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Πρακτικά Κυπριακής Παιδοβουλής 

Η΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄ 

Συνεδρίαση 14ης Νοεμβρίου 2018  

(Ώρα έναρξης:  10.40 π.μ.)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ) 

 Καλημέρα σας.   

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας.  Κηρύσσω την έναρξη των 

εργασιών της Β΄ Συνόδου της Η΄ Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής.  

Παρακαλώ τους έντιμους γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. 

ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ: 

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) 

 Υπάρχει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Αγαπητοί παιδοβουλευτές, 

 Αγαπητή Επίτροπε Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 

 Αγαπητά παρόντα μέλη της Βουλής, 

 Αγαπητοί εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και 

Ευημερίας του Παιδιού, 

 Με μεγάλη χαρά σάς καλωσορίζω και φέτος στη Β΄ Τακτική Σύνοδο της Η΄ 

Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής.   

 Όπως είναι γνωστό, ο θεσμός της Κυπριακής Παιδοβουλής θεσμοθετήθηκε και 

λειτουργεί με επιτυχία εδώ και χρόνια και μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία παρέχει 
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την ευκαιρία στα παιδιά να εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις και απόψεις τους και να 

καταθέσουν τους προβληματισμούς τους.   

 Στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίας της Παιδοβουλής, δίδεται η ευκαιρία σε όλα 

τα παιδιά να συζητήσουν και να προβληματιστούν για θέματα που τα απασχολούν, 

αλλά και να δώσουν τα ίδια τα δικά τους μηνύματα προς τη Βουλή, την πολιτεία και κατ’ 

επέκταση την κοινωνία. 

 Όπως γνωρίζετε, η συνεδρία της Κυπριακής Παιδοβουλής πραγματοποιείται εδώ, 

στο κτίριο της ολομέλειας της Βουλής, κάθε χρόνο, τον μήνα Νοέμβριο, στο πλαίσιο της 

επετείου της υπογραφής της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων πάντοτε στηρίζει ένθερμα τον θεσμό της Κυπριακής 

Παιδοβουλής και τα μέτρα που συμβάλλουν στην περαιτέρω ενδυνάμωσή του, έχοντας 

την πεποίθηση, αλλά και την προσδοκία ταυτόχρονα ότι οι νέοι μας σήμερα, με την 

οξυδέρκεια και τον ζήλο που επιδεικνύουν, μπορούν και θέλουν να διαμορφώσουν μια 

καλύτερη κοινωνία.  Και πραγματικά πιστεύω ότι το μπορείτε. 

 Οι σκέψεις, οι απόψεις, οι προβληματισμοί και τα αιτήματα των νέων συμβάλλουν 

στη βελτίωση της κοινωνίας που ζούμε.  Η συμμετοχή τους στα κοινά και στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι είναι μεγάλης σημασίας, προάγει την κριτική σκέψη και οδηγεί στην ωρίμασή 

τους.  Οι νέοι σήμερα αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον, και θέλουν ένα καλύτερο 

μέλλον, μια καλύτερη κοινωνία με αξίες, που τους αξίζει, όπου όλοι οι θεσμοί θα 

λειτουργούν σωστά μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά και διαφάνεια.  Είναι σε 

θέση να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στα κοινά και η επικοινωνία τους με όλους τους 

φορείς, κρατικούς και μη, είναι ιδιαίτερα σημαντική και πολύτιμη.   

 Πρωταρχικός στόχος της συντεταγμένης πολιτείας πρέπει να είναι η στήριξη των 

νέων και η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους με τη λήψη όλων των μέτρων τα οποία 

προάγουν την ευημερία και την πρόοδό τους.  
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 Είμαι σίγουρος ότι σήμερα θα ακουστούν ενδιαφέρουσες προτάσεις και εισηγήσεις 

και θα γίνει μια γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και απόψεων.   

 Το κεντρικό θέμα της σημερινής συνόδου φέρει τον τίτλο «Τρόποι επικοινωνίας και 

ανατροφοδότησης μεταξύ Κυπριακής Παιδοβουλής και Βουλής των Αντιπροσώπων».  

Η κάθε επαρχιακή κοινοβουλευτική ομάδα θα καταθέσει τις απόψεις της πάνω στις 

διάφορες πτυχές του θέματος.  Αδιαμφισβήτητα, μέσα από το διάλογο που 

αναπτύσσεται, δημιουργείται η βάση για τη διαμόρφωση μιας καλύτερης κοινωνίας και 

δίδονται τα αναγκαία μηνύματα προς όλους τους αρμόδιους φορείς εξουσίας που 

εφαρμόζουν και διασφαλίζουν τα δικαιώματα των παιδιών.   

 Σ’ αυτό το θέμα που θα συζητήσετε θα σας καλούσα να λάβετε υπόψη ότι η 

επόμενη Παιδοβουλή δε θα είναι υπό την παρούσα μορφή, αλλά θα ενταχθεί σ’ αυτό 

που θα δημιουργηθεί ελπίζω μέχρι τον επόμενο Νοέμβριο και πολύ πριν η παράλληλη 

Βουλή, μια νέα προσέγγιση την οποία ξεκινά πρωτοπορώντας η Κυπριακή Βουλή και 

θα ήθελα να συζητήσετε αυτό το ζήτημα -νομίζω σας το πληροφόρησα ξανά- και οι 

απόψεις σας θα είναι μεγάλης σημασίας για τον τρόπο λειτουργίας.   

 Τα παιδιά, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, έχουν κάθε 

δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις που τα αφορούν. 

 Όπως είναι γνωστό, η Βουλή των Αντιπροσώπων πάντα στηρίζει τους νέους και 

μεριμνά για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.  Στις συνεδριάσεις που διεξάγονται 

από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές εξετάζονται αρκετά θέματα που αφορούν την 

προστασία και στήριξη της οικογένειας και του παιδιού, την ενίσχυση της υγείας, της 

εκπαίδευσης, του σχολείου, τη στήριξη των μαθητών, των οργανώσεων νεολαίας κ.λπ. 

 Επίσης, η Βουλή ως νομοθετικό σώμα, συμβάλλει ιδιαίτερα στη βελτίωση των 

συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης, ζητήματα τα οποία πάντοτε βρίσκονται στις 

προτεραιότητές της. 
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 Η Βουλή, με κάθε μέσο που διαθέτει, διαδραματίζει θετικό ρόλο όσον αφορά την 

ικανοποίηση των αναγκών των νέων και την επίλυση των προβλημάτων τους.  Γι’ αυτό 

και πρόσφατα αποφασίστηκε η καθιέρωση μιας μόνιμης και σταθερής επικοινωνίας και 

ανταλλαγής απόψεων με εκπροσώπους της Κυπριακής Παιδοβουλής.  Ελπίζω αυτό το 

σύστημα να λειτουργεί και να λειτουργεί ομαλά και είμαι προσωπικά στη διάθεσή σας 

ακόμα και στο προσωπικό μου τηλέφωνο σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί 

οποιαδήποτε δυσλειτουργία.  

 Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων που διεξάγονται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, 

κυρίως στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, καλούνται πάντοτε 

εκπρόσωποι της Κυπριακής Παιδοβουλής, για να καταθέσουν τις θέσεις και απόψεις 

τους για θέματα που τους αφορούν. 

 Η συμμετοχή των νέων στα κοινά και στο πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι πάντοτε 

ενθαρρύνεται και γι’ αυτό η Βουλή παρέχει τον χώρο, τις υποδομές της και κάθε στήριξη 

κάθε χρόνο, για να γίνονται εδώ οι συζητήσεις της Κυπριακής Παιδοβουλής, ώστε να 

διασφαλίζεται η συμμετοχικότητα και να αναπτύσσεται πλούσια κριτική σκέψη, που 

στηρίζει τον πολιτισμό και τη δημοκρατία.   

 Με τη δημιουργία, που ελπίζω και αυτό μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο -και πρέπει 

να παλέψουμε με τις κρατικές διαδικασίες φυσικά, για να μην πάμε ακόμα δυο τρία 

χρόνια- θα ήθελα να σας πω ότι μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο θα λειτουργήσει το Σπίτι 

του Πολίτη στη Βουλή.  Και γι’ αυτό θα ήθελα πώς εσείς θα μπορούσατε να το 

χρησιμοποιήσετε, να συμμετέχετε, να είναι δικό σας σπίτι.  Και γιατί να μην είσαστε οι 

πρώτοι και οι πιο συχνοί χρήστες αυτής της υποδομής που δημιουργούμε.  Αλλά από 

πριν μπορεί να πρέπει μας πείτε και κάποια πράγματα, που νομίζετε ως μηχανισμούς 

ότι θα πρέπει να περιλάβουμε, νοουμένου ότι το επιτρέπει το κτίριο, στο Σπίτι του 

Πολίτη στη Βουλή. 
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 Όλες οι επαρχιακές κοινοβουλευτικές ομάδες, μέσα από τη σοβαρότητα και τη 

συλλογικότητα που τις χαρακτηρίζει, ανταλλάσσουν απόψεις και προβληματισμούς.  

Είστε νέοι σε πορεία αναζήτησης, με οράματα και αξίες.  Είστε εσείς η μεγαλύτερη 

επένδυση για το μέλλον της πατρίδας μας. 

 Επιτρέψτε μου να συγχαρώ θερμά όλους και όλες που εργάστηκαν και δούλεψαν 

συλλογικά για την πραγματοποίηση της φετινής Συνόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής, 

γιατί μέσα από τη συμμετοχή του καθενός νέου στα κοινά εμπλουτίζεται η δημοκρατία 

και προάγεται κατ’ επέκταση ο πολιτισμός μας.  Θα ήθελα σ’ αυτό το σημείο να 

ευχαριστήσω τον Διευθυντή και τους λειτουργούς της Βουλής για τη στήριξη αυτής της 

προσπάθειας, που είναι προσπάθεια από δικής μας άποψης, πέραν των όσων έχω πει 

και ανοίγματος της Βουλής προς τα έξω. 

 Προτού προχωρήσουμε, θέλω να καλωσορίσω την Επίτροπο Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού, τους συναδέλφους βουλευτές, που με την παρουσία τους 

υπογραμμίζουν τη σημασία που η Βουλή των Αντιπροσώπων προσδίδει στον θεσμό, 

την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού 

(ΠΣΕΠΕΠ), καθώς και όλους τους αρμοδίους που ασχολούνται με θέματα του παιδιού 

και είναι σήμερα μαζί μας.  Επιτρέψτε μου επίσης να ευχαριστήσω και τα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας για όση προβολή θα δώσουν σε αυτές τις σημαντικές εργασίες. 

 Σας διαβεβαιώνω για ακόμη μια φορά ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι 

πάντα δίπλα σας, πρόθυμη να σας ακούσει και να συνδράμει στην όλη προσπάθεια 

που καταβάλλεται και να σας παράσχει το βήμα, ώστε η φωνή σας να ακουστεί και να 

προωθηθούν τα μηνύματα και οι θέσεις σας στην κυπριακή πολιτεία και κοινωνία.   

 Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας, κάθε καλό και υγεία σε όλους και ένα 

μέλλον όπως το επιθυμείτε και όπως αξίζει σε σας και στην πατρίδα μας. 
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 Εγώ σας υπόσχομαι προσωπικά ότι οι εισηγήσεις σας θα βρίσκουν πρακτική 

ανταπόκριση με στόχο την εφαρμογή και όχι τη δημιουργία θεμάτων συζήτησης.   

 Προχωρούμε τώρα με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. 

 Καλώ στο βήμα τον Πρόεδρο της Κυπριακής Παιδοβουλής κ. Παρασκευά 

Χατζήκκο για τον δικό του χαιρετισμό.  Και, επειδή σε λίγα λεπτά θα πρέπει να φύγω, να 

ετοιμαστεί η κ. Κουκουμά να προεδρεύσει και μετά δίδετε τη συνέχεια στον επόμενο 

προεδρεύοντα.   

 Έχετε το λόγο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΤΖΗΚΚΟΣ: 

 Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

 Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, 

 Αξιότιμη κυρία Επίτροπε Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 

 Σεβαστά μέλη της ΠΣΕΠΕΠ, 

 Αγαπητοί συντονιστές,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι παιδοβουλευτές, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Εκ μέρους της Παιδοβουλής σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τον χρόνο που μας 

δίνετε στη σημερινή συνεδρία, προκειμένου να τεθούν οι θέσεις μας μέσω των 

εκθέσεων που έχουμε ετοιμάσει, αλλά και μέσω της συνδιαλλαγής απόψεων που θα 

ακολουθήσει.  Κύριό μας μέλημα είναι να εισακουστούν οι απόψεις μας από την 

πολιτεία.  Κατανοούμε το βεβαρημένο σας πρόγραμμα και ευχαριστούμε για την εδώ 

παρουσία σας.   

 Συμπληρώνεται φέτος το 17ο έτος λειτουργίας της Κυπριακής Παιδοβουλής.  

Δεκαεφτά χρόνια ανιδιοτελούς προσφοράς προς τα παιδιά με γνώμονα την υπεράσπιση 

και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών όλης της Κύπρου.  Δεκαεφτά χρόνια 
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επιτευγμάτων και μεγάλων αλμάτων προς όφελος πάντα των παιδιών.  Δεκαεφτά 

χρόνια αγώνων και προσπαθειών.  Τα παιδιά έχουν φωνή και άποψη, η οποία 

εκφράζεται από την Κυπριακή Παιδοβουλή και απ’ ό,τι φαίνεται η κοινωνία άρχισε δειλά 

δειλά να ακούει.   

 Ως εκλελεγμένοι εκπρόσωποι προασπιστές των δικαιωμάτων των παιδιών, 

επιθυμούμε να παραθέσουμε τις θέσεις μας σχετικά με τον μηχανισμό συνεργασίας 

Παιδοβουλής και κράτους, ο οποίος πρόκειται να θεσμοθετηθεί.  Η προσπάθειά μας 

αυτή υπήρξε συλλογική και συναινετική.  Ευελπιστούμε πως με το πέρας της σημερινής 

συνεδρίας οι λύσεις που θα προταθούν και θα ανοίξουν τις γέφυρες επικοινωνίας και 

συνεργασίας μας με την πολιτεία θα εισακουστούν και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.   

 Στο σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ όπως μας εξηγήσετε περαιτέρω γι’ 

αυτήν την παράλληλη Βουλή που έχετε αναφέρει στην ομιλία σας.  Θερμή παράκληση 

όπως παραμείνετε μέχρι το τέλος της συνεδρίας, εάν βέβαια το πρόγραμμά σας το 

επιτρέπει, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.   

 Κλείνοντας, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες της σημερινής ολομέλειας και 

αναμένουμε τη θετική και άμεση ανταπόκριση της Βουλής και του κράτους για μία 

καλύτερη και σωστότερη συνδιαβούλευση.   

 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Το να μείνω μέχρι το τέλος, δυστυχώς είναι αδύνατο, έχω και συνάντηση και εκτός 

Βουλής σήμερα και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά παρευρίσκεται ο Διευθυντής 

της Βουλής, οι γραμματείς, η γραμματέας των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και 

εκπρόσωπος του γραφείου μου, η οποία έχει συστηθεί σ’ εσάς ως συντονιστής της 

επικοινωνίας μαζί μου.   
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 Για την παράλληλη Βουλή, να πω δυο λόγια.  Με μία μελέτη που έχουν κάμει οι 

συνεργάτες μου, υπάρχει αυτή η έννοια της παράλληλης Βουλής σε καθεστώτα όπου 

γινόταν αυτή η παράλληλη Βουλή ως αντίδραση προς την καθεστηκυία τάξη με 

αρνητικό τρόπο.  Και έχω, μετά που είδα τη μελέτη αυτή, αποφασίσει ότι θα μπορούσε 

αυτό να γίνει με τη θετική άποψη και αντί να γίνει ως αντίδραση ενός καθεστώτος ή μιας 

Βουλής που δε λειτουργεί δημοκρατικά ή που δεν ικανοποιεί όπως έγινε σε αρκετές 

περιπτώσεις στον κόσμο στην ιστορία, στην Κύπρο, μία χώρα ευρωπαϊκή και, αν 

πετύχει, πιθανό να γίνει και ένα παράδειγμα και για άλλους, αυτή την πρωτοβουλία να 

την πάρει η ίδια η Βουλή και μάλιστα ο Πρόεδρος της Βουλής και να δημιουργήσει 

συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες θα λειτουργούν κατά το πρότυπο, όπως είναι η 

Παιδοβουλή, όπως είναι η Βουλή των Γερόντων, όπως μπορεί να δημιουργήσουμε τη 

Βουλή των Επιστημόνων, ιδιαίτερα σήμερα με την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση.  

