
 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Γ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

Συνεδρίαση 19ης Νοεμβρίου 2018 

Ώρα έναρξης:  9:30 π.μ. 

 

(Των επίσημων εργασιών της ολομέλειας προηγήθηκε η εκλογική διαδικασία για την 

ανάδειξη του νέου Πρόεδρου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων και εκλέγηκε η κα 

Νίκη-Βικτώρια Φραντζέσκου) 

ΕΚΛΕΛΕΓΜΕΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

(Β. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ) 

 Αξιότιμοι και αξιότιμες προσκεκλημένοι και προσκεκλημένες, 

 Καλωσορίσατε στην επίσημη έναρξη των εργασιών της ολομέλειας της Γ΄ Συνόδου 

της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.   

 Καλώ στο βήμα την βουλευτή κ. Αννίτα Δημητρίου για να απευθύνει χαιρετισμό εκ 

μέρους του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων1. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

(Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Καλημέρα σας.  Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής, 

παρακαλώ τους έντιμους βουλευτές να δηλώσουν την παρουσία τους. 

                                            
1 Σημ.: Τις εργασίες της Συνόδου παρακολούθησαν οι βουλευτές κα Αννίτα Δημητρίου, κ. Δημήτρης Δημητρίου, Ανδρέας 

 Καυκαλιάς, Μιχάλης Γιωργάλλας, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και Άννα Θεολόγου. 
  Στην ίδια σύνοδο παρέστη επίσης και εκπρόσωπος της Κυπριακής Παιδοβουλής. 



2 

 Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία.  Ευχαριστώ 

πολύ. 

 Επιτρέψτε μου προτού προχωρήσω με την ομιλία του Προέδρου της Βουλής, να 

συγχαρώ την Πρόεδρο της Γ΄ Συνόδου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων για την 

εκλογή της και να της ευχηθώ τα καλύτερα με τα καθήκοντα που αναλαμβάνει και 

βεβαίως την καλώ να καθίσει δίπλα μου.  Να μου επιτρέψετε προτού αναγνώσω την 

ομιλία του Προέδρου της Βουλής, να πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα προσωπικά να 

προεδρεύω σήμερα στη συγκεκριμένη συνεδρία, στη συγκεκριμένη ολομέλεια, αν 

μπορούμε να το θέσουμε έτσι, και να σας ευχαριστήσω πολύ που είστε όλοι εδώ, αλλά 

και για τους σκοπούς των εργασιών που κάνετε σήμερα.  

 Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, της Παιδείας και του Πολιτισμού,  

 Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, 

 Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, 

 Αγαπητή κυρία πρόεδρε, του Cyprus Youth DiplomaCY, 

 Αγαπητοί βουλευτές και αγαπητές βουλευτίνες, αντιπρόσωποι της Βουλής των 

Νέων Αντιπροσώπων, 

 Δυστυχώς, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης, 

λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στο εξωτερικό, δεν κατέστη δυνατό να βρίσκεται 

σήμερα εδώ και ως εκ τούτου σας διαβιβάζω τις απολογίες του.  Όμως ο Πρόεδρος 

είναι πάντοτε στη διάθεσή σας, για να συζητήσετε μαζί του οτιδήποτε σας απασχολεί και 

ιδιαίτερα βεβαίως τα πορίσματα της σημερινής συνόδου. 

 Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά και τιμή, θα προσέθετα συμφωνώ, προσφωνώ εκ 

μέρους του Προέδρου της Βουλής την Γ΄ Σύνοδο της Βουλής των Νέων 

Αντιπροσώπων, που πραγματοποιείται και φέτος στην αίθουσα της ολομέλειας της 

Βουλής, με την οποία ολοκληρώνεται ο κύκλος των τριήμερων εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων της, που συνδιοργανώνει το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το 
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Cyprus Youth DiplomaCY.  Να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα της Βουλής των Νέων 

Αντιπροσώπων χρηματοδοτείται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφαση την οποία 

έλαβε το Σεπτέμβριο του 2017.  

 Αγαπητοί νέοι, 

 Αγαπητές νέες, 

 Σημειώνουμε με μεγάλη ικανοποίηση το γεγονός ότι ο Οργανισμός Νεολαίας 

Κύπρου έχει ενεργό συμμετοχή σε δράσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται 

στην Κύπρο και στην Ευρώπη, όπου συζητούνται θέματα που αφορούν τους νέους, 

αλλά και βεβαίως και το μέλλον της ανθρωπότητας.  Ικανοποίηση εκφράζουμε και για το 

γεγονός ότι το Συμβούλιο Νεολαίας, ως πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 

Νεολαίας, συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στη δημιουργία 

πολιτικής για τη νεολαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο ρόλος του 

Συμβουλίου Νεολαίας στον καταρτισμό της Εθνικής Στρατηγικής Νεολαίας, που 

επετεύχθη με τη συνεργασία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και των εκπροσώπων 

των υπουργείων και μη κυβερνητικών οργανισμών, με στόχο την αναγνώριση των νέων 

ως ισότιμων μελών της κοινωνίας. 

