρέει από τις συνεντεύξεις είναι 
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η αδιαμφισβήτητη ανάγκη για διεπιστημονική εκπαίδευση στη 

φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, το οποίο επιβεβαιώνεται τόσο 

από τις ομάδες εστίασης όσο και από τα ερωτηματολόγια. Η φιλική 

προς τα παιδιά δικαιοσύνη μόλις πρόσφατα αναδείχθηκε ως 

προτεραιότητα στις δικαστικές εκπαιδεύσεις των δύο χωρών. 

 

Η αρχική εκπαίδευση στην Κύπρο είναι σε πρώιμα στάδια, παρά το 

γεγονός ότι η φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη είναι φλέγον θέμα για 

όλους τους επαγγελματίες που εμπλέκονται σε νομικές διαδικασίες. 

Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα, καθώς η αρχική εκπαίδευση σε φιλική 

προς τα παιδιά δικαιοσύνη και η πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση δεν 

περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης της Εθνικής 

Σχολής Δικαστών μέχρι πρόσφατα. 

 

 

Αξιοσημείωτες Δηλώσεις 

Συμμετεχόντων: 
 



 

 



Κύρια αποτελέσματα της έρευνας του 

έργου CHILD front: 

• Όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν τη διεπιστημονική 

εκπαίδευση με στοιχεία παιδοψυχολογίας και φιλικής προς τα 

παιδιά επικοινωνίας ως τη νούμερο ένα ανάγκη και εξέφρασαν 

έντονη επιθυμία να συμμετέχουν σε μια τέτοια εκπαίδευση. 

• Οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν ότι είναι επαρκώς 

εξοπλισμένοι με γνώση αναφορικά με τα ισχύοντα νομικά 

πρότυπα και αν προκύψει ανάγκη μπορούν να ψάξουν και να 

μελετήσουν μόνοι τους το νομικό πλαίσιο που αφορά 

συγκεκριμένες υποθέσεις που καλούνται να επιδικάσουν. 

• Οι Διοικητικοί δικαστές στην Ελλάδα, που δεν έρχονται σε 

επαφή με παιδιά, ανέφεραν ότι θα ήθελαν εκπαίδευση σε 

νομικά πρότυπα, πιο συγκεκριμένα ευρωπαϊκά και διεθνή – 

συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) – τα οποία θα τους 

βοηθούν να καθορίσουν και να αποφασίσουν με γνώμονα την 

αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού. 

• Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν προθυμία να εκπαιδευτούν 

μαζί με άλλους συναδέλφους τους από διαφορετικά κράτη μέλη 

της ΕΕ. 

• Όλοι οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τη σημασία της 

βιωματικής, πρακτικής και μέσω αλληλεπίδρασης 

εκπαίδευσης, εν αντιθέσει με τη θεωρητική προσέγγιση.   

• Αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό, οι συμμετέχοντες 

εξέφρασαν την επιθυμία τους για πρακτική, ξεκάθαρη και βήμα 

προς βήμα καθοδήγηση ως προς την προσέγγιση παιδιών 



 

διαφορετικών ηλικιών και επιπέδου ωριμότητας που 

εμπλέκονται στις διάφορες διαδικασίες. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, την 

ανάλυση και τα συμπεράσματα μπορείτε να βρείτε στην αναλυτική 

έκθεση Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Αναγκών η οποία είναι διαθέσιμη 

προς κάθε ενδιαφερόμενη/ο εδώ. 

   

 

Μη Χάσετε τις Επόμενες Δράσεις του 

Έργου: 
 

Χαρτογράφηση των καλών πρακτικών σε ό,τι αφορά τη φιλική προς 

το παιδί δικαιοσύνη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με βάση τα 

ευρήματα, θα αναπτυχθεί εξατομικευμένο, πρακτικό, διεπιστημονικό 

καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα είναι προσβάσιμο μέσω 

μιας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί στο 

πλαίσιο του  έργου και θα τη διαχειρίζεται η Εθνική Σχολή Δικαστών 

μετά την ολοκλήρωσή του. Η εκπαίδευση δικαστών, εισαγγελέων και 

δικαστικών εκπαιδευτών θα πραγματοποιηθεί μέσα από εκπαιδεύσεις 

μελέτης, διασυνοριακά εκπαιδευτικά εργαστήρια, και ασύγχρονη 

ηλεκτρονική μάθηση.   

 

Η εκπαίδευση και το υλικό που θα αναπτυχθεί, θα εστιάζει σε τρία 

διαφορετικά και ένα διεπιστημονικό θέμα: (1) ποινική δικαιοσύνη και 

τα δικαιώματα των παιδιών στις ποινικές διαδικασίες, (2) αστικές 

διαδικασίες που περιλαμβάνουν ή επηρεάζουν παιδιά, (3) διοικητικές 

διαδικασίες για παιδιά μεταναστευτικού υποβάθρου 

(συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων), και, (4) 

προστασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών σε όλα τα είδη 

δικαστικών διαδικασιών.    
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Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα περιέχουν ενότητες 

παιδοψυχολογίας και φιλικής προς το παιδί επικοινωνίας.  

   

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένες δραστηριότητες, 

καθώς και πληροφορίες πρόσβασης στο υλικό του έργου και 

συμμετοχής σε δραστηριότητες, θα περιλαμβάνονται στα 

επόμενα ενημερωτικά δελτία! Μείνετε συντονισμένοι/ες. 

   

 

Εγγραφή  

 

 

 

Γνωρίζετε Ότι… 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναπτύξει πρότυπα και 

κατευθυντήριες οδηγίες που στοχεύουν στη στήριξη του συστήματος 

δικαιοσύνης να προσαρμοστεί, με στόχο τη διασφάλιση σεβασμού 

προς όλα τα δικαιώματα των παιδιών. 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: 

https://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice 
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