Δεν ξέρω πόσο έχετε παρακολουθήσει τις δραστηριότητες της Βουλής με δύο συνέδρια 

σ’ αυτό τον τομέα.  Και έτσι με ένα συντεταγμένο τρόπο, με υπηρεσίες που θα 

στηρίζουν αυτή τη νέα δομή, να υπάρχει μια άμεση επικοινωνία της Βουλής με την 

κοινωνία συντεταγμένα, με συγκεκριμένες εισηγήσεις, συγκεκριμένες απαιτήσεις για 

υλοποίηση, αλλά και μια υπεύθυνη διαδραστική επίδραση και επικοινωνία.  Δηλαδή εγώ 

θέλω αυτά τα δέκα πράγματα να τα συζητήσουμε, π.χ. αυτά τα τρία μπορούν να γίνουν, 

αυτά τα δύο πρέπει να τα κάμει κάποιος άλλος, αυτά τα πέντε δε γίνονται.  Και έτσι θα 

υπάρχει μια πιο υπεύθυνη επικοινωνία.  Δηλαδή, αν θέλετε, είναι και διεύρυνση της 

υφιστάμενης δραστηριότητας της Βουλής, αλλά πλέον να μπει σ’ ένα γενικότερο 

πλαίσιο.  Μπορεί να το συζητήσετε.  Είμαι και στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε και 

ειδικά όχι μόνο με αντιπροσωπία, αλλά και με την ολομέλεια σε μια άλλη ευκαιρία και σε 

χρόνο που θα καθορίσουμε.   
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 Θα καλέσω σ’ αυτό το σημείο την κ. Κουκουμά...  Ήρθε ο κ. Χατζηγιάννης.  Να 

μου επιτρέψετε να πω στον κ. Χατζηγιάννη να προεδρεύσει.   

 Έλα, κύριε Χατζηγιάννη. 

 (Στο σημείο αυτό τον Πρόεδρο της Βουλής αντικαθιστά στην έδρα ο κ. Κυριάκος 

Χατζηγιάννης.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ) 

 Ευχαριστώ τον κ. Παρασκευά Χατζήκκο για τον χαιρετισμό του εκ μέρους της 

Κυπριακής Παιδοβουλής. 

 Θα προχωρήσουμε τώρα με τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

 Θα καλέσω τώρα να έρθουν εδώ στο βήμα με τη σειρά της συζήτησης οι Πρόεδροι 

ή οι εκπρόσωποι των αρμόδιων επαρχιακών κοινοβουλευτικών ομάδων, οι οποίοι, 

αφού καταθέσουν τις θέσεις τους, θα επιστρέψουν στη θέση τους.  Αμέσως μετά αν 

υπάρχει οποιοσδήποτε από τους παιδοβουλευτές που θέλει να εκφράσει οποιαδήποτε 

άποψη, παρακαλώ, αφού σηκώνεται από το κάθισμά του και σηκώνει το χέρι του, για να 

ζητά τον λόγο, να δηλώνει το όνομά του και από ποια επαρχία προέρχεται και να 

καταγράφεται στα πρακτικά.  Είναι παράκληση οι ομιλίες σας να μην ξεπερνούν το 

ενάμισι λεπτό και να μη γίνονται παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των ομιλιών.  Επίσης θα 

ήταν παράκλησή μου να μη γίνονται ομιλίες για θέματα τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί 

και των οποίων η συζήτηση έχει ήδη εξαντληθεί.  Θέλω επίσης να αναφέρω ότι με βάση 

τον Κανονισμό της Βουλής δε χειροκροτούμε μετά το πέρας των ομιλιών και επίσης 

απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, γι’ αυτό παρακαλώ να απενεργοποιήσετε 

όλοι τα κινητά σας τηλέφωνα.  Θέλω επίσης να αναφέρω ότι θα αναμένονται και τυχόν 

παρεμβάσεις από τα αγαπητά μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, ώστε να υπάρξει 

ένας πιο γόνιμος και ολοκληρωμένος διάλογος.   
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 Το τρίτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η κατάθεση των θέσεων της 

Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λευκωσίας/Κερύνειας. 

 Καλώ στο βήμα την εκπρόσωπο της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Λευκωσίας/Κερύνειας, για να καταθέσει τις θέσεις τους. 

 Παρακαλώ. 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής,  

 Κύριοι βουλευτές,  

 Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, 

 Συνάδελφοι παιδοβουλευτές, 

 Η έννοια της δημοκρατίας θεμελιώνεται πάνω στην αρετή και στον δίκαιο Νόμο, 

επάνω στην πολιτική και την ατομική ελευθερία, στο ήθος και στην ευθύνη του κάθε 

πολίτη να ενεργεί και να συμμετέχει σ’ ένα κράτος δικαίου.  Σ’ ένα τέτοιο κράτος 

θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες. 

 Ως εξελεγμένα μέλη της Παιδοβουλής είχαμε την ευκαιρία και την εμπειρία να 

εμπλακούμε στο «πολιτικό γίγνεσθαι» του τόπου μας.  Προσπαθήσαμε και πετύχαμε 

μια πιο ουσιαστική συμμετοχή μας για θέματα που μας αφορούν άμεσα.  Ανοίξαμε 

γέφυρες συνεργασίας και επικοινωνίας με τη Βουλή και την κυβέρνηση, ώστε ως νέοι 

της Κύπρου να έχουμε άποψη για όσα αποφασίζονται για μας και τις επόμενες γενεές, 

ωστόσο βρισκόμαστε ακόμη σε αρχικά στάδια. 

 Το κράτος, ως μια σύγχρονη Δημοκρατία που ενισχύει τη συμμετοχή των παιδιών, 

οφείλει να εντάξει την Κυπριακή Παιδοβουλή στον κρατικό προϋπολογισμό.  Ένας 

προϋπολογισμός ο οποίος θα καλύπτει τα μεταφορικά των Παιδοβουλευτών, όπως 

γίνεται με τους Βουλευτές, τα γεύματα κατά τις συναντήσεις, τα εκτυπωτικά κ.ά.  Επίσης 
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την επιχορήγηση συνεδρίων και διήμερων σεμιναρίων επιμόρφωσης τα οποία εδώ και 2 

θητείες δεν πραγματοποιήθηκαν, γεγονός που δεν βοηθά στη δημιουργία “ενότητας” 

μεταξύ των Επαρχιακών Ομάδων ούτε και στη συλλογικότητα που ένας τέτοιος Θεσμός 

πρέπει να έχει.  Η επιμόρφωση γίνεται επαρχιακά και πολλές φορές το επίπεδο δεν 

είναι ίδιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των επαρχιών. 

 Στο ίδιο μοτίβο, δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα για δράσεις ενημέρωσης 

των παιδιών για τα δικαιώματά τους, έτσι ώστε να μάθουν να τα απαιτούν και να τα 

εφαρμόζουν.  Είναι ηλίου φαεινότερο πως για να διεκδικήσει ένα παιδί τα δικαιώματα 

του πρέπει πρώτα να τα γνωρίζει. 

 Αξίζει ακόμη να τονιστεί πως δεν νοείται η Κυπριακή Παιδοβουλή να μην έχει 

χώρους συνεδριάσεων σε κάθε επαρχία και να εξαρτάται από την καλή διάθεση φορέων 

και μη κυβερνητικών οργανισμών οι οποίοι προσφέρονται να στεγάζουν τις συνεδρίες 

της Κυπριακής Παιδοβουλής.  Η Βουλή θα πρέπει να διαθέσει χώρους συνεδριάσεων 

τόσο για τις Επαρχιακές Κοινοβουλευτικές Ομάδες, όσο και για τις παγκύπριες 

συνεδρίες. 

 Συμπληρωματικά, η εργοδότηση μόνιμου λειτουργού έστω και μερικής 

απασχόλησης είναι πέραν από επιβεβλημένη.  Μέχρι στιγμής όλα γίνονται από τους 

εθελοντές της ΠΣΕΠΕΠ, με αποτέλεσμα πλέον να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις 

αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας του Θεσμού. 

 Ας σημειωθεί ακόμη ότι σε πρόσφατη συνάντηση της Κυπριακής Παιδοβουλής με 

τον Πρόεδρο της Βουλής καθορίστηκε Λειτουργός της Βουλής, ο οποίος θα αναλάβει 

τον ρόλο του συνδετικού κρίκου των δύο Σωμάτων, ως όφειλε.  Ελπίζουμε ότι αυτό το 

βήμα θα καλύψει το κενό που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια μεταφέροντας στις 

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, στους Βουλευτές, αλλά και στον Πρόεδρο της Βουλής τις 
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απόψεις της Παιδοβουλής.  Κυρίως όμως θα δίνει ανατροφοδότηση στην Παιδοβουλή 

για την πορεία των αιτημάτων της, κάτι το οποίο δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν γίνεται. 

 Είναι απαραίτητο η Βουλή να ενημερώνει την Παιδοβουλή για όλα τα νομοσχέδια 

και προτάσεις που αφορούν τα παιδιά.  Επίσης υπάρχουν πολλά ζητήματα που 

αφορούν τα παιδιά και δεν είναι νομοθετικά ρυθμισμένα, όπως για παράδειγμα η 

νομοθεσία για τους ανήλικους παραβάτες και η νομοθεσία που έχει καταρτίσει η 

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του παιδιού με τίτλο «Νόμος που εγκαθιδρύει 

ένα σύστημα ποινικής δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά που βρίσκονται σε 

σύγκρουση με τον Νόμο και ρυθμίζει θέματα αναφορικά με την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της παραβατικότητας των παιδιών στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής 

δικαιοσύνης».  Η Βουλή οφείλει να πιέζει την πολιτεία ούτως ώστε τέτοια νομοσχέδια να 

ετοιμάζονται και να προωθούνται στη Βουλή για ψήφιση. 

 Ακόμη, η Βουλή θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η εφαρμογή του δικαιώματός μας 

στη συμμετοχή δεν πρέπει να μας στερεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση.  Οι συναντήσεις 

και οι συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών όπου θα συμμετέχουν οι 

Παιδοβουλευτές θα πρέπει να διεξάγονται μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου, για να 

μπορούμε να παρευρισκόμαστε χωρίς να πρέπει να απουσιάζουμε από το σχολείο.  

Επίσης, παρ’ όλο που ο Πρόεδρος της Βουλής μας έχει τονίσει πως δεν είναι 

υποχρεωμένος ο Πρόεδρος της εκάστοτε Επιτροπής να δίνει τον λόγο στον κάθε 

παρευρισκόμενο, οφείλετε να μας δίνετε τον λόγο και να διαβάζετε τα υπομνήματά μας, 

που θα αποστέλλονται σε περίπτωση που δεν μπορεί να παρευρεθεί κάποιος 

Παιδοβουλευτής ή εκπρόσωπος τους. 

 Κύριο μέλημά μας, ως Παιδοβουλευτές είναι η σωστή και εποικοδομητική 

συνεργασία μεταξύ πολιτείας, Βουλής και Παιδοβουλής!  Όντας πολίτες της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετά από πάμπολλες συζητήσεις και 
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προσπάθειες επιτέλους λαμβάνουμε τη θετική σας ανταπόκριση.  Το πρώτο βήμα μιας 

συνεργασίας, που μόνο να προσφέρει μπορεί, έχει γίνει.  Ευελπιστούμε ότι όλοι με την 

ίδια θέληση και τον ίδιο ζήλο, θα προχωρήσουμε μπροστά.  Διότι ακόμα βρισκόμαστε 

στην αρχή.  Έχουμε ακόμα πολλά να καταφέρουμε.  Εξάλλου, δεν είναι ψέμα ότι πίσω 

από κάθε παιδί που πιστεύει στον εαυτό του, υπάρχει ένας ενήλικας που πίστεψε 

πρώτος σε αυτό. 

 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 

ΕΚΟ Λευκωσίας/Κερύνειας (αλφαβητικά): 

Παιδοβουλευτές: 

1. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος 

2. Άντρεα Σωτηρίου 

3. Άρτεμις Κωνσταντινίδου 

4. Βικτώρια Ραγιά 

5. Γιώργος Ταχτούχ 

6. Έλενα Σίφουνα 

7. Εύα Κρίμε 

8. Ιωάννα Προκοπίου 

9. Ιωάννα Χρυσοβιτσιώτη 

10. Κάρλο Χοροζιάν  

11. Κλείτος Φιλιππίδης 

12. Κλεοπάτρα Ευσταθίου  

13. Μαρίλια Γεωργίου 

14. Μαρίνα Παναγιώτου    

15. Μιράντα Ειρήνη Χατζηγαβριήλ 

16. Μιχαηλίνα Ρετίσκι 
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17. Μιχάλης Τσαγγαρίδης 

18. Νικόλας Φαρμάκης 

19. Παναγιώτα Παπακυριακού 

20. Παρασκευάς Χατζήκκος 

21. Σοφία Καλαβά 

22. Σωκράτης Σωκράτους 

23. Φίλιππος Πρατζιώτης 

Αναπληρωτές: 

1. Έλενα Μιχαήλ 

2. Εμμανουήλ Δημοσθένους 

3. Χάρης Ζαχαρία 

Συντονίστριες: 

Χριστιάνα Γρηγορίου – Ψυχοθεραπεύτρια 

Γεωργία Επιστηθίου – Συνδικαλίστρια ΣΕΚ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Αν δεν υπάρχουν ομιλητές, η συζήτηση επί του θέματος έχει ολοκληρωθεί και θα 

θέσω τα συμπεράσματα ενώπιόν σας για έγκριση.   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

 Παρακαλώ να μετρηθούν. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Τα συμπεράσματα εγκρίνονται με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και 

καμία αποχή. 

 Το 4ο θέμα είναι η κατάθεση των θέσεων της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας Πάφου. 

 Καλώ στο βήμα τον εκπρόσωπο της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Πάφου, για να καταθέσει τις θέσεις τους. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο άρθρο 12, λέει πως κάθε παιδί έχει 

το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του για τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή του και οι 

απόψεις του πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.  

 Η Παιδεία θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην αύξηση 

της συμμετοχής των παιδιών στα κοινά του τόπου μας.  Ίσως, το καλύτερο δυνατό 

μέτρο θα ήταν η διεξαγωγή τακτικών ενημερωτικών σεμιναρίων/βιωματικών 

εργαστηρίων, με θέματα που απασχολούν τα παιδιά.  Επίσης, τα σχολεία και τα 

πανεπιστήμια θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως κέντρα παροχής πληροφοριών για 

τις ευκαιρίες που δίδονται στα παιδιά να συμμετάσχουν στα κοινά.  
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 

1. Συμμετοχή εκπροσώπων των παιδιών σε Δήμους και Κοινότητες 

• Να δημιουργηθούν ομάδες παιδιών σε κάθε κοινότητα/δήμο που θα 

συμμετέχουν στη διοργάνωση εκδηλώσεων και πολιτιστικών δρώμενων για 

άτομα της ηλικίας τους.  

• Τη δημιουργία ομάδων άμεσης δράσης από παιδιά, τα οποία να 

επισημαίνουν και να υποδεικνύουν στους υπεύθυνους προβλήματα που τους 

απασχολούν σε σχέση με τις κοινότητες ή τους Δήμους τους. 

• Στα Κέντρα Νεολαίας, να συμμετέχουν παιδιά στις επιτροπές λήψης 

αποφάσεων και να διοργανώνονται δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τα 

παιδιά σε συνεννόηση πάντα με τους εκπροσώπους τους. 

2. Δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας όπου τα παιδιά θα καταθέτουν τις 

εισηγήσεις τους και θα καταγράφονται από τους αρμόδιους φορείς  

3. Συμμετοχή των παιδιών σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων για το 

περιβάλλον 

• Nα γίνει θεσμός η ύπαρξη μιας επιτροπής περιβάλλοντος σε όλα τα σχολεία 

της Κύπρου. 

• Δημιουργία Συμβουλευτικής Ομάδας Εφήβων, η οποία θα μπορεί να 

λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την προστασία 

περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.  

4. Δημιουργία επιτροπής με εξειδικευμένα και επαρκώς εκπαιδευμένα μέλη 

στην οποία θα εξετάζονται περιπτώσεις καταγγελιών καταπάτησης 

Δικαιωμάτων του Παιδιού σε επίπεδο οικογένειας και κοινωνίας (π.χ. 

σεξουαλική παρενόχληση, βία και κακοποίηση, κτλ.) 

5. Συμμετοχή για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον Πολιτισμό 
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 Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε επίσης τα εξής: 

• Τη δημιουργία πολιτιστικών κέντρων/κέντρων απασχόλησης για παιδιά στα 

οποία θα προωθούνται δραστηριότητες που θα σχετίζονται με τον πολιτισμό 

και την Τέχνη.  Δραστηριότητες πολιτιστικές θα μπορούσαν να οργανωθούν 

και στα υφιστάμενα Κέντρα Νεολαίας.  Η συμμετοχή να είναι δωρεάν χωρίς 

διακρίσεις και περιορισμούς. 

• Να δημιουργηθούν ενημερωτικές ιστοσελίδες σε σχέση με τον Πολιτισμό από 

το αρμόδιο υπουργείο, δήμους, κοινότητες, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα 

να εκφράζουν τα παιδιά τα ενδιαφέροντά τους για πολιτιστικά θέματα και να 

αναρτώνται ανάλογα πληροφορίες ή δραστηριότητες για να λαμβάνουν 

μέρος με ποικίλους τρόπους παιδιά από όλη την Κύπρο. 

• Συνεργασίες ανάμεσα σε εκπαιδευτικά κέντρα και πολιτιστικούς 

οργανισμούς.  

• Τα σχολεία να λαμβάνουν μέρος περισσότερο σε δράσεις πολιτιστικές και να 

επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε αυτές.  Για παράδειγμα διοργάνωση 

εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής, κ.ο.κ. με δημιουργίες παιδιών με θέματα 

που τα ενδιαφέρουν.  Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί ο χρόνος του 

μαθήματος της Τέχνης στα σχολεία, ώστε να δημιουργούνται έργα που δεν 

θα μένουν μόνο στο σχολείο, αλλά θα εκτίθενται σε δημόσιους χώρους.  