 Έχω την πεποίθηση ότι η φετινή Σύνοδος, όπως κάθε χρόνο, θα δώσει την 

ευκαιρία στους νέους συμπολίτες μας να προβληματιστούν και να εκφράσουν τις 

απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που καλύπτει ουσιαστικά όλους τους τομείς 

της κοινωνίας μας.  Τα θέματα της φετινής ατζέντας αφορούν τη συμμετοχή της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διαμόρφωση 

της κοινής εξωτερικής πολιτικής, τους νέους τρόπους και μορφές εργοδότησης, την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και μείωση της 

γραφειοκρατίας, το σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο, καθώς και το σοβαρό 

πρόβλημα της λειψυδρίας στην Κύπρο και τις ενέργειες για την αειφορική διαχείριση του 

νερού.  
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 Η επιλογή των θεμάτων αυτών, επιτρέψτε μου να αναφέρω, είναι ενδεικτική της 

αγωνίας και των ανησυχιών των νέων μας για θέματα και προβλήματα, η επίλυση των 

οποίων θα βελτιώσει την καθημερινότητα και τη ζωή όλων μας.  Ταυτόχρονα, μέσα από 

τα συγκεκριμένα θέματα οι νέοι τονίζουν την ανάγκη η Κύπρος, με τη συμμετοχή της 

στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση πολιτικών προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών.  

 Κυρίες και κύριοι, 

 Στο πλαίσιο των συνόδων της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, οι νέοι μας, 

μέσα από προβληματισμό και συζήτηση που διεξάγεται στο χώρο του κατεξοχήν 

δημοκρατικού θεσμού της πολιτείας, λαμβάνουν, όπως είναι φυσικό, ένα ουσιαστικό 

ερέθισμα για συμμετοχή στα κοινά και στις διαδικασίες του κράτους, που θα τους 

καταστήσει ενεργούς πολίτες.  Όποιος άλλωστε δε συμμετέχει στα κοινά δεν θεωρείται 

φιλήσυχος πολίτης αλλά αχρείος, όπως είπε χιλιάδες χρόνια πριν ο αρχαίος ιστορικός 

Θουκυδίδης.  

 Θα ήταν πολύ χρήσιμο παράλληλα να σας απασχολήσουν και άλλα θέματα 

ευρύτερου ενδιαφέροντος, τόσο για την Κύπρο, όσο και για όλη την ανθρωπότητα, 

όπως είναι το μέλλον της Ευρώπης και η Λευκή Βίβλος.  Μια σχετική συζήτηση θα ήταν 

πολλαπλά επωφελής, αν λάβουμε υπόψη το γενικότερο προβληματισμό για το πού 

βαδίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη γενικότερα, δεδομένου και του Brexit, και 

για το ποια Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν τελικά οι πολίτες της, ενόψει και των επικείμενων 

εκλογών για ανάδειξη των μελών του Ευρωκοινοβουλίου.  Οι εισηγήσεις σας, ως 

Ευρωπαίων πολιτών που επενδύσατε πολλά στο ευρωπαϊκό όνειρο, είμαι βέβαιη, θα 

είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες.  Καλοδεχούμενες από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της 

Βουλής, είναι οι απόψεις σας για όλα ανεξαιρέτως τα θέματα που απασχολούν τον τόπο 

μας, την ευρύτερη περιοχή και τον κόσμο όλο. 

 Φίλες και φίλοι, 
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 Με αφορμή τη σημερινή μας συνάντηση, θα ήθελα να σας καταστήσω κοινωνούς 

των μεταρρυθμίσεων που επιχειρεί το κοινοβούλιό μας για περαιτέρω εκσυγχρονισμό.  

Σας αναφέρω ενδεικτικά την προσπάθεια αναθεώρησης του Κανονισμού της Βουλής, με 

στόχο την επίλυση λειτουργικών θεμάτων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της 

ολομέλειας, τη δημιουργία Νομικού και Νομοτεχνικού Τμήματος για παραγωγή 

καλύτερου νομοθετικού έργου, την ηλεκτρονική αναβάθμιση της Βουλής με την άμεση 

τηλεοπτική μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας και τον εμπλουτισμό της 

ιστοσελίδας της, την αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου, αλλά και την προώθηση για 

ψήφιση θεσμικών νόμων για θέματα διαφάνειας και εκσυγχρονισμού θεσμών του 

κράτους, για τα οποία είμαι βέβαιη ότι θα μπορούσατε να εκφράσετε ενδιαφέρουσες 

απόψεις. 