• Μουσικά γυμνάσια και λύκεια να οργανώνουν συχνά βραδιές μουσικής, αλλά 

και ομάδες παιδιών λάτρεις της μουσικής, της ποίησης, της δημιουργικής 

γραφής να μπορούν να παρουσιάζουν τα ταλέντα τους σε καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις του δήμου ή της κοινότητάς τους.  

 Σας ευχαριστούμε. 

ΕΚΟ Πάφου (αλφαβητικά): 
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Παιδοβουλευτές: 

1. Αντρέας Νικολάου - Πρόεδρος 

2. Ειρήνη Σαββίδου - Αντιπρόεδρος 

3. Ελευθέριος Νίκου - Υπεύθυνος Εκδηλώσεων 

4. Χρίστος Αντωνιάδης - Γραμματέας 

Αναπληρωτές: 

1. Στέλλα Θεοδούλου  

2. Βέρα Θεοφάνους  

Παρατηρητές: 

1. Δήμος Αντωνιάδης 

2. Κύπρος Λαμπριανού 

3. Πέτρος Ταμπουτσιάρης 

Συντονίστριες: 

Δήμητρα Σιέλη - Φιλόλογος 

Μαρία Μίτα - Φιλόλογος 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ την ομάδα της Πάφου. 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Παρακαλώ. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΩΣΤΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Θεωρούμε ότι κάποιες εισηγήσεις βγήκαν λίγο εκτός θέματος, επειδή μιλούμε για 

τη συνεργασία της Παιδοβουλής με τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Ένα παράδειγμα 

είναι στη σελίδα 2, η τελευταία εισήγηση όπου απευθύνονται για το τι μπορούν να 

κάνουν τα σχολεία.  Εμείς εισηγούμαστε να τροποποιηθεί αυτό ως εξής:  «Η 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού να εισηγηθεί στα σχολεία να 

λαμβάνουν μέρος περισσότερο σε δράσεις πολιτιστικές και να επιδιώκουν τη συμμετοχή 

τους σε αυτές.».  Δηλαδή να γραφτεί πώς η Βουλή μπορεί να βοηθήσει. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Γίνεται αποδεκτή η εισήγηση;  Η μικρή αλλαγή στο κείμενο των θέσεων της 

Πάφου;   

AΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί επ’ αυτού; 

 Παρακαλώ, η κυρία Επίτροπος. 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: 

(ΛΗΔΑ ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑ) 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε τον λόγο και χαιρετίζω το γεγονός ότι 

φέτος η συνεδρία αυτή της Παιδοβουλής δίνει την ευκαιρία και σε βουλευτές να κάμουν 

διάλογο με παιδιά και τα παιδιά με τους βουλευτές, αλλά και την Επίτροπο. 

 Θα ήθελα να τοποθετηθώ επί του γενικού θέματος, τρόποι συνεργασίας 

Παιδοβουλής και Βουλής των Αντιπροσώπων.  Να χαιρετίσω όπως είπα το γεγονός ότι 

αρχίζει να αλλάζει ο τρόπος που διεξάγεται η Παιδοβουλή.  Να υπενθυμίσω ότι ο 

θεσμός της κυπριακής Παιδοβουλής είναι ένας βασικότατος θεσμός μέσα από τον οποίο 

ασκείται το δικαίωμα των παιδιών στη συμμετοχή, να ενδυναμώνονται, να 

διαμορφώνουν άποψη και να την εκφράζουν.  Αλλά δεν κλείνει εδώ ο κύκλος της 

συμμετοχής.  Πρέπει μετά να έχουν την ευκαιρία να ακούσουν την άποψη και να 
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διαβουλευτούν με εκείνους προς τους οποίους απευθύνονται, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση στην κυπριακή Βουλή και μετά να έχουν ανατροφοδότηση πώς αυτά που 

είπαν λήφθηκαν υπόψη και γιατί.  Και αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.  23 Νοεμβρίου 

του 2016 στην τότε συνεδρία της Παιδοβουλής, την πανηγυρική, είχαν εκφράσει τις 

ανησυχίες τους τα παιδιά, κάτι με το οποίο συμφωνούσα, και συνέχεια τούτου είχα 

γράψει στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Μάιο του 2017, 

εκφράζοντας όλες αυτές τις ανησυχίες που είχαν πει τα παιδιά διαχρονικά, τις είχα 

ενσωματώσει, είχα απάντηση από τη Βουλή.  Πριν την αξιολογήσω έκαμα διαβούλευση 

με τα παιδιά στη Λευκωσία με μια ομάδα που ήταν εδώ και πήρα και γραπτές 

απαντήσεις από τους υπόλοιπους.  Τα έχω αξιολογήσει και θα έρθω με εισηγήσεις.  

Χαίρομαι επαναλαμβάνω που άκουσα τον Πρόεδρο της Βουλής πριν όταν προήδρευε 

να κάνει την πρόταση και να ανακοινώνει ότι προωθείται η δημιουργία μιας παράλληλης 

Βουλής που είναι μέρος εκείνου που θα είναι μέσα στις εισηγήσεις μας.  Δηλαδή η 

Παιδοβουλή και η κυπριακή Βουλή να συζητούνται κάπου σε ένα επίπεδο και να 

ανταλλάζουν απόψεις και να ακούγονται τα παιδιά και να ακούσουν και πίσω τα παιδιά 

πώς θα ληφθούν υπόψη.  Όπως στο πόρισμα που θα σας σταλεί όταν ολοκληρωθεί, 

οριστικοποιηθεί, θα υπάρχουν και εισηγήσεις που ακούστηκαν και από τα παιδιά, ιδίως 

από την επαρχιακή ομάδα της Λευκωσίας-Κερύνειας ότι πρέπει να γίνει τρόπος να 

μετέχουν και στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, όλων, όταν 

συζητούνται θέματα που αφορούν παιδιά και θα πρέπει ίσως να διευκολυνθεί η 

συμμετοχή τους χωρίς να χάνουν σχολικό χρόνο ή και να γίνουν επιτροπές το 

απόγευμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: 
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(ΛΗΔΑ ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑ) 

 Θα μείνω ως εδώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Εισηγούμαι η τροπολογία να ξαναδιαβαστεί προτού μπει σε ψηφοφορία, αν 

χρειαστεί. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΩΣΤΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Να επαναλάβω, εμείς ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε τους τρόπους συνεργασίας 

της Παιδοβουλής και της Βουλής των Αντιπροσώπων, θεωρούμε ότι κάποιες προτάσεις 

δεν είναι επί της ουσίας, γι’ αυτό προτείνουμε «Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

και Πολιτισμού να εισηγηθεί στα σχολεία να λαμβάνουν μέρος περισσότερο σε δράσεις 

πολιτιστικές και να επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε αυτές.».   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Διαβάζετε από τη σελίδα 2. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΩΣΤΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Να γίνει προσθήκη στην τελευταία παράγραφο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 «Τα σχολεία να λαμβάνουν μέρος περισσότερο σε δράσεις πολιτιστικές και να 

επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε αυτές». 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΩΣΤΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 
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 Εμείς προτείνουμε να προστεθεί η φράση ««Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Παιδείας και Πολιτισμού να εισηγηθεί στα σχολεία», για να δείξουμε πως θέλουμε να 

υπάρξει συνεργασία της επιτροπής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 «Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού να εισηγηθεί στα σχολεία 

να λαμβάνουν μέρος περισσότερο σε δράσεις πολιτιστικές και να επιδιώκουν τη 

συμμετοχή τους σε αυτές» και παραμένει το κείμενο ως έχει. 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Να προσθέσω επίσης ότι και στο τελευταίο σημείο στην τρίτη σελίδα πρέπει να 

γίνει η ίδια τροποποίηση, διότι αναφέρεται πάλι σε μουσικά γυμνάσια και λύκεια.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εννοείτε;  Σε ποιο σημείο ακριβώς; 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Στο τελευταίο σημείο της... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είναι της ίδια παραγράφου; 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Είναι στην τρίτη σελίδα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είναι σε άλλη παράγραφο εννοείτε. 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 
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 Στην ίδια παράγραφο, το τελευταίο σημείο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 «Μουσικά γυμνάσια και λύκεια» ναι και ποια είναι η εισήγηση για τροπολογία; 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Να γίνει όπως και το προηγούμενο, η Επιτροπή να προτείνει σε μουσικά γυμνάσια 

και λύκεια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Θεωρείτε ότι οι δύο τροπολογίες σε δύο διαφορετικά θέματα, έστω και αν είναι 

κάτω από την ίδια παράγραφο, να αντιμετωπιστούν μαζί;  Νομίζω ότι είναι το ίδιο 

πνεύμα.   

 Υπάρχει αποδοχή από πλευράς της επαρχίας Πάφου; 

Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Γίνεται αποδεκτό. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει αποδοχή από όλους τους αγαπητούς βουλευτές; 

 Δεν χρειάζεται να τεθεί νομίζω...  Παρακαλώ, ναι. 

ΣΑΒΒΑΣ ΜΟΥΓΚΡΟΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 
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 Νομίζω θα ήταν πιο εύκολο αντί να τροποποιούμε τα σημεία που ακολουθούν από 

το υπ’ αριθμόν 5 σημείο όπου αναφέρει «Συμμετοχή για τη λήψη αποφάσεων που 

αφορούν τον Πολιτισμό» απλά να προστεθεί εδώ η φράση «Συμμετοχή για τη λήψη 

αποφάσεων που αφορούν τον Πολιτισμό μέσω της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παιδείας και Πολιτισμού».   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Οι εισηγητές της τροπολογίας είναι σύμφωνοι; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΩΣΤΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα λοιπόν οι δύο προηγούμενες τροπολογίες φεύγουν από το κείμενο και 

έρχονται στον τίτλο με την εξής διατύπωση «Συμμετοχή για τη λήψη αποφάσεων που 

αφορούν τον Πολιτισμό...» και εισηγείστε να γίνει; 

ΣΑΒΒΑΣ ΜΟΥΓΚΡΟΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 «Συμμετοχή για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον Πολιτισμό μέσω της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία. 

 Υπάρχει βουλευτής ο οποίος θέλει διευκρίνιση ως προς την τροπολογία όπως έχει 

διαμορφωθεί; 

 Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Υπάρχει ένσταση για την τροπολογία; 

 Παρακαλώ. 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ) 

 Βασικά δεν μπορούμε να το βάλουμε σε κάθε σημείο μέσω της επιτροπής 

Παιδείας της Βουλής να γίνεται αυτό το πράγμα.  Ας πούμε στο υπ’ αριθμόν 2 σημείο 

όπου αναφέρει για δημιουργία των ιστοσελίδων σε σχέση με τον πολιτισμό.  Δε νομίζω 

να μπορεί να επέμβει η επιτροπή Παιδείας στο να δημιουργηθεί ιστοσελίδα για τον 

πολιτισμό.  Γράφουμε ότι είναι το αρμόδιο υπουργείο.  Άρα, νομίζω να είμαστε λίγο πιο 

συγκεκριμένοι... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Η εισήγησή σας αφορά καθαρά να μείνουν οι τροπολογίες στις παραγράφους, στο 

κείμενό τους, στα δύο σημεία. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ) 

 Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία. 

ΚΛΕΙΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Εγώ θα ήθελα να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου γιατί βλέπω ότι είμαστε λίγο εκτός 

θέματος.  Αν δεν τροποποιήσουμε την κάθε παράγραφο, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι 

μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων που θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνουμε 

λίγο εκτός θέματος.  Όπως βλέπουμε στο υπ’ αριθμό 3 σημείο με τίτλο «Συμμετοχή των 

παιδιών σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον» δεν βλέπουμε κάπου τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων να εμπλέκεται.  Το ίδιο ισχύει και για τα υπ’ αριθμόν 1, 4 και 

5 σημεία.  Γι’ αυτό, εγώ προτείνω μία γενική τροπολογία στις παραγράφους και στα 
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θέματα, έτσι ώστε να συνάδουν με το θέμα μας, το οποίο είναι «Η επικοινωνία με τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων».   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία, παρακαλώ, ναι. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Εγώ θα ήθελα να δηλώσω ότι έστω και με μία τροποποίηση σε όλες τις 

παραγράφους θεωρώ ότι θα παραμέναμε εκτός θέματος γιατί το θέμα μας αφορά 

καθαρά ένα μηχανισμό επικοινωνίας με τη Βουλή και όχι το γενικότερο πλαίσιο 

συνεργασίας και εισηγήσεων.  Γι’ αυτό, θεωρώ ότι, παρά το γεγονός ότι είναι καλές οι 

εισηγήσεις που αναγράφονται στην έκθεση, ίσως θα έπρεπε να τις αφήσουμε για μία 

άλλη φάση, γενικώς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΙΤΑΖΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Θα ήθελα απλά να μας εξηγήσει η επαρχία Πάφου, αφού εισηγήθηκε αυτούς τους 

τρόπους, πώς με τη συμμετοχή εκπροσώπων των παιδιών σε δήμους και κοινότητες 

βλέπουν να γίνεται συνεργασία ανάμεσα Παιδοβουλής και Βουλής των Αντιπροσώπων;  

Διότι δεν είναι ξεκάθαρο πώς οι δράσεις θα βοηθήσουν τον μηχανισμό. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Άλλη παρατήρηση; 
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 Επειδή νομίζω ολοκληρώθηκε η δυνατότητα για πρόσθετες τροπολογίες, 

υπάρχουν εδώ οι δύο εισηγήσεις, η μία είναι να αλλάξει ο τίτλος όπου να καλύπτει όλα 

τα σημεία της παραγράφου που ακολουθεί και η πρώτη εισήγηση, η αρχική εισήγηση, 

για τροπολογία είναι να μπει στις δύο τελευταίες ουσιαστικά παραγράφους η δέσμευση 

της επιτροπής Παιδείας να εισηγηθεί στα σχολεία και στην τελευταία υποπαράγραφο για 

τα μουσικά γυμνάσια.   

 Αν δεν υπάρχουν δυνατές απόψεις να τις βάλουμε σε διαφορετική ψηφοφορία τις 

δύο τροπολογίες;   

 Παρακαλώ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Όπως το αντιλαμβάνομαι είναι ότι η ΕΚΟ Πάφου πρότεινε κάποια πράγματα ώστε 

η Βουλή να βοηθήσει να θεσμοθετηθούν;  Να διευκρινιστεί τούτο το σημείο και αν είναι 

έτσι νομίζω ότι δεν είμαστε εκτός θέματος.  Αν μπορεί να μου απαντήσει η ΕΚΟ Πάφου.  

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία, ευχαριστώ. 

 Να βάλουμε τις δύο τροπολογίες σε ψηφοφορία, έτσι; 

 Προχωρούμε με την πρώτη τροπολογία, όπως αρχικά έχει κατατεθεί εδώ που 

αφορά την προσθήκη των λέξεων «η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας να εισηγηθεί 

στα σχολεία να λαμβάνουν μέρος περισσότερο σε δράσεις πολιτιστικές κ.λπ.» και 

ταυτόχρονα «η κοινοβουλευτική επιτροπή να εισηγηθεί στα μουσικά γυμνάσια και 

λύκεια» δηλαδή στην τελευταία παράγραφο και παραμένει το κείμενο ως έχει.  

Μπαίνουν αυτές οι τροπολογίες προς έγκριση ή απόρριψη. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των τροπολογιών αυτών; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεννέα ψήφοι υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία ψήφος εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Εννέα αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Οι τροπολογίες εγκρίνονται με δεκαεννέα ψήφους υπέρ, εννέα αποχές και καμία 

ψήφος εναντίον.   

 Προχωρούμε στη δεύτερη τροπολογία, αφού έχει εγκριθεί η πρώτη τροπολογία, 

που είναι ουσιαστικά συγκρουόμενη.  Άρα λοιπόν να θεωρήσουμε ότι έχει εγκριθεί η 

πρώτη τροπολογία. 

 Υπάρχει ένσταση για το αποτέλεσμα; 

 Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Προχωρούμε τώρα στην ολική ψήφιση του κειμένου της Πάφου. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του ψηφίσματος της επαρχίας Πάφου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Εννέα εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με δεκαέξι ψήφους υπέρ, εννέα εναντίον και μία αποχή με ενσωματωμένη την 

τροπολογία όπως έχει προηγουμένως εγκριθεί, το ψήφισμα έχει εγκριθεί.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Το υπ’ αριθμόν 5 θέμα είναι η κατάθεση των θέσεων της Επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λάρνακας.   

 Καλώ στο βήμα τον εκπρόσωπο της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Λάρνακας ή την εκπρόσωπο για να καταθέσει τις θέσεις τους. 

 Παρακαλώ λέτε μόνο το όνομά σας για να το ακούν οι συνάδελφοί σας 

Παιδοβουλευτές. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ: 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές,  

 Σεβαστά μέλη της ΠΣΕΠΕΠ,  

 Αγαπητοί συντονιστές της Κυπριακής Παιδοβουλής,  

 Κυρίες και κύριοι,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Παιδοβουλευτές, 
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 Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στη Β΄ Πανηγυρική Σύνοδο της Η΄ Βουλευτικής 

Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής.  Εδώ και χρόνια οι Παιδοβουλευτές, μετά από 

Επαρχιακές και Παγκύπριες συζητήσεις, διαπιστώσεις και εισηγήσεις, ερχόμαστε εδώ 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Καταθέτουμε εκθέσεις, συζητούμε  και εισηγούμαστε/ 

ψηφίζουμε τις βελτιώσεις τους.  Μέσα από τις διαπιστώσεις που έγιναν όλα αυτά τα 

χρόνια και μετά από την ενημέρωση που είχαμε, σχετικά με την συνάντηση Μελών της 

Παιδοβουλής με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, καταθέτουμε κι εμείς τις 

δικές μας εισηγήσεις. 

 Αρχικά χαιρετίζουμε τον διορισμό που θα αποτελέσει τον σύνδεσμο μεταξύ 

Παιδοβουλής και Βουλής των Αντιπροσώπων.  Ευχόμαστε να υπάρξει από τώρα και 

στο εξής πιο άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία, μεταξύ των δύο 

σωμάτων. 

- Ως εξέλιξη της πιο πάνω ενέργειας, θα θέλαμε να ανακοινωθούν οι μέχρι τώρα 

αποφάσεις της Βουλής κατά τη διαμόρφωση των οποίων λήφθηκε υπόψη η γνώμη 

μας ή λήφθηκαν ως αποτέλεσμα των εισηγήσεων που καταθέτει η Παιδοβουλή 

από την ίδρυσή της. 

- Με την βοήθεια της λειτουργού, να γίνεται διευθέτηση της ημερομηνίας της 

Πανηγυρικής Συνόδου. Με αυτό τον τρόπο, Υπουργεία και άλλοι φορείς που θα 

ήταν ωφέλιμο να παρακολουθούν τις Συνόδους μας, θα μπορούν να 

παρευρίσκονται. Η ΠΣΕΠΕΠ μπορεί να κοινοποιεί την επιστολή αυτή στα 

Υπουργεία και τους φορείς που θέλει να προσκληθούν, ώστε να γνωρίζουν πότε 

περίπου θα πρέπει να παρευρεθούν.  

- Να γίνει πλατφόρμα ηλεκτρονικής ενημέρωσής μας, στην ιστοσελίδα της Βουλής 

των Αντιπροσώπων, φιλική και εύχρηστη.  Ακόμα και τα μέλη της Παιδοβουλής 
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που λόγω απόστασης ή χρόνου δεν μπορούμε να ερχόμαστε σε συνεδρίες 

θεμάτων που μας αφορούν, να έχουμε την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε άμεσα. 

- Οι Επαρχιακές Κοινοβουλευτικές Ομάδες σε συνεργασία με τους Βουλευτές της 

κάθε επαρχίας, να καθορίσουν ένα κοινό πρόγραμμα συναντήσεων σε 

τοπικό/επαρχιακό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι και τα δύο σώματα θα ωφεληθούν, θα 

υπάρχει άμεση ενημέρωση και συνεργασία μεταξύ τους και αναμένουμε ότι οι 

Βουλευτές θα δουν θετικά αυτό το ενδεχόμενο. 

 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.  

ΕΚΟ Λάρνακας: 

Παιδοβουλευτές: 

Κωνσταντίνα Ματθαίου – Πρόεδρος                                       

Χριστιάνα Κώστα                                                                          

Νιόβη Περατικού                                                                          

Σάββας Μούγκρος                                                                       

Αναπληρωτές: 

Βάνια Βιργινία Χριστοφή 

Άννα Μούσκου 

Κατερίνα Σίμου 

Αντρέας Φιλίππου 

Συντονιστές: 

Χρύσω Παλλαρή Κυριάκου 

Γιώτα Τσαλακού 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε την κ. Ματθαίου. 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 
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 Παρακαλώ. 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Στο τρίτο σημείο, εκεί που αναφέρεται «να γίνει πλατφόρμα»... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μόνο, παρακαλώ, λέτε το όνομά σας. 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Στις δύο τελευταίες προτάσεις που αναφέρει «Ακόμα και τα μέλη της Παιδοβουλής 

που λόγω απόστασης ή χρόνου δεν μπορούμε να ερχόμαστε σε συνεδρίες θεμάτων 

που μας αφορούν, να έχουμε την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε άμεσα.» αντί να έχουμε 

την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε άμεσα να αντικατασταθεί η φράση αυτή με τη φράση 

«να διαβάζονται τα υπομνήματα που θα στέλλονται από εμάς».   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να διαγραφεί εννοείτε, να έχουμε... 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Να γίνει τροποποίηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, η τροποποίηση που εισηγείστε είναι, να διαγραφεί η φράση «να έχουμε την 

ευκαιρία να ενημερωνόμαστε άμεσα» και να αντικατασταθεί με τη φράση με; 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Βασικά να έχουμε την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε άμεσα και να προστεθεί η 

φράση «και να διαβάζονται τα υπομνήματα που θα αποστέλλουμε». 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είναι προσθήκη που βάζετε. 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 «Και να διαβάζονται τα υπομνήματα που αποστέλλονται». 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Σε περίπτωση που δεν παρευρεθεί κάποιος από εμάς, όπως αναφέρεται και πιο 

πάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Τσαγγαρίδης. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Όσον αφορά το τελευταίο σημείο της έκθεσης, στην τελευταία πρόταση, τις κοινές 

συναντήσεις νομίζω «σε τοπικό/επαρχιακό επίπεδο» θα ήθελα να εισηγηθώ στη θέση 

αυτού να μπει η φράση που υπάρχει στην έκθεση της ΕΚΟ Αμμοχώστου που 

συγκεκριμένα αναφέρει «Προτείνουμε τη θεσμοθέτηση κοινών συνεδριών των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών με τις αντίστοιχες Επιτροπές της Παιδοβουλής.».  Για 

παράδειγμα η επιτροπή Παιδείας της Παιδοβουλής να έχει μία κοινή συνάντηση με την 

επιτροπή Παιδείας της Βουλής ανά εξάμηνο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η 

συλλογικότητα του σώματος σε παγκύπριο επίπεδο, αλλά και να είναι πιο ουσιώδεις οι 

συναντήσεις.  Αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Είστε στο κείμενο όμως της Αμμοχώστου. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Της Λάρνακας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΡΩΝ: 

 Της Λάρνακας. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Στη θέση της τελευταίας εισήγησης της Λάρνακας να προστεθεί με εισήγηση που 

υπάρχει και στο κείμενο της Αμμοχώστου.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία. 

 Υπάρχουν άλλες εισηγήσεις για τροπολογίες;   

 Παρακαλώ, η τελευταία εισήγηση για τροπολογία. 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Να ρωτήσω κάτι, στην πρώτη διόρθωση που έγινε, η διόρθωση ήταν να 

αποστέλλουμε εμείς ή να αποστέλλονται σε μας; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ απαντήστε. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όχι, δεν αφορά τον κ. Τσαγγαρίδη, η ερώτηση αφορά την κ. Καλαβά. 
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ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Να αποστέλλονται σε μας τα υπομνήματα ή να στέλλουμε εμείς τα υπομνήματα; 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Να στέλλουμε εμείς τα υπομνήματα. 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Αφού μιλά για συζήτηση της Βουλής που μπορεί να μην μπορούμε να 

παρευρεθούμε.  Άρα να αποστέλλονται σε μας υπομνήματα.   

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Εντάξει, απλά κατάλαβα λάθος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, ναι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Η συνάδελφος Σοφία είχε πει να διαβάζονται τα υπομνήματά μας σε περίπτωση 

που απουσιάζουμε, έτσι ώστε να γνωρίζουν τις θέσεις μας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία.  Άρα λοιπόν να το ξαναδιατυπώσουμε.  «Και να διαβάζονται τα 

υπομνήματα που αποστέλλονται» και μένει μέχρι εδώ.   

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ναι. 



36 
 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση.  Εν τη απουσία του κάποιος να 

στέλλει υπόμνημα και αν μπορεί να διαβάζεται στην... 

 Υπάρχουν δύο εισηγήσεις για τροπολογίες.  Αντιλαμβάνομαι ότι η μία δεν είναι σε 

αντίθεση με την άλλη.  Έτσι;  Βάζουμε σε ψηφοφορία την πρώτη τροπολογία με 

προσθήκη και να διαβάζονται τα υπομνήματα που αποστέλλονται. 

 Παρακαλώ, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Η τροπολογία εγκρίνεται με είκοσι δύο ψήφους υπέρ, τέσσερις εναντίον και 

τέσσερις αποχές και συμπληρώνεται στο κείμενο του ψηφίσματος. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη τροπολογία.  Κύριε Τσαγγαρίδη, μπορείτε να την 

επαναλάβετε; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 
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 Αφορά το τελευταίο σημείο της έκθεσης της ΕΚΟ Λάρνακας, την πρόταση που 

αφορά τις κοινές συναντήσεις σε τοπικό/επαρχιακό επίπεδο, στη θέση αυτού εισηγούμαι 

μία αντίστοιχη πρόταση που υπάρχει στο πλαίσιο της έκθεσης της ομάδας Αμμοχώστου 

που αφορά κοινές συνεδρίες, αλλά μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών της 

Παιδοβουλής και της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Για παράδειγμα «ανά εξάμηνο η 

κοινή συνεδρία να γίνεται μεταξύ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 

Πολιτισμού της Βουλής και της αντίστοιχης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της 

Παιδοβουλής» για να διασφαλίζεται τόσο η συλλογικότητα του σώματος σε παγκύπριο 

επίπεδο και όχι σε επαρχιακό, αλλά και για να μπορεί η συζήτηση να κινείται σε πιο 

ουσιαστικό πλαίσιο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Τσαγγαρίδη, εισηγείστε δηλαδή προσθήκη του εξής περιεχομένου, 

«Προτείνουμε τη θεσμοθέτηση κοινών συνεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών με 

τις αντίστοιχες επιτροπές της Παιδοβουλής» να προστεθεί αυτό σε ποιο σημείο της 

έκθεσης; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Στη θέση του «οι Επαρχιακές Κοινοβουλευτικές Ομάδες σε συνεργασία με τους 

βουλευτές της κάθε επαρχίας» το τελευταίο σημείο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δεν λέτε να αντικατασταθεί; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Να αντικατασταθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Να αντικατασταθεί. 

 Άρα λοιπόν μιλούμε για αντικατάσταση όπως έχει διαβαστεί πιο πριν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν μπορεί να αντικατασταθεί με την εισήγηση 

του Μιχάλη γιατί είναι εντελώς διαφορετικό το θέμα.  Εμείς προτείναμε το συγκεκριμένο 

σημείο για καλύτερη συνεργασία, πιο εύκολη αλληλεπίδραση μεταξύ των 

παιδοβουλευτών και των βουλευτών σε επαρχιακό επίπεδο.  Πιστεύουμε ότι είναι πιο 

εύκολο γιατί μπορούν να συναντώνται πιο εύκολα και να συζητούν θέματα τοπικά που 

μπορεί να μην εμπίπτουν σε κάποια κοινοβουλευτική επιτροπή είτε της Παιδοβουλής 

είτε της Βουλής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Υπάρχει άλλος; 

 Οι εισηγητές δεν αποδέχονται την αλλαγή τούτη και θα το θέσουμε σε ψηφοφορία. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΡΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Μία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με δεκαέξι ψήφους υπέρ, δεκατρείς εναντίον και μία αποχή, η τροπολογία 

εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στο σύνολο της έγκρισης του ψηφίσματος.   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Το κείμενο ομόφωνα εγκρίνεται με ενσωμάτωση της τροπολογίας.  

Καλώ στο βήμα τον εκπρόσωπο ή την εκπρόσωπο της επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Αμμοχώστου, για να καταθέσει τις δικές τους θέσεις.  

ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΙΤΑΖΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 «Κανείς δεν μπορεί από μόνος τους να τραγουδήσει μια Συμφωνία.  Χρειάζεται 

μια ολόκληρη ορχήστρα για να παιχτεί.» (H.E. Luccock).  «Το να βρεθούμε μαζί είναι 
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μια αρχή, το να παραμείνουμε μαζί είναι μια πρόοδος και το να δουλέψουμε παρέα, 

είναι επιτυχία.» (Henry Ford) 

Κύριε Πρόεδρε, 

Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι, 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η λέξη «Συνεργασία» προέρχεται από τις λέξεις «συν+εργασία», δηλαδή εργασία 

που πραγματοποιείται από μια ομάδα.  Στη συνεργασία, όλα τα μέλη της ομάδας είναι 

ενεργητικά και προσδοκούν στη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος.  Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η Συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων αποτελεί μια από τις 

βασικές αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, θεωρούμε αδήριτη ανάγκη 

τα παιδιά να συμμετέχουν σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων.  Με την παρούσα 

έκθεση επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε, τρόπους Συνεργασίας της Παιδοβουλής και 

της Βουλής των Αντιπροσώπων ώστε να διασφαλίσουμε το δικαίωμα της Συμμετοχής 

των παιδιών.  

1. Προτείνουμε τη Θεσμοθέτηση κοινών Συνεδριών των Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών με τις αντίστοιχες Επιτροπές της Παιδοβουλής.  Οι συνεδρίες αυτές θα 

μπορούν να πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο και η ατζέντα των θεμάτων θα 

καταρτίζεται από τα εμπλεκόμενα μέρη.  

2. Εισηγούμαστε να οριστούν συγκεκριμένοι Βουλευτές ανά επαρχία οι οποίοι θα 

αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ Βουλής και Παιδοβουλής.  Αυτοί οι Βουλευτές θα 

πρέπει να συμμετέχουν σε κάποιες συνεδρίες των ΕΚΟ της κάθε επαρχίας, όταν και 

εφόσον θα καλούνται από την κάθε ΕΚΟ. 

3. Βοηθητικό θα ήταν να δημιουργηθούν ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα της 

Βουλής, όπου σε αυτούς θα αναρτώνται πληροφορίες που αφορούν την κάθε 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή ξεχωριστά.  Για παράδειγμα, να δημιουργηθεί σύνδεσμος 
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για την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.  Σε αυτό τον Σύνδεσμο θα μπορούν να 

αναρτώνται προσκλήσεις και ενημερώσεις για τις συνεδρίες της Επιτροπής Υγείας, 

ατζέντες και θέματα που θα συζητούνται, αποφάσεις των συνεδριών της Επιτροπής, 

έγγραφα όπου οι σύνεδροι θα ενημερώνονται ώστε να πηγαίνουν προετοιμασμένοι στις 

συνεδρίες κ.τ.λ.  Σε αυτό τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο θα έχουν πρόσβαση και οι 

Παιδοβουλευτές οι οποίοι θα καλούνται να συμμετέχουν στις συνεδρίες της Επιτροπής. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε όλες οι πληροφορίες να αναρτώνται 

σε γλώσσα που να ανταποκρίνεται στην ηλικιακή ομάδα των παιδιών ώστε να γίνεται 

κατανοητή. 

4. Θεωρούμε ότι η κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να ετοιμάζει κάθε 

χρόνο μια έκθεση στην οποία θα ενημερώνει την Παιδοβουλή, για το ποιες προτάσεις 

της Παιδοβουλής έχουν εφαρμοστεί και ποιες όχι και αν δεν έχουν εφαρμοστεί να 

ενημερώνουν για τον λόγο που δεν εφαρμόστηκαν. 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 

ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (αλφαβητικά) 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

1. Γιώργος Χατζηλευτέρης 

2. Ιωάννα Νικολάου 

3. Κορνήλια Κιτάζου 

4. Κυριάκος Δημητρίου 

5. Κυριάκος Σπαρτιάτης 

6. Μαρία Γεωργίου 

7. Μάριος Σκίτσας 

8. Παναγιώτης Γεωργίου 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ: 
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1. Ανδρέας Αλέξανδρου 

2. Γεωργία Καρύου 

3. Γεωργία Νικολάου 

4. Κωνσταντίνος Γερασίμου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ: 

1. Διόνυσος Μαχάττος 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ: 

Έλενα Μαχάττου 

Κωνσταντίνα Ιακώβου 

Μαρία Σταθή 

Χριστίνα Σωφρονίου 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστούμε την κ. Κιτάζου. 

Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΩΣΤΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

Στην δεύτερη εισήγηση της Αμμοχώστου, να προσθέσουμε ότι αφού κάποιοι 

βουλευτές θα παρευρίσκονται σε κάποιες συνεδριάσεις των ΕΚΟ, να υπάρχει μια 

συνεργασία που αφορά τα τοπικά θέματα, όπως είχαμε και εμείς αναφέρει.  Να σας το 

πω με άλλα λόγια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι, πως το διατυπώνεται όμως.  Στην εισήγηση 2 «εισηγούμαστε να οριστούν 

συγκεκριμένοι Βουλευτές ανά επαρχία οι οποίοι θα αποτελούν τον συνδετικό κρίκο 

μεταξύ Βουλής και Παιδοβουλής».  Αυτό έτσι;  σε αυτή την παράγραφο;  

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΩΣΤΑ: 
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(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

Να προσθέσουμε, πιστεύουμε ότι και τα δύο σώματα θα ωφεληθούν, θα υπάρχει 

μια άμεση ενημέρωση και συνεργασία, ότι αφού παρευρίσκονται σε κάποιες 

συνεδριάσεις της ΕΚΟ, να συμμετέχουν και στη λήψη ορισμένων αποφάσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι, πως διατυπώνεται ακριβώς η εισήγηση σας; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΩΣΤΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

Δεν την έχουμε διατυπώσει, απλώς θέλουμε να προσθέσουμε κάτι που φέραμε 

εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σκεφτείτε το ακόμη λίγο.  Υπάρχει άλλη εισήγηση;  Παρακαλώ. 

ΑΝΤΡΕΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ:  

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Στο ίδιο σημείο, στο δεύτερο, αφού ήδη υπάρχει λειτουργός η οποία ή ο οποίος θα 

είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Παιδοβουλής και της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

νομίζω να φύγουμε την πρώτη πρόταση του δεύτερου σημείου και στην αρχή της 

δεύτερης πρότασης του δεύτερου σημείου να πούμε «ορισμένοι βουλευτές θα πρέπει 

να συμμετέχουν σε κάποιες συνεδρίες της ΕΚΟ της κάθε επαρχίας, όταν και εφόσον θα 

καλούνται από την κάθε ΕΚΟ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Υπάρχει άλλη εισήγηση;  Ωραία, να τις ξεκαθαρίσουμε κάπως;  Η εισήγηση σας, 

μέχρι να την διατυπώσουν αφορά την…  Μπορείτε παρακαλώ να μας την διατυπώσετε;   

 Απλώς, είναι χρήσιμο να έχουμε υπόψη μας ότι, φιλοσοφία δεν πρέπει να είναι 

εμείς οι βουλευτές να επεμβαίνουμε στη δική σας βούληση.  Τούτο θέλουμε και πρέπει 
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να αποφευχθεί.  Θέλουμε τη δική σας αυθεντική έκφραση και μεταφορά των απόψεων 

σας.   

ΑΝΤΡΕΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ:  

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Εισηγούμαστε να φύγει η πρώτη πρόταση του δεύτερου σημείου αφού ήδη 

υπάρχει λειτουργός, θα υπάρξει λειτουργός.  Και από την δεύτερη πρόταση να φύγει το 

«αυτοί οι βουλευτές».  Αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Δηλαδή διαγράφεται εσείς;  «Εισηγούμαστε να οριστούν συγκεκριμένοι Βουλευτές 

ανά επαρχία οι οποίοι θα αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ Βουλής και 

Παιδοβουλής.».  Λέτε να διαγραφεί;  

ΑΝΤΡΕΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ:  

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ναι και το «Αυτοί οι….».  Να μείνει μόνο «Βουλευτές θα πρέπει να συμμετέχουν σε 

κάποιες συνεδρίες των ΕΚΟ της κάθε επαρχίας, όταν και εφόσον θα καλούνται από την 

κάθε ΕΚΟ» μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Παρακαλώ, ο λόγος στους εισηγητές. 

ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΙΤΑΖΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Έχουμε εισηγηθεί να είναι συγκεκριμένοι βουλευτές για κάθε επαρχία, έτσι ώστε 

να υπάρχει μια πιο ομαλή ροή στις συζητήσεις και να μην έρχεται ένας τυχαίος 

βουλευτής κάθε φορά και να μην ξέρει τι έγινε στην προηγούμενη συνάντηση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ο κ. Τσαγγαρίδης; 
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Μπορώ να απευθύνω ένα ερώτημα;  Δεν ξέρω τη διαδικασία.  Μπορώ να 

ρωτήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Περισσότερο στους εισηγητές της τροπολογίας και της πρότασης. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Θα ήθελα να ρωτήσω ποιον ακριβώς σκοπό θα εξυπηρετεί ο συνδετικός κρίκος, 

με την ιδιότητα του βουλευτή παρά με την ιδιότητα εννοώ του λειτουργού αν είναι για να 

διευκολύνει στην επαφή ή στις διαδικασίες κ.λπ.;  Εννοώ για τη συγκεκριμένη ιδιότητα 

του βουλευτή. 

ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΙΤΑΖΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Ο σκοπός που σκεφτήκαμε να βάλουμε τη θέση του βουλευτή μέσα, είναι έτσι 

ώστε ένας βουλευτής σε τοπικό επίπεδο να ξέρει ποιες είναι οι εισηγήσεις μας, να έχει 

συζητήσει μαζί μας, να δει ποια είναι η σκοπιά μας για το κάθε θέμα, έτσι ώστε όταν 

βρεθεί στη Βουλή να μπορεί να ψηφίσει υπέρ των θεμάτων που θέλουμε εμείς να 

εγκαταστήσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Παρακαλώ. 

ΚΛΕΙΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 ΕΚΟ Λευκωσίας/Κερύνειας.   
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 Εγώ θα πρότεινα να αποσύρουμε το δεύτερο σημείο γιατί θεωρώ πως καταρχάς 

καλύπτουμε τη συνεργασία με τη Βουλή, από το πρώτο σημείο με τις κοινοβουλευτικές 

επιτροπές, γιατί όπως σημειώνεται, πρότεινα τη θεσμοθέτηση κοινών συνεδριών των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών με τις αντίστοιχες επιτροπές της Παιδοβουλής, οπότε 

αυτή η συνεργασία ήδη υπάρχει και θεωρώ πως δεν θα είναι και πρακτικό ένα τέτοιο 

μέτρο στο οποίο οι βουλευτές θα πρέπει να πηγαίνουν σε κάποιες συνεδρίες ή σε 

πολλές συνεδρίες.  Το αποτέλεσμα είναι να μην έχει κάποιο αποτέλεσμα.  Από τη 

στιγμή που υπάρχει ήδη, θα υπάρξει κάποιος λειτουργός έτσι ώστε να διευκολυνθεί η 

συνεργασία Παιδοβουλής και Βουλής και θα προτείνω να θεσμοθετηθούν κάποιες 

συναντήσεις, θεωρώ αχρείαστο το δεύτερο σημείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Το λοιπόν, νομίζω πρέπει να διασφαλιστεί, χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι σκοπός 

μας είναι η συνεργασία των δύο και ο συνδετικός κρίκος.  Δεν πρέπει να είναι σκοπός, 

τουλάχιστον από τους εισηγητές τούτο ακούσαμε, να υπάρξει ευχέρεια από πλευράς 

εμάς των βουλευτών να επεμβαίνουμε στα των αποφάσεων σας.  Κυρία Κιτάζου, έτσι; 

ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΙΤΑΖΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Κύριε Πρόεδρε, θέλουμε να δώσουμε έμφαση ότι μπορούμε σε αυτές τις 

συναντήσεις μας να δούμε και θέματα που δεν έρχονται μέσω των επιτροπών.  Εμείς 

ως επαρχία Αμμοχώστου έχουμε ήδη οργανώσει μια συνάντηση με βουλευτές που θα 

πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβρη, όπου θα κάνουμε κάποιες συζητήσεις, οι οποίες δεν 

έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ναι.  Εγώ θα πω και άλλες πρακτικές δυσκολίες.  Υπάρχουν κόμματα πολλά, ποιοι 

βουλευτές θα έρχονται, ποιος δεν θα έρχεται και ξεκινά ας πούμε ένας προβληματισμός 
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άλλων διαστάσεων, άλλων προθέσεων, για αυτό, καλύτερο είναι να διασφαλιστεί.  Η 

άποψη μας πάντοτε είναι τούτη.  Καλύτερο είναι να διασφαλιστεί ο συνδετικός κρίκος, 

αλλά όχι η συμμετοχή στις αποφάσεις της Παιδοβουλής ή των επιτροπών σας.  Το 

λοιπόν.  Παρακαλώ;  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 ΕΚΟ Αμμοχώστου.  Εμείς απλά θέλουμε να υπάρχει ένα αρμόδιο πρόσωπο.  Θα 

είναι ένας βουλευτής, έτσι ώστε να μπορεί να παρευρίσκεται σε κάθε συνεδρία που 

κάνουμε, για να μπορεί να είναι γνώστης του προηγούμενου θέματος.  Αν έρχεται κάθε 

φορά κάποιος διαφορετικός, δεν θα είναι γνώστης και ο σκοπός μας είναι στην επαρχία 

μας να γνωρίζει τα θέματα που μας προβληματίζουν ανά επαρχία, έτσι ώστε που έννα 

υπάρξει στη Βουλή να μπορεί να μεταφέρει και τις δικές μας τις απόψεις, γιατί ένας 

βουλευτής εισακούεται πολύ πιο εύκολα θεωρούμε, για αυτό το λόγο δεν θέλουμε να 

διαγραφεί, διότι αν διαγραφεί το θέμα, απορρίπτεται ένα από τα σημαντικά μας στοιχεία 

που θέλουμε να προστεθούν, οπόταν δεν θέλουμε να φύγει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Παρακαλώ, ναι. 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Θεωρώ ότι πρέπει στη θέση του βουλευτή, να μπει ένας κοινωνικός λειτουργός, 

ένας λειτουργός συγγνώμη, που δεν νομίζω να υπάρχει καμιά διαφορά.  Έτσι και 

αλλιώς ένας βουλευτής έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις και ένας λειτουργός θα μπορεί 

να είναι συγκεκριμένος για κάθε επαρχία και να ξέρει και τα προηγούμενα τα οποία 

ειπωθήκαν και να έχει άμεση σχέση με τη Βουλή.  Νομίζω είναι το κατάλληλο και όμως 

έχει ήδη αναφερθεί για να το ξαναγράψουμε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πολύ ωραία.  Ναι, παρακαλώ; 

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού δεν θεωρώ ότι είναι να παρευρίσκεται στην 

Παιδοβουλή, έχει άλλους ρόλους, που πολλές φορές δεν παρευρίσκονται και εκεί που 

πρέπει, όχι να παρευρίσκονται… δεν είναι σκοπός του, ούτε δουλειά του να 

παρευρίσκεται.  Ενώ ένας βουλευτής είναι κοντά σε εμάς. 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

Ναι, ήταν λάθος ο όρος «κοινωνικού λειτουργού».  Μιλώ για λειτουργό που να 

συνδέει τη Βουλή με την παιδοβουλή.   

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

Ναι, αλλά δεν υπάρχει έτσι αρμοδιότητα σε κοινωνικό λειτουργό. 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

Οι προηγούμενες εκθέσεις είχαν προτείνει να υπάρξει λειτουργός, ο οποίος 

υπάρχει, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΚΛΕΙΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Λευκωσίας/Κερύνειας.  Σε προηγούμενη μας συνάντηση με τον Πρόεδρο της 

Βουλής ο κ. Συλλούρης μας ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να αναγκάσει κάποιο βουλευτή 



49 
 

να πηγαίνει σε κάθε Επαρχιακή Κοινοβουλευτική Ομάδα, δεν μπορεί να αναγκάσει να 

γίνει κάτι τέτοιο, οπότε πρακτικά δεν μπορεί να γίνει και δεύτερο δεν βοηθά σε κάτι, είναι 

απλά ένας πλεονασμός.  Έχουμε ήδη ένα λειτουργό, ο οποίος θα μεταφέρει τις απόψεις 

μας και θα μπορούμε να εισακουστούμε, οπότε νομίζω είναι απλά ένας πλεονασμός, ο 

οποίος δεν χρειάζεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Παρακαλώ. 

ΕΛΕΝΑ ΣΙΦΟΥΝΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 ΕΚΟ Λευκωσίας/Κερύνειας.  Θέλω να συμπληρώσω πάνω στα λόγια του 

συνάδελφου μου, ότι, επίσης σε συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο της Βουλής, 

έχει ορίσει ήδη μια από τις γραμματείς του σαν συνδετικό κρίκο, η οποία θα μας δίνει και 

ανατροφοδότηση και όπως έχουμε αναφέρει και στη δική μας έκθεση, θα διαβάζονται τα 

υπομνήματα μας σε κάθε επιτροπή.  Επομένως, οι απόψεις μας σίγουρα θα περνούν 

και μέσα στα νομοσχέδια, αφού από επιτροπές προκύπτουν τα νομοσχέδια, τα οποία 

ψηφίζονται στη Βουλή.  Επίσης, υπάρχει ένα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα των 

βουλευτών όπως μπορούμε να αντιληφθούμε και από προηγούμενες συνόδους της 

Ολομέλειας της Παιδοβουλής στη Βουλή, επομένως είναι λίγο αχρείαστο το να έρχονται 

στις επαρχιακές οι οποίες συχνά γίνονται κατά βδομάδα ή δύο βδομάδες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πολύ ωραία.  Παρακαλώ.  

ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Όπως είπε η κ. Μαρία Γεωργίου πριν, στο να έρχεται ένας βουλευτής στη 

συνάντηση, θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος διότι με το να έρχεται ένας βουλευτής, ο κάθε 
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βουλευτής εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο κόμμα.  Με το να φέρνουμε ένα βουλευτή 

ταυτόχρονα μπαίνει μια ταμπέλα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της κάθε Επαρχίας ότι 

υπάγεται στο τάδε κόμμα.  Για αυτό θεωρώ ότι κάτι τέτοιο δεν ωφελεί την Παιδοβουλή 

γενικά ως εικόνα και θα έπρεπε να αποφευχθεί.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Επειδή είστε εισηγητές, να τις ακούσουμε όλες και να τοποθετηθείτε στο σύνολο.   

 Ο κ. Φουρλάς. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

(ΛΟΥΚΑΣ ΦΟΥΡΛΑΣ) 

 Θα έλεγα ότι, ως Παιδοβουλή, να μείνετε ανεξάρτητοι από βουλευτές και κόμματα.  

Δεν μπορεί να ορίσει η Βουλή για παράδειγμα ότι στην επαρχία Λεμεσού θα είναι 

Συναγερμός, ΑΚΕΛ, στη Λάρνακα θα είναι ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, θα είναι, ΕΔΕΚ, κ.λπ.  Άρα θα 

υπάρξει ένα μπάχαλο, για το ποιος εκπροσωπεί ποιον και καμιά φορά όμως, επειδή 

μιλώ με ανθρώπους που είστε αγνές ψυχές, κάποιοι μπορεί να το εκμεταλλευτούν, 

κομματικά, αυτό το πράγμα.  Τούτο που χρειάζεστε από ότι κατάλαβα, είναι ένας 

συνδετικός κρίκος εσάς και της Βουλής, ούτως ώστε να υπάρχει αυτό που λέτε 

ανατροφοδότηση, δηλαδή κάτι που λέτε εδώ να μην παραμένει στο κενό και να μην 

υπάρχει συνέχεια, τούτο μπορεί να γίνει με λειτουργούς της Βουλής.  Ήδη υπάρχει η 

Αγγελίνα η οποία ορίστηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής για να κάνει ακριβώς αυτό το 

συνδετικό ρόλο.  Η γνώμη η δική μου είναι ότι αυτό που πάτε να εισηγηθείτε, κόμματα, 

οι βουλευτές να συμμετέχουν στις επιτροπές σας και στις συνεδρίες σας, είναι και 

πρακτικά αδύνατο, αλλά και για εμένα δεν θα είναι σωστό για εσάς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Παρακαλώ, η Αμμόχωστος. 

ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΙΤΑΖΟΥ: 
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(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Απλά θέλω να διευκρινίσω ότι στην έκθεση αναγράφεται ότι θα έρχονται οι 

συγκεκριμένοι βουλευτές, οπόταν δεν αποσκοπούμε να κομματοποιήσουμε την ΕΚΟ 

Αμμοχώστου ή Λάρνακας ή Πάφου ή Λεμεσού.  Τι αποσκοπούμε να κάνουμε, είναι 

γενικά, εφόσον σε συνεδριάσεις αυτού του επιπέδου, παγκύπρια, δεν έχουμε την 

παρουσία όλων των βουλευτών εδώ να ακούσουν εμάς να εκφράζουμε την άποψη μας 

και τι θέλουμε να μεταβάλουμε με τις εκθέσεις μας και κάποιες φορές χάνεται το νόημα 

μέσα στην πολυλογία, μέσα στις εκθέσεις.  Εμείς θέλουμε, σε προσωπικό επίπεδο να 

εξηγήσουμε σαν παιδιά στους βουλευτές οι οποίοι έχουν την ψήφο, έχουν το δικαίωμα 

της ψήφου, να μπορούν να μας αντιπροσωπεύσουν στη Βουλή.  Δεν θέλουμε να 

προσκαλέσουμε συγκεκριμένους βουλευτές του ΑΚΕΛ, της ΕΔΕΚ, του ΔΗΚΟ.  Και το 

άλλο είναι ότι, για το σημείο για το πιεσμένο πρόγραμμα, οι συναντήσεις αναγράφονται 

στο σημείωμα, θα συμμετέχουν σε κάποιες όταν και εφόσον θα καλούνται.  Δηλαδή μια 

φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο και θα προσκαλούνται.  Δεν θα πιέζουμε.  Φυσικά 

και δεν είναι αναγκαστικό να παρευρεθεί ένας βουλευτής.  Είναι για τον εαυτό του να 

παρευρεθεί και θα το εκτιμούσαμε εμείς σαν παιδοβουλευτές.  Αυτά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Θα πάρετε το λόγο.  Μπορούμε να μπούμε σε μια συμβιβαστική κατεύθυνση 

προκειμένου επειδή τα επιχειρήματα όλα που ακούστηκαν είναι πολύ σοβαρά και έχουν 

όλα τη βάση τους, θεσμοθετώντας διορισμό κάποιου βουλευτή, πολύ σωστά ειπώθηκε 

προηγουμένως ότι ενδέχεται να μπούμε σε ένα κυκεώνα προβλημάτων και δεν ξέρουμε 

που μπορεί να μας οδηγήσει.  Αν και εφόσον δύναται να κληθεί με δική σας 

πρωτοβουλία ή κρίση, να περιοριστούμε σε αυτό, να μπορείτε να καλέσετε κάποιον εάν 

και εφόσον το κρίνετε αναγκαίο.  Αλλά να καθοριστεί ένας συγκεκριμένος και μάλιστα να 

μπαίνει και στις διαδικασίες, νομίζω ότι εγκυμονεί κινδύνους να εισέρχεται στην 
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έκφραση σας πρόθεση ξένη προς τη δική σας άποψη και πρέπει να διαφυλαχθεί ως 

κόρη οφθαλμού.   