 Θεωρώ ακόμη πως με την ολοκλήρωση της αναπαλαίωσης γειτνιάζοντος με τη 

Βουλή κτιρίου, που θα αξιοποιηθεί ως “το Σπίτι του Πολίτη”, εσείς ως νέοι θα δώσετε 

καινοτόμες ιδέες για τον τρόπο λειτουργίας του, ώστε να καταστεί ένας χώρος 

ελκυστικός και χρήσιμος για όλους τους πολίτες, κυρίως όμως για σας τους νέους, που 

θα μας χαροποιούσε ιδιαίτερα να τον αξιοποιήσετε δημιουργικά. 

 Αγαπητοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Νέων, 

 Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη σημερινή σας Σύνοδο και να 

σας διαβεβαιώσω ότι η Βουλή και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές που θα ενημερωθούν 

για τις εργασίες της Συνόδου σας, θα συνεχίσουν να στηρίζουν έμπρακτα την 

προσπάθεια για ορθή ενεργοποίηση των νέων και κατ’ επέκταση τον αγώνα σας για 

επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζετε στις σημερινές δύσκολες 

συνθήκες. 

 Με την ευκαιρία αυτή, εύχομαι ειλικρινά ευόδωση του φιλόδοξου στόχου η 

υποψήφια πόλη για “Πρωτεύουσα Νεολαίας” για το 2021, που είναι η ευρύτερη 

Λευκωσία, να καταστεί “Πρωτεύουσα Νεολαίας”.  
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 Τέλος, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ξανά ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι 

ανοικτή για τους νέους, καθώς και για τις νέες ιδέες και αντιλήψεις που αυτοί κομίζουν. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

 Καλώ τώρα στο βήμα τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για το δικό του 

χαιρετισμό. 

 Κύριε Υπουργέ. 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 

(Κ. ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΗΣ) 

 Καλημέρα σας. 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου Νεολαίας, 

 Κύριε Πρόεδρε του Οργανισμού Cyprus Youth DiplomaCY, 

 Κύριε Επίτροπε,  

 Έντιμα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

 Αγαπητοί νέοι και νέες, 

 Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών της Γ΄ 

Συνόδου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων που διοργανώνεται από το Συμβούλιο 

Νεολαίας Κύπρου και τον Οργανισμό Cyprus Youth DiplomaCY.   

 Η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων αποτελεί μία εξαιρετική πρωτοβουλία, αφού 

θέτει τους ίδιους τους νέους σε πρωταγωνιστικό ρόλο και τους επιτρέπει να 

παρουσιάσουν και να συζητήσουν τις ιδέες τους σ’ ένα δομημένο πλαίσιο ώστε να 

μετατραπούν σε προτάσεις πολιτικής.  Δεν είναι τυχαίο ότι ο θεσμός έχει αγκαλιαστεί 

από την πρώτη στιγμή τόσο από την κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού, όσο και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τυγχάνει της στήριξης του 
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αρμόδιου ημικρατικού οργανισμού για θέματα νεολαίας, του Οργανισμού Νεολαίας 

Κύπρου.   

 Η διεξαγωγή της Συνόδου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων στον χώρο της 

Βουλής των Αντιπροσώπων, προσδίδει στην εκδήλωση ιδιαίτερο κύρος, ενώ οι 

διαδικασίες της Συνόδου που προσομοιάζουν με αυτές του κοινοβουλίου, την φέρνει πιο 

κοντά στους θεσμούς και τις αξίες της Δημοκρατίας και της ελευθερίας, του λόγου, με 

σεβασμό στην αντίθετη άποψη.  Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι το γεγονός ότι 

η Σύνοδος δίνει στους νέους τη δυνατότητα να καταθέσουν απόψεις, να ανταλλάξουν 

εισηγήσεις και προβληματισμούς, να προτείνουν λύσεις για κρίσιμα ζητήματα της 

εποχής μας και να συμβάλουν με την ουσιαστική εμπλοκή τους, στη λήψη σωστών 

αποφάσεων.   

 Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, να χαιρετίσω την πρωτοβουλία των διοργανωτών να 

διαβουλευτούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν καθορίσουν τα θέματα για συζήτηση.  Με 

αυτό τον τρόπο τα απορρέοντα της Συνόδου καθίστανται πιο καίρια και σχετικά με τους 

παρόντες προβληματισμούς σε θέματα χάραξης πολιτικής. 

 Ως πολιτεία οφείλουμε να τείνουμε ευήκοον ους στις εισηγήσεις και τις 

επισημάνσεις των νέων, να δούμε τα θέματα από τη δική τους οπτική γωνία και εν τέλει 

να εφαρμόσουμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες τους.   

 Αγαπητοί, αγαπητές νέοι και νέες, 

 Δικό μας όραμα ως υπουργείο αρμόδιο για θέματα νεολαίας, είναι να 

ενδυναμώσουμε τους νέους ώστε να πετύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να 

συμμετάσχουν ενεργά σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής 

ζωής του τόπου.   

 Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι εσείς, οι νέοι της πατρίδας μας αποτελείτε την 

πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  Το 

δικό σας συμφέρον, η δική σας ευημερία και πρόοδος, αποτελεί πάντοτε σημαντικότατη 
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παράμετρο που λαμβάνουμε υπόψη στην χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών 

μας, γιατί εσείς είστε το μέλλον του τόπου μας και η ψυχή της κοινωνίας μας.  Βέβαια, 

γνωρίζουμε ότι καμία κυβερνητική πρωτοβουλία που αφορά στους νέους, δεν είναι 

αρκούντως αποτελεσματική αν δεν λάβει υπόψη τη δική σας άποψη, αν δεν έχει εσάς 

τους ίδιους τους νέους συνδιαμορφωτές της.  

 Έχουμε την πεποίθηση ότι συγκεκριμένα θετικά βήματα έχουν γίνει προς την ορθή 

κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια.  Συγκεκριμένα, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό και 

κομβικής σημασίας, το γεγονός ότι χαράξαμε για πρώτη φορά στην Κύπρο μια Εθνική 

Στρατηγική για τη Νεολαία.  Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία 2017-2022, η οποία 

έχει ως σκοπό να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τους νέους από δεκατεσσάρων μέχρι 

και τριάντα πέντε ετών, παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία για διάφορους λόγους.  

Καταρχάς, είναι προϊόν συνδιαμόρφωσης με τους ίδιους τους νέους με τους οποίους 

συνεργαστήκαμε στενά για τον καταρτισμό της.  Ταυτόχρονα, έχει λάβει υπόψη τις πιο 

σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία, τόσο στον ευρωπαϊκό, 

όσο και στον διεθνή χώρο.  Επιπλέον, έχει διασυνδεθεί με υφιστάμενες πρωτοβουλίες 

στον ευρύτερο κυβερνητικό τομέα, διασφαλίζοντας την ενσωμάτωση της διάστασης 

“Νεολαία” σε όλους τους υπόλοιπους τομείς πολιτικής.   

 Καίριο και πρωταγωνιστικό ρόλο στον καταρτισμό της στρατηγικής, έχει 

διαδραματίσει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου τον οποίο μετατρέπουμε ως σημείο 

αναφοράς, πληροφόρησης και εξέλιξης των πολιτικών μας για τη νεολαία, αντικρίζοντας 

τους νέους ανθρώπους ως ισότιμους συνδιαμορφωτές του μέλλοντος της χώρας μας.   

 Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση, έχοντας πλήρη συναίσθηση των 

δυναμικών αλλαγών και των αυξημένων προκλήσεων της εποχής μας, εφαρμόζει 

πολιτικές που έχουν ως στόχο τη στήριξη και την ενδυνάμωση όλων των κοινωνικών 

ομάδων, αλλά κυρίως των νέων.  Προσπαθούμε να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε 

ευκαιρίες οι οποίες να έχουν θετικό αντίκτυπο για εσάς.  Υλοποιούμε με επιμονή και 
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συνέπεια τους προγραμματισμούς και τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που θα καταστήσουν 

την Κυπριακή Δημοκρατία ένα κράτος αντάξιο των μεγάλων και απαιτητικών 

προσδοκιών σας.  Στρεφόμαστε προς τη νέα γενιά προτείνοντας την επιχειρηματικότητα 

ως μια από τις πιο σπουδαίες προκλήσεις της εποχής μας, την αριστεία ως φιλοδοξία 

ζωής και την καινοτομία ως καταλυτικό στοιχείο δημιουργικότητας.   Δε θα παραλείψω 

να σημειώσω ότι, αναγνωρίζοντας ακριβώς την αξία και τη σπουδαιότητα της έρευνας 

και της καινοτομίας, στοχεύουμε στη μετατροπή της Κύπρου σε ένα περιφερειακό 

κέντρο εφαρμοσμένης γνώσης.   

 Επιπλέον, επενδύοντας στην υλοποίηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων που έχουν 

ως στόχο το συνολικό εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, 

προχωρήσαμε στην υλοποίηση αυτών των δράσεων.  Εργαζόμαστε κυρίως, για να 

έχετε εσείς οι νέοι τις ευκαιρίες απασχόλησης που δικαιούστε.  Όχι απλά την 

οποιαδήποτε δουλειά, αλλά τη δουλειά που θα ανταποκρίνεται στα προσόντα και τις 

ικανότητές σας, τη θέση εργασίας που θα εκπληρώσει τις ποιοτικές και μισθολογικές 

προσδοκίες σας.  Ανάλογα εργαστήκαμε για τη μεγαλύτερη, όλων των οφειλών που 

έχουμε απέναντι σας.  Την εθνική υποχρέωση να δούμε την πατρίδα μας να 

απαλλάσσεται των κατοχικών στρατευμάτων.  Να σας δώσουμε την ευκαιρία να ζήσετε 

ειρηνικά και με ασφάλεια σε μια χώρα χωρίς στρατούς κατοχής και χωρίς 

συρματοπλέγματα.   

 Είναι δικαίωμα όλων των νέων αυτού του τόπου, να ζείτε και να δημιουργείτε σε 

ένα ενωμένο, σύγχρονο, ευρωπαϊκό και λειτουργικό κράτος.   

 Αγαπητοί νέοι και νέες, 

 Πιστεύω ακράδαντα ότι μία κοινωνία που δεν επενδύει στη νέα γενιά, είναι 

κοινωνία χωρίς μέλλον.  Γι’ αυτό είναι που πρέπει να είστε συνδιαμορφωτές και 

συνοδοιπόροι των προσπαθειών μας για το μέλλον που αξίζει στην πατρίδα μας.  Για το 
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μέλλον που σας αξίζει.  Για το μέλλον που εκπληρώνει τις προσδοκίες των νέων μας, τις 

προσδοκίες σας.   

 Κλείνοντας, εύχομαι η παρουσία σας εδώ με την ιδιότητά σας ως εκπρόσωποι των 

νέων της χώρας να μην είναι μόνο μια εμπειρία που θα θυμάστε αργότερα στη ζωή σας, 

αλλά μια εμπειρία που θα μπορεί να ανοίξει τους δρόμους στις σκέψεις σας, για το ρόλο 

του ενεργού πολίτη όσον αφορά στην πορεία του τόπου και της κοινωνίας μας.   

 Ως προϊστάμενος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σας διαβεβαιώνω ότι 

θα παραμείνω σταθερά υποστηρικτής και συμπαραστάτης στην κοινή προσπάθεια για 

ενδυνάμωση, πρόοδο και ευημερία των νέων του τόπου μας.  Με αυτές τις σκέψεις, 

χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου της Βουλής των Νέων 

Αντιπροσώπων, συγχαίροντας θερμά το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus 

Youth DiplomaCY, για την πρωτοβουλία τους. 

 Εύχομαι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και να 

ενθαρρύνουν τους νέους να εκφράζονται, να συμμετέχουν και να παρεμβαίνουν στα 

κοινά. 

 Κάθε επιτυχία στις εργασίες της Συνόδου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων 

και αναμένω με ενδιαφέρον τα πορίσματά της.  Ευχαριστώ πολύ. 

ΕΚΛΕΛΕΓΜΕΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

 Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξή σας στο πρόγραμμα της 

Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.  Παρακαλούμε όπως εκφράσετε στο Υπουργικό 

Συμβούλιο τις θερμότερες μας ευχαριστίες για τη θεσμοθέτηση του προγράμματος της 

Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων από το Υπουργικό Συμβούλιο και την απόφαση για 

τη χρηματοδότηση του προγράμματος από το κράτος. 

 Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 

 Να’ στε σίγουρη, ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

 Καλώ στο βήμα τον πρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, κ. Παναγιώτη 

Σεντώνα για να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό. 

 Κύριε Σεντώνα, ο λόγος σε σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ: 

(Π. ΣΕΝΤΩΝΑΣ) 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κύριε Υπουργέ,  

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

 Αγαπητοί μου νέοι και νέες, 

 Θέλω πριν και πάνω απ’ όλα να πω ότι χαίρομαι γιατί βλέπω τη νεολαία σήμερα 

εδώ να εκφράζεται με ορθολογισμό, να μένει μακριά από λαϊκίστικες φαντασιώσεις, να 

πιστεύει στη δύναμη των επιχειρημάτων της και όχι στη δύναμη της φωνής της.   

 Είμαστε φίλοι και φίλες, στη Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων και οι σύγχρονες 

δημοκρατίες λειτουργούν ως αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες, οπότε έχει μεγάλη αξία η 

συμμετοχή και η αντιπροσώπευση.  Πολλοί νέοι σήμερα εκλαμβάνουν την ενασχόληση 

με τα κοινά, την πολιτική παρέμβαση εν γένει ως μια βαρετή και αναξιόπιστη διαδικασία.  

Κρατούν απόσταση, δεν θέλουν να ακούσουν.  Αλλά ο δρόμος του μετασχηματισμού 

των κοινωνιών μας προς το καλύτερο, περνά οπωσδήποτε μέσα από τη συμμετοχή 

στην πολιτική διεργασία.  Και εμείς στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου θέλουμε τους 

νέους να είναι παρόντες.  Με τη συμμετοχή σας εδώ, δείχνετε το δρόμο. 

 Η δική σας γενιά μεγαλώνει σε περιόδους εκπληκτικών αλλαγών.  Κοιτάξτε γύρω 

σας.  Βιώνετε τον πιο συναρπαστικό κόσμο της τεχνολογικής επανάστασης.  Ζείτε στην 

Ευρώπη της διαρκούς κινητικότητας.  Όλα γύρω σας βρίσκονται σε μια διαρκή εξέλιξη.  

Στη ζωή σας έχετε δει τον εαυτό σας να λαμβάνει την καλύτερη μόρφωση, να μιλά 
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άπταιστα τη γλώσσα της τεχνολογίας, να συνδυάζει την παγκόσμια συνδεσιμότητα με 

τις τοπικές ρίζες.   