 Παρακαλώ. 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

Αντιλαμβάνομαι τι είπε η Κορνηλία, ούτε φαντάζομαι κανένας από την Παιδοβουλή 

δεν θέλουμε να κομματοποιήσουμε την Κυπριακή Παιδοβουλή, όμως όπως ειπώθηκε 

προηγουμένως είναι ότι είναι πρακτικά και δύσκολο από τους βουλευτές.  Συμφωνώ με 

την Κορνηλία ότι δεν έχουμε άλλο τρόπο επικοινωνίας με τους βουλευτές.  Που είναι;  

Δεν έπρεπε να παρευρίσκονται εδώ;  Κανένας δεν βρίσκεται εδώ και όντας το θέμα μας 

είναι οι τρόποι συνεργασίας της Παιδοβουλής και της Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν 

βλέπω κάποια πρόθεση έτσι καλή, που να θέλουν οι βουλευτές καλή συνεργασία με την 

Παιδοβουλή και πραγματικά πάρα πολύ με στεναχωρεί, νομίζω και ολόκληρη η 

Παιδοβουλή.  Αλλά νομίζω είναι λάθος τούτο να μπει, ότι οι βουλευτές, εάν και εφόσον 

το θέλουν να έρθουν στις συναντήσεις μας.  Θα δημιουργήσει πρόβλημα νομίζω σε 

ολόκληρη την Παιδοβουλή.  Ή να φύγει το σημείο ή να μπει στη λέξη «παιδοβουλευτής» 

ένας λειτουργός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Άρα λοιπόν οι εισηγήσεις όπως διαμορφώνονται είναι:  Η μια άποψη να 

φύγει παντελώς η παράγραφος 2, έτσι;  Και η άλλη θέση είναι να τροποποιηθεί με 

τρόπο που να μην είναι αυστηρά επιτακτικό.  Παρακαλώ, ποιος πρωτολογεί;  

Πρωτολογίες;  Ο κ. Τσαγγαρίδης. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 
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Να μου επιτραπεί να κάμω μια σημείωση.  Πέραν όλων των προβλημάτων που 

ακούσαμε σχετικά με κομματικοποίηση κ.λπ. υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα, ότι θεωρώ 

ότι πλήττεται η συλλογικότητα του σώματος με τούτη την πρόταση που καταθέτετε, γιατί 

η εκπροσώπηση της Παιδοβουλής και των θέσεων της πρέπει να πραγματοποιείται σε 

επίπεδο παγκύπριο, ως ένα σώμα παγκύπριο, και όχι να λειτουργεί σε Επαρχιακές 

Κοινοβουλευτικές Ομάδες.   

Οι θέσεις διαμορφώνονται από τις Επαρχιακές Κοινοβουλευτικές Ομάδες, η 

δουλειά, ναι, γίνεται στις Επαρχιακές Κοινοβουλευτικές Ομάδες, αλλά οι θέσεις της 

Παιδοβουλής είναι παγκύπριες και θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε παγκύπριο 

επίπεδο, όχι κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα ξεχωριστά.  Αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πάρα πολύ.  Παρακαλώ.   

ΕΛΕΝΑ ΣΙΦΟΥΝΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Εγώ θα ήθελα να προτείνω μια αναδιατύπωση που πιστεύω ότι θα καλύψει τις 

απόψεις όλων και όπως βλέπουμε, δυστυχώς απουσιάζουν σήμερα οι βουλευτές, θα 

ήθελα να προτείνω αντί στο σημείο 2, να γραφτεί, οι βουλευτές θα ήταν καλό να 

παρευρίσκονται σε κάποιες συνεδρίες της Ολομέλειας της Κυπριακής Παιδοβουλής, 

εφόσον καλούνται και το «καλούνται» να διευκρινίσουμε στην παρένθεση, να τους 

καλούμε και εμείς έγκαιρα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Να σημειώσουμε όμως ότι λόγω των προϋπολογισμών συνεδριάζουν 

ταυτόχρονα πάρα πολλές επιτροπές τώρα, οι οποίες δεν είναι στο πλαίσιο του 

προγραμματισμού των εργασιών της Βουλής, είναι έκτακτες συνεδριάσεις.  Αυτός είναι 
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και ο κύριος λόγος για τον οποίο η παρουσία σήμερα των βουλευτών περιορίζεται σε 

κάποιους αντιπροσώπους τους μόνο, δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν εδώ. 

ΕΛΕΝΑ ΣΙΦΟΥΝΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Για αυτό ήθελα να σημειωθεί το “έγκαιρα”, για να το προγραμματίζουν και να 

υπάρχει και να στέλλεται και μια επιστολή επιβεβαίωσης ότι θα είναι εδώ, για να είμαστε 

σίγουροι ότι όντως πραγματικά εισακούονται τα αιτήματα μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

ΛΟΥΚΑΣ ΦΟΥΡΛΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, αν μπορώ να διακόψω και πάλι.  Να πω ότι οι βουλευτές δεν είναι 

εδώ, διότι είναι στις επιτροπές όπως είπε ο Πρόεδρος, αλλά θα ενημερωθούν για ότι 

ειπωθεί εδώ από τα πρακτικά και οι βουλευτές και τα Υπουργεία.  Ευχαριστώ πάρα 

πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Παρακαλώ. 

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Αμμοχώστου.  Από ότι κατάλαβα το πρόβλημα είναι η λέξη «βουλευτής», άρα να 

ορίσει το Υπουργείο και η Βουλή ένα λειτουργό σε κάθε επαρχία.  Θεωρώ ότι 

συμφωνείτε με τούτο και ότι είναι πιο σωστό, αντί να αφαιρεθεί εντελώς, διότι αν 

αφαιρεθεί εντελώς επειδή δεν βλέπω κάποιο συνδετικό κρίκο τώρα, όπου η κάθε 

επαρχία να μπορεί να εκφράσει τα προβλήματα της.  Δεν θεωρώ ότι ένας λειτουργός 

μπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα της κάθε επαρχίας, δεν είναι πρακτικά εύκολο 
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και ότι υπάρχει, να γίνεται συνεδρία παγκυπρίως, η Πάφος ας πούμε που είναι μεγάλη 

απόσταση, εμείς έχουμε μεγάλη απόσταση, δεν είναι πρακτικά εφικτό.  Οπότε θεωρώ 

λάθος να μην υπάρχει κάποιος σε κάθε επαρχία.  Είναι πιο εύκολο να εισακουστούν τα 

προβλήματα και να επιλυθούν, γιατί μπορεί κάποια επαρχία να έχει κάποιο πρόβλημα 

που να μην μπορεί να βοηθήσει μια λειτουργός σε όλες τις επαρχίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πολύ ωραία.  Επειδή πρέπει να ολοκληρώνουμε.  Ναι, παρακαλώ κ. Ηλιάδη.  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

(ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΔΗ) 

 Απλώς θα εισηγούμουν αν γίνεται αποδεκτό και αν σας ικανοποιεί αυτό, η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού είναι η πλέον αρμόδια, διότι αυτά 

είναι θέματα παιδείας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ακριβώς, αυτό θα έλεγα.   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

(ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΔΗ) 

 Έχετε και άλλα θέματα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Όχι.  Παρακαλώ. Η κ. Ηλιάδη νομίζω… 

(Μη ευκρινή σχόλιο από παρευρισκόμενο) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η εισήγηση της κ. Ηλιάδη… 
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

(ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΔΗ) 

Έχει να κάνει και με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών.  Δεν έχει 

να κάνει μόνο με τα θέματα παιδείας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι λογικό, η επιτροπή Παιδείας και αυτή μπορεί να είναι μια σύγκληση.  Με τη 

λήξη των εργασιών της Ολομέλειας της Παιδοβουλής, να επιβάλουμε στην επιτροπή 

Παιδείας να κάνει συνεδρίαση, ούτως ώστε να ενημερώνεται και να συζητά 

αυτεπάγγελτα τα πορίσματα της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Παιδοβουλής.  Με 

αυτό τον τρόπο θα είναι όλοι και οι βουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν στη 

δική σας παρουσίαση τα πορίσματα σας και το περιεχόμενο των ψηφισμάτων σας.  

Νομίζω είναι μια πολύ καλή εισήγηση και να την θεσμοθετήσουμε κ. Ηλιάδη. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

(ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΔΗ) 

Μπορεί να γίνεται και δύο φορές τον χρόνο εν τω μεταξύ.  Να γίνει ας πούμε μια 

συνεδρία αμέσως μετά την ολομέλεια και ενδιάμεσα του χρόνου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για ενδιάμεση αξιολόγηση πιθανότερα των πορισμάτων.  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

(ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΔΗ) 

Για θέματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κάνω έκκληση, αν μπορούσαμε να κινηθούμε προς τούτη τη σύγκλιση, 

ικανοποιούμε όλους τους προβληματισμούς που έχουν εκφραστεί μέχρι στιγμής.  Ο κ. 

Τσαγγαρίδης. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ευχαριστούμε την κ. Ηλιάδη.  Θεωρώ ότι είναι όντως μια πολύ ουσιαστική 

εισήγηση.  Θα ήθελα όμως να εισηγηθώ μια διαφοροποίηση.  Επειδή όπως ειπώθηκε η 

Παιδοβουλή δεν είναι ένα σώμα που εκπροσωπεί τα παιδιά με την ιδιότητα του μαθητή 

και μόνο, παρά το γεγονός πως η επιτροπή Παιδείας ασχολείται και με το ευρύτερο 

πλαίσιο ας πούμε, του μαθητή και τα δικαιώματα κ.λπ., ίσως θα μπορούσαμε να 

τροποποιούσαμε την εξής εισήγηση με το ότι, κάθε χρόνο ανάλογα με τις εισηγήσεις, με 

το θέμα που θα αγγίζει η έκθεση της κάθε Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η συνάντηση που 

θα καθορίζεται, η ανάλογη επιτροπή να συγκαλεί την εξής συνεδρία.  Για παράδειγμα, 

εάν το θέμα θα ήταν η ποινική δικαιοσύνη ανηλίκων στην Κύπρο, που είναι ένα θέμα 

που απασχολεί την Παιδοβουλή, η συνάντηση να μην γινόταν με την επιτροπή Παιδείας 

αλλά με την επιτροπή Νομικών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ναι.  Πάλι δεν θα ήθελα, έτσι, να επεμβαίνω συχνά.  Θεωρώ ότι αν στοχεύσουμε 

σε τέτοιου είδους μεγάλη εργασία ενδεχομένως να αδυνατίσουμε, να μην πετύχουμε 

τίποτα.  Αν και εφόσον πάει στην επιτροπή Παιδείας η υποχρέωση, δύο φορές τον 

χρόνο, μιαν πρώτη να ενημερώνεται και να εξετάζει αυτεπάγγελτα τα πορίσματα της 

συνεδρίασης της Ολομέλειας της Παιδοβουλής και μια στους έξι μήνες, ενδιάμεσα, να 

αξιολογεί την πρόοδο της υλοποίησης αυτών των πορισμάτων.  Νομίζω είναι μια καλή 

εισήγηση, γιατί έχουμε επίσης τη δυνατότητα εκεί να καλούμε όχι τα της παιδείας 

θέματα, αντιθέτως αν είναι θέμα που σχετίζεται με την υγεία ή θέμα που σχετίζεται με 
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την δικαιοσύνη ή τι άλλο, θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.  Άρα λοιπόν, δεν είναι 

θεματικός ο διαχωρισμός που χρειάζεται να γίνει, όσο να θέλουμε κάποιο, να 

γνωρίζουμε ότι αυτή η επιτροπή είναι η αρμόδια να συνεδριάσει δύο φορές και θα 

ζητάτε και εσείς εξηγήσεις σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε.  Νομίζω είναι μια καλή 

εισήγηση, που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε και την ψηφοφορία εδώ πέρα.  

 Ναι παρακαλώ, η Αμμόχωστος και κλείνουμε με την τελική τοποθέτηση.  Έκκληση 

όμως είναι, να αποφευχθεί επειδή υπήρχε τόσος ώριμος προβληματισμός και 

επιχειρήματα στις δύο πλευρές, αυτός ο συμβιβασμός θα μπορούσε να αποτελέσει 

καλό πλαίσιο συμφωνίας. 

 Παρακαλώ;  

ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΙΤΑΖΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Απλά, σαν μια τελική τοποθέτηση, θέλουμε να εξηγήσουμε ότι ο λόγος που μπήκε 

αυτό το σημείο είναι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία για να γίνεται ανά επαρχία.  Το 

να μαζεύονται παιδιά ή ενήλικες από όλες τις επαρχίες σε ένα σημείο συχνά, είναι 

δύσκολο.  Δεν είπαμε ότι αυτές οι συνεδρίες θα γίνονται δύο φορές το μήνα.  Έχουμε 

απλά εισηγηθεί οι βουλευτές να ακούουν τους παιδοβουλευτές και να συζητούν μαζί 

τους για θέματα που αφορούν την κάθε επαρχία.  Είμαι σίγουρη ότι τα ίδια θέματα δεν 

απασχολούν την Πάφο και την Αμμόχωστο.  Όμως, αφού έχει λεχθεί τόσες φορές ότι 

είναι θέμα να υπάρξει βουλευτής, διότι μπορεί να υποστηριχθούν ανάλογα κόμματα, θα 

μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε τη λέξη «βουλευτής» με τη λέξη «λειτουργός», όπως 

έγινε εισήγηση, γιατί η δημιουργία μιας καινούριας επιτροπής είναι ακόμα μια διαδικασία 

που θα πάρει χρόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Όχι, δε θα δημιουργηθεί νέα επιτροπή.  Εμείς, ως επιτροπή Παιδείας, μπορούμε 

μετά από δεκαπέντε με είκοσι μέρες, πριν τα Χριστούγεννα, να αξιολογήσουμε τα 

πορίσματα της Ολομέλειας.  Και στους έξι μήνες, πριν από το καλοκαίρι, μπορούμε να 

κάνουμε ενδιάμεση αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των εισηγήσεών σας.   

 Δεύτερο, μη νομίζετε ότι είναι τόσο εύκολο να καλέσετε ή να έχετε ένα σταθερό 

βουλευτή.  Έχετε όμως την ευκαιρία να ενημερώνετε τους βουλευτές της επαρχίας σας, 

να ζητάτε κάτι και εφόσον διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο συζήτησης εδώ στη Βουλή, να 

μπορούν να έρχονται να σας στηρίζουν.   

 Άρα λοιπόν, καμιά θεματική δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα με τους εκ των 

προτέρων διορισμούς ή ανάθεση σε κάποιους συγκεκριμένους βουλευτές.  Τι θα 

πετύχετε με αυτό τον τρόπο;  Οι άλλοι βουλευτές που δε θα έρχονται, πώς θα νιώσουν;  

Δε θα νιώσουν απομονωμένοι; 

ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΙΤΑΖΟΥ: 

 Όλοι οι βουλευτές προσκαλούνται και όσοι επιθυμούν θα έρθουν στη συνάντηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και τούτο πάλι…  Έχετε την ευχέρεια να ενημερώσετε όλους τους βουλευτές και 

στη συνέχεια να σας στηρίξουν με τον τρόπο που η συνείδηση αυτών κρίνει σωστό.  

Θεσμοθετούμε τώρα δύο πρόσθετες συνεδριάσεις στο δικό σας το ψήφισμα.  Η μία θα 

είναι αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης Ολομέλειας και ακόμα μία έξι μήνες μετά.  

Νομίζω ότι αυτή η κατεύθυνση είναι πολύ καλός συμβιβασμός για να αποφύγουμε 

ψηφοφορία η οποία δε νομίζω να συμπληρώσει τίποτε περισσότερο. 

ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΙΤΑΖΟΥ: 

 Συμφωνούμε να αποφευχθεί η ψηφοφορία.  Ωστόσο η εισήγηση αυτή δε θεωρώ 

ότι καλύπτει τον ίδιο στόχο.  Είναι μία εξαιρετική εισήγηση, αλλά εντελώς διαφορετική 

από το στόχο που είχαμε εμείς με την εισήγηση που γράψαμε στην έκθεσή μας. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, καταλαβαίνω.  Ακούστηκαν όμως επιχειρήματα τα οποία ενδεχομένως να μας 

οδηγήσουν σε κάποιες άλλες περιπέτειες.   Κομματικά, προσωπικές διαφορές 

βουλευτών κ.λπ.  Διανοείστε να βρεθείτε εσείς μπροστά σε μια περιπέτεια όπου οι 

διαφορές δύο ή τριών βουλευτών, βάζουν και την Παιδοβολή σε μια δύσκολη θέση;  Την 

Παιδοβουλή πρέπει να τη διαφυλάξομε ως κόρη οφθαλμού.  Αυτή είναι η σημασία, να 

υπάρχει αυθεντική έκφραση των παιδιών, των νεαρών.  Αν έρθουμε να επηρεάζουμε 

αυτή την έκφραση, έστω και με έμμεσους τρόπους, αγγίζουμε τα δημοκρατικά όρια.  

Προστατέψετε την έκφρασή σας, την αυθεντικότητα αυτού του οποίου θέλετε να 

μεταφέρετε στην πολιτεία.   

ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ορίστε. 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: 

 Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα και τη νομοθεσία, εσείς, ως συντονιστής, 

κανονικά δεν δικαιούστε να λέτε την άποψή σας.  Είναι σωστό ή λάθος; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Η απόφαση η τελική ανήκει σε σας, στο Σώμα.  Ο Προεδρεύων μπορεί και έχει και 

υποχρέωση να προσπαθήσει να συγκλίνουν οι απόψεις.  Δεν εκφράζω προσωπικές 

απόψεις με τέτοιο τρόπο για να επηρεάσω τη δική σας βούληση. 

ΣΑΒΒΑΣ ΜΟΥΓΚΡΟΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Κύριε Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

ΣΑΒΒΑΣ ΜΟΥΓΚΡΟΣ: 

 Κύριε Χατζηγιάννη, νομίζω ακούστηκαν οι απόψεις, ακούσαμε και τα αρνητικά που 

μπορεί να προκύψουν με την εφαρμογή της πρότασης.  Νομίζω να ψηφίσουμε αν 

θέλουμε να διαγράψουμε αυτό το σημείο ή αν θα το αντικαταστήσουμε με την πρόταση 

για συμβιβασμό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία, να πάμε στη διατύπωση των τροπολογιών, αν και εφόσον θα πάμε σε 

τροπολογίες.   

 Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να μιλήσουν.  Οι δύο τελευταίοι, 

παρακαλώ. 

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Συμπερασματικά, για να ολοκληρωθεί και να κλείσει το θέμα, να πούμε ότι 

αποδεχόμαστε την εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας.  Αν όμως δεν έχει αποτέλεσμα 

αυτή η πρακτική σε αυτό που ζητούμε, θα παρουσιάσουμε αργότερα μια νέα πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εννοείτε από την επιτροπή Παιδείας. 

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Ναι, ναι.  Οπότε αποδεχόμαστε την εισήγηση αυτή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Στο πλαίσιο των δικών μας εξουσιών, δεσμευόμαστε γι’ αυτές τις δύο 

συνεδριάσεις. 

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 
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 Οπότε η παράγραφος αυτή, να αντικατασταθεί με την εισήγηση που προτείνε... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα λοιπόν, διαγράφεται το δύο και στη θέση του δύο μπαίνει η εισήγηση όπως 

έγινε.  Είναι η μία άποψη από τους εισηγητές του ψηφίσματος. 

 Παρακαλώ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Θα ήθελα να πω ότι η Παιδοβουλή πρέπει να μείνει αγνή, χωρίς να υπάρχουν 

βουλευτές, κόμματα κ.λπ. γιατί καταλαβαίνετε ότι θα μας κατευθύνουν.  Είπατε πριν 

στην ΕΚΟ Πάφου και στην ΕΚΟ Αμμοχώστου, να έρχεται ένας βουλευτής.  Πιστεύω 

εγώ, ως Πρόεδρος της ΕΚΟ Πάφου, ότι αν έρχεται βουλευτής στη συνεδρίασή μας, θα 

προσπαθεί να μας κάμει να πάμε σύμφωνα με τις ιδεολογίες του κόμματός του.  Οπότε 

προτείνω, είτε να διαγραφεί είτε στη θέση της λέξης «Βουλευτής» να μπει η λέξη 

«Λειτουργός», που θα ήταν πιο σωστό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Οι εισηγητές έκαναν μία τελευταία πρόταση που αφορά την θεσμοθέτηση δύο 

συνεδριάσεων για να συγκεράσουμε όλες τις απόψεις.  Αν δεν υπάρχουν ισχυρές 

απόψεις περί του αντιθέτου, νομίζω να μείνουμε πάνω σ’ αυτή την πρόταση και 

κλείνουμε. 

 Παρακαλώ. 

ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΙΤΑΖΟΥ: 

 Θέλω να απαντήσω στον Ανδρέα από την Πάφο. 

 Θεωρείς ότι προσωπικά εσύ που έχεις μια άποψη και την μεταφέρεις στην 

Παιδοβουλή, δεν μπορείς να κρατήσεις ακεραιότητα και μπορεί ένας ενήλικας να έρθει 

και να σου αλλάξει την άποψή σου; 
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 Θεωρώ ότι για να είσαι εδώ πρέπει να μπορείς προσωπικά να υποστηρίξεις αυτό 

που πιστεύεις. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

 Να απαντήσω.  Έχω και κριτική σκέψη και δεν μπορεί να με κατευθύνει ένας 

βουλευτής.  Νομίζω όμως ότι πάρα πολλοί μπορούν να πειστούν με κάτι από εκείνα 

που θα έλεγε ένας βουλευτής και έτσι θα πήγαιναν με τα δεδομένα του συγκεκριμένου 

κόμματος.  Χωρίς να θέλω να προσβάλω κάποιον, θέλω να πω ότι μπορεί να μην 

έχουμε όλοι κριτική σκέψη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Νομίζω τελειώσουμε.  Η εισηγήτρια να κλείσει το θέμα παρακαλώ.  

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Συμφωνούμε απόλυτα με όσα λέτε, απλά θεωρούμε ότι είναι μια στήριξη, μια 

βοήθεια.  Θέλουμε να ρωτούμε και να μαθαίνουμε και εμείς οι ίδιοι.  Από ότι βλέπετε, 

δεν υπάρχει κανένας εδώ για να ακούσει τι λέμε.  Είπατε πριν ότι θα διαβιβαστούν αυτά 

που λέμε.  Απλά εμείς χρειαζόμαστε κάποιον για να πούμε και εμείς αυτά που θέλουμε 

για να περάσουν πιο εύκολα.  Στόχος μας δεν είναι να μας μιλήσουν.  Στόχος μας είναι 

να μας ακούσουν.   

 Αλλά, για να ολοκληρωθεί το θέμα, όπως είπα και πριν, θα διαγραφεί και θα 

αντικατασταθεί η εισήγηση που βάλαμε ή θα διαγραφεί εντελώς; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Νομίζω ότι οι εισηγήσεις είναι η διαγράφη και στη θέση του μπαίνει η δέσμευση 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής να συγκαλεί δύο 

συνεδριάσεις το χρόνο για σκοπούς αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 

Παιδοβουλής. 

 Λοιπόν, για τη διαγραφή, συμφωνούμε όλοι. 
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 Στη θέση της διαγραφής μπαίνει η υποχρέωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής για δύο συνεδριάσεις το χρόνο, μία μετά τη λήξη 

της Ολομέλειας της Παιδοβουλής και μία στους έξι μήνες. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης αυτής 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς εναντίον, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με δεκαέξι ψήφους υπέρ, δεκατρείς εναντίον και μία αποχή, η τροπολογία 

εγκρίνεται με την υποχρέωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού 

της Βουλής, σε δύο συνεδριάσεις, αυτεπάγγελτα, να εξετάζει τα πορίσματα της 

Παιδοβουλής. 

 Η άλλη πρόταση είναι συμπλήρωμα για να μη βρίσκεται σε αντίθεση με τούτο το 

οποίο ψηφίσαμε τώρα.  Νομίζω, αφού πέρασε τούτο, παραμένουμε με τούτο. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ζωντανό της συζήτησης και όλους τους 

προβληματισμούς που έχουν εκφραστεί. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 
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 Για να διευκρινίσουμε κάτι, επειδή δεν ακούστηκε στην πρόταση, φαντάζομαι η 

επιτροπή Παιδείας, σε περίπτωση που κάποια θέματα άπτονται άλλων επιτροπών, τα 

θέματα θα προωθούνται… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Θα καλεί τους αρμόδιους και από άλλες επιτροπές.  Είναι με βάση κανονισμούς 

που λειτουργεί πλέον η εγγραφή του θέματος. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ: 

 Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Πάμε στην ψηφοφορία για το συνολικό ψήφισμα. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του ψηφίσματος, όπως έχει διαμορφωθεί, μετά την 

ψηφοφορία της τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Οκτώ εναντίον, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι ψήφους υπέρ, οκτώ εναντίον και μία αποχή, το ψήφισμα εγκρίνεται. 
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 Το έβδομο θέμα είναι η κατάθεση των θέσεων της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας Λεμεσού.  Καλώ στο βήμα τους εκπροσώπους της Επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λεμεσού για να καταθέσουν τις δικές τους θέσεις. 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Έντιμε κύριε Προεδρεύων της Βουλής,  

 Κύριοι Βουλευτές, 

 Κύριοι εκπρόσωποι της ΠΣΕΠΕΠ,  

 Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι, 

 Συνάδελφοι Παιδοβουλευτές, 

 Είναι γνωστό ότι από το 2000 η Κυπριακή Παιδοβουλή ετοιμάζει Εκθέσεις που 

περιλαμβάνουν διαπιστώσεις αλλά και εισηγήσεις αναφορικά με διάφορα θέματα που 

αφορούν την καλύτερη εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών και της Διεθνούς 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  Παραμένει όμως άξιον απορίας εάν το 

Κράτος «εισακούει» τις εισηγήσεις των παιδιών, ειδικά της Κυπριακής Παιδοβουλής που 

εκπροσωπεί τα παιδιά της Κύπρου, και κατά πόσο έχει αναλάβει οποιαδήποτε δράση 

προς αυτή την κατεύθυνση.  

 Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες Συνόδους και τις Εκθέσεις της Επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λεμεσού (στο εξής η «ΕΚΟ Λεμεσού») αλλά και τις 

εισηγήσεις της Παγκύπριας Ολομέλειας της Παιδοβουλής στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, έχει διαπιστωθεί πως δεν έχει γίνει κατορθωτό να παρίστανται στη 

συζήτηση των εν λόγω εκθέσεων οι εκλελεγμένοι βουλευτές παρά μόνο ελάχιστο και όχι 

καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνόδου.  Εκτός του ότι δεν είναι παρόντες καθ’ όλη τη 

διάρκεια των Συνόδων, απογοήτευση προκαλεί το γεγονός ότι η Κυπριακή Παιδοβουλή 

δεν παίρνει ουσιαστικά καμία σαφή απάντηση από τους Βουλευτές που ήταν παρόντες 
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την συγκεκριμένη ημέρα ή από τους υπόλοιπους, παρά το γεγονός πως οι Εκθέσεις 

κοινοποιούνται σε όλους ανεξαιρέτως τους Βουλευτές και μάλιστα αναρτώνται και στην 

επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής. Σημειώνουμε πως επίσης αποτελούν μέρος του 

ετήσιου Υπομνήματος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Νιώθουμε λοιπόν πως δεν 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, για να μην  πούμε πως αγνοούνται!  

 Ζητούμε απαντήσεις ως προς το τι έχει πράξει η Βουλή σχετικά με όλες τις 

εισηγήσεις τις οποίες έκανε η Κυπριακή Παιδοβουλή τα τελευταία χρόνια, βασιζόμενοι 

στο άρθρο 12(1) της Διεθνούς Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού που την 

έχει επικυρώσει από το 1990. 

Το Δικαίωμα Συμμετοχής των Παιδιών 

 Στην Έκθεση της ΕΚΟ Λεμεσού που συντάχτηκε το 2011 με τίτλο «Πώς το 

Πολιτικό και Κοινωνικό Σύστημα επιδρούν στην διαμόρφωση στάσεων ενάντια στις 

διακρίσεις και τον ρατσισμό», βλέπουμε το θέμα της συμμετοχής να τίθεται πολλές 

φορές στο κείμενο και κάθε φορά να παρουσιάζεται ως λύση πολλαπλών προβλημάτων 

που αφορούν εμάς τα παιδιά. Μέσα λοιπόν από αυτό το θέμα φαίνεται πώς αυτή η 

διαχρονική εισήγηση αποτελεί επίσης τρόπο καταπολέμησης του ρατσισμού, της 

περιθωριοποίησης και των διακρίσεων. Σημαντική είναι η αναφορά των συντακτών της 

έκθεσης στην ηλικιακή διάκριση που υφίστανται τα παιδιά της Κύπρου και ονομάζουν το 

παρόν πολιτικό σύστημα «πλήρως ολιγαρχικό» και «καθόλου δημοκρατικό». 

 Το θέμα της Συμμετοχής φαίνεται να έρχεται ξανά στα έδρανα της Βουλής στις 19 

Νοεμβρίου 2013, με την έκθεση της 6ης θητείας της Κυπριακής Παιδοβουλής και την 

ΕΚΟ Λεμεσού να αναπτύσσει και να παρουσιάζει την Έκθεση η οποία τιτλοφορείται 

«Επενδύοντας στα Παιδιά – Σπάζοντας τον Κύκλο της Μειονεξίας», και αναφέρεται σε 

κομμάτι της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Επενδύοντας στα Παιδιά – 

Σπάζοντας τον Κύκλο της Μειονεξίας» υπ’ αρ. 2013/112 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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 Γράφουν: Οι πολιτικές που αφορούν στα παιδιά πρέπει να ενσωματωθούν σε όλες 

τις κρατικές πολιτικές και να μην παραμένουν απομονωμένες και συχνά ξεχασμένες και 

ανεφάρμοστες. Η εφαρμογή των όποιων πολιτικών αλλά και αυτής της ίδιας της 

Σύστασης πρέπει να γίνεται με την ενεργό συμμετοχή των παιδιών.   

 Επίσης, στο τέλος της ίδιας Έκθεσης, ζητείται από την Βουλή των Αντιπροσώπων 

όπως οι απόψεις της Κυπριακής Παιδοβουλής να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, αφού η 

Παιδοβουλή με το έργο της δίδει φωνή στους ανήλικους πολίτες του κράτους 

ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας και γλώσσας και εφαρμόζει ουσιαστικά το 

δικαίωμά μας στην συμμετοχή. Αυτό δεν φαίνεται να εισακούστηκε μέχρι στιγμής. 

 Θέλουμε λοιπόν να γνωρίζουμε: 

 Πώς και σε ποιο βαθμό έχει η Βουλή των Αντιπροσώπων λάβει υπόψη τις 

απόψεις της Κυπριακής Παιδοβουλής. 

 Πώς έχει αξιοποιήσει/εκμεταλλευτεί η Βουλή την Κυπριακή Παιδοβουλή. 

 Πώς οι πολιτικές που αφορούν τα παιδιά έχουν μέχρι σήμερα ενσωματωθεί σε 

όλες τις νομοθεσίες που «πέρασε» η Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 Αξίζει να σημειωθεί πως η Κυπριακή Παιδοβουλή την 25η Ιουνίου 2016 

τροποποίησε τον Κανονισμό Λειτουργίας της προνοώντας για τη σύσταση Ειδικής 

Ομάδας Εργασίας, η οποία θα εργάζεται σε στενή συνεργασία με τα Υπουργεία, τη 

Βουλή και κάθε φορέα που λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα 

παιδιά και θα συναντάται μαζί τους όποτε κρίνει αυτό απαραίτητο ενώ ζητά να 

παρίσταται και να εκφέρει άποψη στις Επιτροπές της Βουλής όταν συζητούνται θέματα 

που αφορούν τα παιδιά. Μέσω αυτής της τροποποίησης έχει δοθεί η κατάλληλη 

ευκαιρία στη Βουλή να αποδείξει πως το Δικαίωμα Συμμετοχής των παιδιών στην 

Κύπρο διασφαλίζετα και από την ίδια. 
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 Αξιοποίηση Χρηματικών Κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 

Κράτος  

 Το θέμα αυτό αναφέρεται στις πλείστες Εκθέσεις της ΕΚΟ Λεμεσού, αλλά παρόλα 

αυτά δεν γνωρίζουμε εάν και σε ποιο βαθμό έχουν χρησιμοποιηθεί τα κονδύλια της ΕΕ 

ειδικά για τα παιδιά και πώς αξιοποιήθηκαν για την εφαρμογή της Σύστασης για 

Επένδυση στο Παιδί. Συγκεκριμένα, στην Έκθεση που συντάχτηκε το 2013, ζητείται 

όπως το Κράτος λάβει σοβαρά υπόψη τις Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(συμπεριλαμβανομένης της Σύστασης υπ’ αρ. 2013/112/ΕΕ ), να δώσει έμφαση στην 

Εκπαίδευση, την Υγεία, την Ισότητα των Φύλων και την εφαρμογή των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα κονδύλια που δίνονται από τα ταμεία της ΕΕ. 

Έτσι θα αναπτυχθεί και η κατάλληλη πολιτική για τα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά. 

Ζητούσαμε ακόμα να «εκμεταλλευτούμε» το ταμείο της ΕΕ για τους Απόρους, ώστε να 

διασφαλίσουμε επαρκή διατροφή, πλήρη εκπαίδευση και ευκαιρίες στον αθλητισμό και 

την πολιτιστική ζωή γενικά σε όλα τα παιδιά, συμβάλλοντας και στη διασφάλιση ίσων 

ευκαιριών μεταξύ των παιδιών που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες και όλων των 

άλλων.   Η ίδια εισήγηση παρουσιάζεται και στις εκθέσεις του 2014 και του 2015.  