 Όμως ο κόσμος, όσο συναρπαστικός και αν είναι, άλλο τόσο γίνεται 

ανταγωνιστικός και πολύπλοκος.  Η δική σας γενιά βιώνει την ανεργία και την υπό-

απασχόληση.  Βρίσκει μπροστά της τους τύπους του κατεστημένου, της αναξιοκρατίας 

που ψαλλιδίζει τις προοπτικές σας.  Συναντάτε τη διαπλοκή και τη διαφθορά που γίνεται 

τροχοπέδη για κάθε πρόοδο.  Το δόγμα που σας καθηλώνει, θέλει να σας υποβάλει στο 

ότι δεν έχει σημασία τι ξέρεις, αλλά ποιον ξέρεις.  Και όμως, η δική σας γενιά είναι αυτή 

που μπορεί να κάνει τη μεγάλη αλλαγή.  Βλέπω τους νέους και τις νέες μας να παίρνουν 

τη ζωή στα χέριά τους, να κερδίζουν κάθε μέρα με το σπαθί τους τη θέση που τους 

αξίζει στην κοινωνία.  Και ακριβώς έτσι είναι που αλλάζουν τα πράγματα.  Με τη δική 

σας δράση μέσα από επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που ξεχωρίζουν, που 

παρακάμπτουν την αναξιοκρατία και την ευνοιοκρατία.  Με την εμπιστοσύνη στις 

γνώσεις σας, στις ικανότητές σας, στη φαντασία σας που αφήνουν πίσω τα όποια 

πελατειακά συστήματα.  Με την πεποίθησή σας ότι πρέπει να είστε μαχητικοί και 

δραστήριοι για τα δικαιώματα της γενιάς σας και όχι βολεμένοι στην αδράνεια και στη 

μεμψιμοιρία. 

 Φίλοι και φίλες,  

 Στην Κύπρο του εικοστού πρώτου αιώνα, το πιο σημαντικό κεφάλαιο είναι τα 

μυαλά των νέων ανθρώπων.  Το επαναλαμβάνουμε συνεχώς, γι’ αυτό και στον 

Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου θέλουμε ακριβώς να δημιουργήσουμε εκείνες τις 

συνθήκες που θα επιτρέψουν στους νέους μας να δημιουργήσουν με βάση την 

ικανότητά τους, τα ταλέντα τους και να προχωρήσουν μαχητικά να κτίσουν την νέα 

Κύπρο.  Βρισκόμαστε κάθε μέρα σε διάλογο μαζί σας.  Εκατοντάδες νέοι συμμετέχουν 

στις δράσεις του οργανισμού.  Σε προγράμματα που τους επιτρέπουν να δοκιμάσουν τις 

δεξιότητές τους, να ταξιδέψουν με το Erasmus, να καταθέσουν τις απόψεις τους.   
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 Γνωρίζουμε αγαπητοί φίλοι, ποιοι είσαστε και τι διεκδικείτε.  Ξέρουμε από πρώτο 

χέρι ότι οι νέοι μας για να κάνουν πράξη τον καλύτερο εαυτό τους, να δημιουργήσουν 

και να δώσουν αξία στην κοινωνία και τον τόπο, χρειάζεται να υπάρξει μια πολιτεία που 

θα στηρίξει και θα απελευθερώσει τις δυνατότητές τους.  Θα στηρίξει τους νέους στο 

σχολείο και στο πανεπιστήμιο για να αποκτήσουν τα εφόδια ζωής που χρειάζονται για 

να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, την αμφισβήτηση, την φαντασία, να αποκτήσουν 

χαρακτήρα και δεξιότητες στην κοινωνία και αγορά εργασίας με προγράμματα που τους 

δίνουν επαγγελματική εμπειρία, αλλά και δίκαιη προοπτική για αξιοκρατική ανέλιξη σ’ 

ένα αποτελεσματικό κράτος που να τους προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες τεχνολογίας, 

αλλά και ευκαιρίες για δράση και κοινωνικοποίηση χωρίς φοβικά σύνδρομα. 

 Φίλοι και φίλες, θέλω να κλείσω αυτή τη σύντομη παρέμβασή μου με δυο λόγια 

από μια συνέντευξη της λαμπρής Αφροαμερικανίδας συγγραφέως, της Μάγιας Αγγέλου, 

που κάπου λέει το εξής: «Η ζωή γουστάρει να την βουτάνε από το πέτο και να της λένε 

“Είμαι μαζί σου, μικρή μου, φύγαμε”».  Και κάπου πιο κάτω μας λέει: «Το θάρρος είναι 

το πιο σημαντικό από όλα τα προσόντα γιατί χωρίς θάρρος δεν μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις με συνέπεια κανένα άλλο προσόν».   

 Οπότε, αυτό είναι που χρειάζεται η Κύπρος σήμερα για να αλλάξει.  Το θάρρος και 

τη ζωντάνια των νέων ανθρώπων.  Και είμαι βέβαιος ότι θα αλλάξει.  Θα αλλάξει με τη 

συμμετοχή, το θάρρος, την αποφασιστικότητα και τις ιδέες των νέων ανθρώπων.   

 Εύχομαι αγαπητοί φίλοι, κάθε επιτυχία στις εργασίες της Γ΄ Συνόδου της Βουλής 

των Νέων Αντιπροσώπων και κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ το Συμβούλιο Νεολαίας 

Κύπρου, τον πιο εκλεκτό μας εταίρο σε αυτή τη διαδικασία του μπολιάσματος των 

πολιτικών για τους νέους, αλλά και το Cyprus Youth DiplomaCY για την πρωτοβουλία 

που πλέον γίνεται θεσμός στη Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων. 

 Καλή επιτυχία.   

ΕΚΛΕΛΕΓΜΕΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: 
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 Κύριε Σεντώνα, ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη του Οργανισμού Νεολαίας 

Κύπρου, τόσο προς τους οργανισμούς των συνδιοργανωτών, όσο και προς το 

πρόγραμμα της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. 

 Εκ μέρους των συνδιοργανωτών, καλώ στο βήμα τον πρόεδρο του Συμβουλίου 

Νεολαίας Κύπρου, κύριο Μάριο Φιλίππου. 

 Κύριε Φιλίππου, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ: 

(Μ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ) 

 Έντιμε Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστα Χαμπιαούρη, αξιότιμε πρόεδρε, 

φίλη Αννίτα Δημητρίου, φίλε Μιχάλη Γιωργάλλα, φίλε Άντρο Καυκαλιά, κα Άννα 

Θεολόγου, αξιότιμε πρόεδρε του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, φίλε Παναγιώτη 

Σεντώνα, εκτελεστικέ διευθυντή των ΕΚ, Μενέλαε Μενελάου, αξιότιμη πρόεδρε της 

Οργάνωσης Cyprus Youth Diplomacy, φίλτατε Επίτροπε Εθελοντισμού, φίλε Γιάννη 

Γιαννάκη, εκπρόσωποι της Κυπριακής Παιδοβουλής, κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

 Με ιδιαίτερή μου χαρά σας καλωσορίζω στην Γ΄ Σύνοδο της Βουλής των Νέων 

Αντιπροσώπων.  Είναι με μεγάλη μου ικανοποίηση, αλλά και τιμή που βρισκόμαστε και 

πάλι σήμερα εδώ για τρίτη συνεχή χρονιά πίσω από τα βουλευτικά έδρανα σε μία 

προσπάθεια να δώσουμε στους νέους μας τη δυνατότητα να εκφράσουν συλλογικά την 

άποψή τους επί συγκεκριμένων θεμάτων, τα οποία τους απασχολούν.  Το Συμβούλιο 

Νεολαίας Κύπρου είχε ως σκοπό του την προαγωγή του διαλόγου μεταξύ των νέων της 

χώρας μας, αλλά και την παροχή ενός αντιπροσωπευτικού πλαισίου για την προώθηση, 

τον προβληματισμό για τις θέσεις και τις επιδιώξεις των νέων και αυτό ακριβώς 

επιτυγχάνει η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων. 

 Μία πρωτοβουλία που αισίως έχει καταστεί θεσμός και ένα σημαντικό εργαλείο στα 

χέρια του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, προκειμένου να μπορέσει να αφουγκραστεί τη 

φωνή της νέας γενιάς της πατρίδας μας και εν συνεχεία να μεταφέρει με τρόπο 
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συγκροτημένο και παραγωγικό τις απαιτήσεις των νέων από την πολιτεία και να 

διασφαλίσει πως αυτή φθάνει στα προσήκοντα ώτα των φορέων χάραξης πολιτικής για 

τη νέα γενιά της πατρίδας μας. Στα είκοσι και πλέον χρόνια ζωής του το Συμβούλιο 

Νεολαίας Κύπρου πέτυχε να φέρει μαζί σε μια κοινή πλατφόρμα εξήντα τρεις 

οργανώσεις νεολαίας, λειτουργώντας ως φορέας συντονισμού και αντιπροσώπευσής 

τους τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και ευρωπαϊκό και διεθνές μεταξύ άλλων μέσω της 

συμμετοχής τους σε διάφορα φόρα, περιλαμβανομένου και του ευρωπαϊκού φόρουμ 

νεολαίας.  