 Επιπλέον, στην Έκθεση του 2015, εισηγηθήκαμε την τοποθέτηση Κοινωνικών 

Λειτουργών στα σχολεία, οι οποίοι θα έρχονται σε επαφή με όλους του μαθητές του 

σχολείου έτσι ώστε να εντοπίζουν τις περιπτώσεις των παιδιών που χρειάζονται 

πραγματικά την βοήθεια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και θα κάνουν τα 

απαραίτητα διαβήματα στην προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης της οποιασδήποτε 

οικογένειας που χρειάζεται στήριξη.  

 Παρόλο που η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ζωτικής σημασίας 

για την διασφάλιση κατάλληλου βιοτικού επιπέδου σ’ όλα τα παιδιά, με λύπη 

διαπιστώνουμε η πολιτεία έχει παραλείψει να μας ενημερώσει ως προς το κατά πόσο 
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αυτά τα κονδύλια έχουν αξιοποιηθεί προς αυτόν τον σκοπό και με ποιο τρόπο, παρά το 

καθήκον λογοδοσίας της και προς εμάς, τους «μικρότερους πολίτες της».  Τι άραγε 

εμποδίζει αυτή την ενημέρωση; 

 Έχοντας κατά νου τις πιο πάνω εισηγήσεις για αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών 

κονδυλίων, υποβάλλουμε σήμερα τα ακόλουθα ερωτήματα: 

• Έχει η Βουλή των Αντιπροσώπων υποχρεώσει το Κράτος να αξιοποιήσει τα 

χρηματικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικά και συγκεκριμένα για 

επένδυση στα παιδιά; Εάν ναι, πώς το έπραξε και σε ποιο βαθμό;  

• Έχει η Βουλή των Αντιπροσώπων λάβει υπόψη στη θέσπιση των διάφορων 

νομοθεσιών, τις Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την 

Υγεία, την Ισότητα των Φύλων και της εφαρμογής των Δικαιωμάτων του Παιδιού; 

• Έχει η Βουλή των Αντιπροσώπων εισηγηθεί την σαφή καταγραφή των κονδυλίων 

που δαπανούνται ειδικά και αποκλειστικά για τα παιδιά; 

 Θέλουμε να ελπίζουμε πως η φωνή της Κυπριακής Παιδοβουλής αυτή τη φορά θα 

ακουστεί και πως επιτέλους η Κυπριακή Παιδοβουλή θα ενημερώνεται ως προς την 

«μοίρα» των παλαιότερων αλλά και όλων των μελλοντικών εισηγήσεών της και πως οι 

απαντήσεις που θα λάβουμε θα είναι σαφείς και ολοκληρωμένες για να επιτύχουμε την 

πραγματική συμμετοχή των παιδιών στη λήψη των αποφάσεων.  

 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 

ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

Παιδοβουλευτές: 

1. Τζώρτζια Επιφανίου 

2. Εβελίνα Ηλία 

3. Σοφία Περικλέους 

4. Κυριακή Νικολάου 
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5. Χριστόδουλος Παπαφίγγος 

6. Στυλιανός Κυπριανού 

7. Άντρεα Βλάχου 

8. Ιωάννα Αντωνίου 

9. Μιχάλης Θεοχάρους 

10. Ραφαελία Σωκράτους 

11. Νικήτας Χαραλάμπους 

12. Στυλιανός Αναστασίου 

Αναπληρωτές: 

1. Αναστάσης Πέτρου 

2. Όλγα Κοντογιώργη 

3. Παρασκευή Παλάζη 

4. Γεωργία Κκάμαρη  

5. Ανδρέας Σιάμισιης 

6. Εφραίμ Χρίστου 

Παρατηρητές: 

1. Κική Κυριάκου 

2. Σαββίνα Λεωνίδου 

3. Αναστασία Στυλιανού  

4. Γιάννης Παφίτης  

Συντονιστές: 

Νινέττα Καζαντζή 

Αντωνία Αργυρού 

Αφροδίτη Ευαγγέλου 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής. 

 Η κα Κιτάζου. 

ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΙΤΑΖΟΥ: 

 Θα ήθελα να πω ότι παρόλο που έκθεση παρουσιάζεται σαν μια πολύ άριστα 

γραμμένη ομιλία, δεν ξεκαθαρίζετε αρκετά, ποιες είναι οι εισηγήσεις της επαρχίας 

Λεμεσού. 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

 Οι εισηγήσεις διατυπώνονται ως ερωτήματα.  Δηλαδή, όταν ερωτώ για 

παράδειγμα στην τελευταία σελίδα «Έχει η Βουλή των Αντιπροσώπων υποχρεώσει το 

Κράτος να αξιοποιήσει τα χρηματικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικά και 

συγκεκριμένα για επένδυση στα παιδιά;», εννοούμε ότι θέλουμε η Βουλή των 

Αντιπροσώπων να υποχρεώσει το κράτος να αξιοποιήσει τα χρηματικά κονδύλια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά και συγκεκριμένα για επένδυση στα παιδιά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Η κα Γεωργίου. 

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Οπότε, αν τα ερωτήματα αυτά που θέσατε, απαντηθούν με μια απάντηση που δε 

θέλετε;  Αν σας πουν ότι δεν υπάρχουν;  Είναι λάθος η διατύπωση.  Πρέπει να φύγουν 

τα ερωτηματικά και να απαιτήσετε αυτό που θέλετε. 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

 Νομίζω ότι η διόρθωση που κάμνετε είναι απλά γραμματική, συντακτική, όπως 

θέλετε μπορείτε να το πείτε.  Αν καταγραφούν οι εισηγήσεις ή τα ερωτήματα ως 

προτάσεις, μπορεί πάλι να μας πουν ότι δεν υπάρχουν κονδύλια.  Δε νομίζω να 

αποσκοπεί κάπου η διόρθωσή σας. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Η κα Κιτάζου. 

ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΙΤΑΖΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Δεν είναι τόσο η διόρθωση για το πώς έχει διατυπωθεί το αίτημα.  Είναι 

περισσότερο γιατί δεν υπάρχει επικέντρωση στην ουσία.  Δηλαδή, θέσπιση διάφορων 

νομοθεσιών.  Για παράδειγμα;  Τι νομοθεσίες;  Τι απαιτεί η Παιδοβουλή; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Η κα Γεωργίου. 

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Απλά εμείς λέμε ότι θέτετε ερωτήματα.  Δεν βάζετε κάτω απαιτήσεις.  Πρέπει να 

διευκρινίσετε τι ζητάτε, γιατί αν πάρετε σε όλα σας τα ερωτήματα αρνητικές απαντήσεις, 

δε νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι με αυτό που γράψατε.  Δεν θα αλλάξει κάτι με το να 

ρωτάς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει άλλος που πρέπει να θέλει να πρωτολογήσει; 

 Η κα Περικέλους να απαντήσει. 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Η αρνητική απάντηση νομίζω ότι μπορεί να δοθεί σε όλες τις εκθέσεις και να μην 

πραγματοποιηθεί κάτι.  Προτάσεις μέσα στην έκθεση δίνονται, όπως κάτω από τον τίτλο 

«Το Δικαίωμα Συμμετοχής των Παιδιών» και τον τίτλο «Αξιοποίηση Χρηματικών 

Κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κράτος» όπου επαναλαμβάνουμε 

διάφορες προτάσεις, οι οποίες είχαν προταθεί σε προηγούμενες εκθέσεις.  Για 



74 
 

παράδειγμα στην παράγραφο κάτω από τον τίτλο «Αξιοποίηση Χρηματικών Κονδυλίων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κράτος» σημειώνεται ότι «ζητείται  όπως το Κράτος 

λάβει σοβαρά υπόψη τις Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δώσει έμφαση 

στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Ισότητα των Φύλων, κ.λπ. κ.λπ., χρησιμοποιώντας 

κατάλληλα τα κονδύλια». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία.  Ναι κυρία Γεωργίου. 

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Αφού όπως λέτε δεν απαντήθηκαν ούτε στην προηγούμενη έκθεση, απλά να 

διαγραφούν τα ρητορικά ερωτήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Θεωρώ ότι και εδώ θα μπορούσαμε να αποφύγουμε ψηφοφορία που αφορά 

κάπως πιο γενικές εισηγήσεις.  Έτσι κρίθηκε από τους εισηγητές ότι θα διαμορφώσουν 

την έκθεσή τους.  Θεωρώ ότι η συζήτηση του θέματος έχει ολοκληρωθεί και θα πρέπει 

να τεθεί ενώπιον σας το συνολικό κείμενο της έκθεσης προς έγκριση ή απόρριψη.  Δεν 

έχουμε ακούσει κάποια συγκεκριμένη τροπολογία. 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

 Όχι, έβαλαν τροπολογία να διαγραφούν τα ερωτήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναπόκειται σε σας αν θέλετε να μπει αυτή η τροπολογία… 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

 Νομίζω ότι είναι σε ολόκληρη την Παιδοβουλή που εναπόκειται. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, έτσι είναι. 
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 Γι’ αυτό έκανα έκκληση να πάμε με ένα συμβιβασμό να μείνει το κείμενο ως έχει.  

Τώρα, θα διαγραφεί το κείμενο ως έχει ή ένα μεγάλο μέρος του.  Εν πάση όμως 

περιπτώσει, η απόφαση ανήκει στην Ολομέλεια. 

 Θέλετε να το βάλω προς ψήφιση; 

 Ο κ. Σωκράτους.  Δεν μπαίνουμε στη συζήτηση.  Παραμένουμε στη διαδικασία.  

Αν θα μπει σε ψηφοφορία η τροπολογία για διαγραφή κειμένου. 

 Ναι, κύριε Σωκράτους. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Εγώ θεωρώ ότι εφόσον οι εισηγήσεις είναι ξεκάθαρες μέσα στο κείμενο, δεν 

υπάρχει λόγος να μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε τροποποιήσεις για το πώς 

είναι γραμμένα.  Υπάρχουν οι εισηγήσεις τους και φαίνεται ότι είναι με βάση 

προηγούμενες εκθέσεις που δεν εισακούστηκαν.  Θεωρώ ότι είναι σωστό να τα 

αφήσουμε όπως είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Η κα Κιτάζου. 

ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΙΤΑΖΟΥ: 

 Βασικά, σχετικά με τις εισηγήσεις από εκθέσεις από το παρελθόν, εφόσον οι 

εισηγήσεις που εισηγείται η ΕΚΟ Λεμεσού σχετικά με τις εκθέσεις εκείνες, δεν έχουν 

κάτι να κάμουν με τη θεσμοθέτηση ή οτιδήποτε για να γίνει μια ξεκάθαρη συνεργασία 

μεταξύ Βουλής των Αντιπροσώπων και Παιδοβουλής.  Έχει να κάμει γενικά με το να 

δώσει έμφαση στα παιδιά και τα δικαιώματά τους και να υλοποιηθούν κάποια σχέδια και 

να δοθούν τα κονδύλια.  Δε θεωρώ ότι είναι σχετικά με το θέμα μας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Θεωρείτε ότι η τροπολογία σας χρειάζεται να μπει στην Ολομέλεια προς ψήφιση. 



76 
 

 Αυτή είναι η διαδικασία.  Εφόσον υπάρχει μια τροπολογία, πρέπει να τεθεί 

ενώπιον του Σώματος. 

 Παρακαλώ, ο κ. Τσαγγαρίδης. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ: 

 Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει συμβιβαστική λύση.  Καταλαβαίνω το σκοπό 

που εξυπηρετούν τα αιτήματα.  Δημιουργούν και ένα προβληματισμό, καθώς θέτουν και 

μερικές εισηγήσεις.  Ίσως όμως να ήταν καλύτερα, πέραν του προβληματισμού να 

διατυπωθούν ξεκάθαρα, με κατάφαση δηλαδή.  Εννοώ, τι απαιτούμε, ένα, δύο, τρία.  

Για να τελειώσει αυτή η κουβέντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε ενώπιον μας ένα κείμενο το οποίο είναι διαμορφωμένο με αυτό τον τρόπο.  

Έτσι κρίθηκε από τους εισηγητές.  Αν υπάρχει επιμονή από πλευράς των δύο 

βουλευτών της Αμμοχώστου, θα το θέσουμε σε ψηφοφορία. 

 Να γίνουμε μόνο συγκεκριμένοι τι θέλετε να διαγράψετε, για να πάει ως 

τροπολογία. 

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ:  

 Είτε να τα τροποποιήσουν και να τα καθορίσουν ως εισηγήσεις, χωρίς να είναι 

ερωτήματα, είτε να διαγραφούν εντελώς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Διατυπώστε όμως μια πρόταση.  Γιατί χωρίς να διατυπώσετε συγκεκριμένη 

πρόταση, δεν υπάρχει ενώπιον μας οποιαδήποτε συγκεκριμένη εισήγηση. 

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ:  

 Ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει υποχρέωση να αξιοποιήσει τα κονδύλια.  

Στο επόμενο να αναφέρει ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων να λάβει υπόψη κατά τη 

θέσπιση των διάφορων νομοθεσιών.  Απλά να μην είναι ερωτήματα. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία.  Τώρα η εισήγηση, έγινε συγκεκριμένη τροπολογία. 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

 Υπάρχουν δύο σημεία στην έκθεση όπου έχουμε εισηγήσεις – ερωτήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το πνεύμα ήταν να αντικατασταθούν τα τρία ερωτηματικά που δεν αλλάζει 

καθόλου το νόημα των εισηγήσεών σας. 

 Η κα Κιτάζου. 

ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΙΤΑΖΟΥ: 

 Θεωρώ ότι είναι λίγο ανούσιο να στεκόμαστε στην τροπολογία, εφόσον οι εκθέσεις 

θα γίνουν μία για να σταλεί, οπότε το υπόμνημα θα είναι διαφορετικό, ούτως η άλλως.  

Απλά να σταθούμε στην ουσία και να δούμε κατά πόσο η έκθεση εισηγείται ξεκάθαρα 

κάποιες προτάσεις για να επιβληθούν από τη Βουλή και τους αρμόδιους φορείς. 

  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία.  Καταλήγουμε στην εξής εισήγηση, αν την αποδέχεστε. 

Έχοντας κατά νου τις πιο πάνω εισηγήσεις για αξιοποίηση των ευρωπαϊκών 

κονδυλίων, υποβάλλονται σήμερα οι ακόλουθες εισηγήσεις, αντί των ερωτημάτων.  

Έτσι;  Διαγράφουμε τα ερωτήματα και τα αντικαθιστούμε με ερωτήσεις.   

Το αποδέχεστε οι εισηγητές; 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: 

 Ναι.  Έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει το περιεχόμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ακριβώς. 

  Γίνεται αποδεκτό από τους εισηγητές της έκθεσης.   
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 Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση, θεωρώ ότι η τροπολογία γίνεται ομόφωνα 

αποδεκτή, και πάμε στην ψηφοφορία επί του κειμένου της έκθεσης της Λεμεσού. 

  Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έκθεσης; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ένας εναντίον, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, μία ψήφο εναντίον και μία αποχή, το κείμενο της 

έκθεσης εγκρίνεται. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Στο σημείο αυτό, έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση και έγκριση των συμπερασμάτων 

των πέντε επαρχιακών κοινοβουλευτικών ομάδων.  Συγχαίρω τις  

Επαρχιακές Κοινοβουλευτικές Ομάδες για τις θέσεις που έχουν καταθέσει ενώπιον της 

Κυπριακής Παιδοβουλής.  Συγχαίρω επίσης τα μέλη της Κυπριακής Παιδοβουλής, τόσο 

για την αθρόα παρουσία τους, αλλά κυρίως για την ενεργό συμμετοχή τους και τις 

παρεμβάσεις τους, γεγονός που συμβάλλει στη δημιουργία ενός γόνιμου διαλόγου.  Τα 

αιτήματα και οι εισηγήσεις αλλά και αυτά που προκύπτουν από τη συζήτηση που 

επακολούθησε, έχουν αρκούντως τεκμηριωθεί και θα συμβάλουν στην επικοινωνία και 
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ανατροφοδότηση μεταξύ Παιδοβουλής και Βουλής. 

 Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι τα αποστενογραφημένα πρακτικά της 

σημερινής συνεδρίας της Κυπριακής Παιδοβουλής, θα σταλούν στις αρμόδιες 

κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής για ενημέρωση, καθώς και στα αρμόδια 

υπουργεία και οργανισμούς. 

 Συγχαίρω την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του 

Παιδιού για την άρτια διοργάνωση της Β’ Τακτικής Συνόδου της Η΄ Κοινοβουλευτικής 

Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής.  Συγχαίρω επίσης το προσωπικό της Βουλής 

που συνέδραμε την όλη προσπάθεια  

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίας μας. 

 Κηρύσσω τη λήξη της συνεδρίας της Β’ Τακτικής Συνόδου της Η΄ 

Κοινοβουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής.   

 Σας προσκαλώ στο αίθριο της Βουλής για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας μαζί 

με ένα κεραστικό. 

 Καλό μεσημέρι. 

(Ώρα λήξης:  12.48 μ.μ.) 