 Για την οικογένεια του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου έννοιες όπως η ενδυνάμωση 

των νέων, η συμμετοχικότητα, η ενεργός πολιτότητα, η αντιπροσώπευση της νεολαίας, ο 

διάλογος και η συμμετοχή της νέας γενιάς στα κέντρα λήψης αποφάσεων αποτέλεσαν 

και συνεχίζουν να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα και επιδίωξη.  Και είναι στα πλαίσια 

αυτά που αναπτύχθηκε η πρωτοποριακή για τα κυπριακά δεδομένα κοινή πρωτοβουλία 

με το Cyprus Youth Diplomacy αυτή της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.  Η Α΄ και η 

B΄ Σύνοδος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων αποτέλεσαν για μας μεγάλες 

προκλήσεις, αλλά και ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο έχει κερδηθεί.  Η Γ΄ Σύνοδος της 

Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων είναι για μας η εκπλήρωση της μεγάλης μας 

επιδίωξης όπως αυτή καταστεί ένας οικονομικά ανεξάρτητος θεσμός, κάτι το οποίο 

πετύχαμε πέρσι μέσω συγκεκριμένης απόφασης της Εκτελεστικής Εξουσίας, την οποία 

και ευχαριστούμε προς τούτο ιδιαιτέρως. 

 Τις τελευταίες δύο μέρες οι νέοι αυτοί άνθρωποι τους οποίους έχετε ενώπιόν σας 

άφησαν στην άκρη, κατά μέρος τις διαφορετικές τους αντιλήψεις, ιδεολογίες και βιώματα 

και συγκροτημένα μέσω της συνεργασίας και αν μου επιτραπεί, της σύμπνοιας την οποία 

επέδειξαν, ξεπερνώντας μέσω παραγωγικού διαλόγου τις όποιες διαφωνίες τους, 

κατάφεραν να βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ με κοινό στόχο την έγκριση των εκθέσεων 
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καθεμίας εκ των πέντε κοινοβουλευτικών επιτροπών της Βουλής των Νέων 

Αντιπροσώπων.   

 Αξιότιμοι παριστάμενοι, αγαπητέ υπουργέ, φίλοι βουλευτές και λοιποί κρατικοί 

αξιωματούχοι και φορείς, μπροστά σας έχετε σήμερα μία ομάδα ανθρώπων, που δε 

συμβιβάζεται, δεν επαναπαύεται και δεν υποκύπτει στις επιταγές και επιβουλές των 

κοινοτικών και άλλων νόρμων.  Ένα συνονθύλευμα χαρακτήρων που ενδιαφέρονται, 

αντιστέκονται και διεκδικούν.  Ένα κράμα συμπολιτών μας που αποτελούν εν πολλοίς το 

παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου.  Σας καλούμε λοιπόν όπως τους ακούσετε με τη 

δέουσα προσοχή και σοβαρότητα. 

 Αγαπητοί βουλευτές, 

 Δεν μπορώ να ξέρω αν αύριο κάποιοι από εσάς καταφέρουν να βρίσκονται εν τέλει 

πίσω από τα έδρανα αυτά όντας εκλελεγμένοι βουλευτές της χώρας μας.  Φρονώ όμως 

ότι έχω σήμερα απέναντί μου πενήντα και πλέον νέους και νέες, οι οποίοι στα πλαίσια 

του δημοκρατικού διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης ήρθαν με 

τις ιδέες τους, τις αντιλήψεις, τις απόψεις και τις γνώσεις τους, ώστε να συνδράμουν στις 

εργασίες της Γ΄ Συνόδου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων και κατάφεραν να τις 

μετουσιώσουν εν τέλει σε θέσεις πολιτικής.   

 Γι’ αυτό το λόγο είστε όλοι άξιοι συγχαρητηρίων και ως εκ τούτου θα ήθελα εκ 

μέρους των συνδιοργανωτών αυτής της πρωτοβουλίας να σας απευθύνω ένα τεράστιο 

ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο για τη συνέπεια και το ήθος που επιδείξατε σε αυτό 

το τριήμερο εργασιών της προσομοίωσης της Γ΄ Συνόδου της Βουλής των Νέων 

Αντιπροσώπων.  Όπως προείπα, έχω ακράδαντη πεποίθηση ότι είστε το παρόν και το 

μέλλον αυτού του τόπου.  Ένα παρόν γεμάτο όνειρα, στόχους, ιδέες, γνώση και θέληση 

για ένα καλύτερο μέλλον, που μοιάζει πολύ ελπιδοφόρο όταν νέοι σαν και εσάς 

αναλαμβάνουν την πρωτοκαθεδρία.  
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 Υποχρέωση όλων μας είναι να σας δοθεί αυτό το βήμα, ώστε να κάνετε την αλλαγή 

που έχει τόσο ανάγκη η κοινωνία μας.  Σήμερα είναι η δική σας μέρα και σας καλούμε να 

τη χαρείτε, αλλά και να εργαστείτε παραγωγικά, ώστε όλοι μαζί να πάμε τη νεολαία του 

τόπου μας ένα βήμα πιο μπροστά με σύνθημα πάντα “με τους νέους για τους νέους”.  

 Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και εύχομαι ολόψυχα καλές εργασίες 

στη σημερινή ολομέλεια. 

 Ευχαριστώ. 

ΕΚΛΕΛΕΓΜΕΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

 Κύριε Φιλίππου, σας ευχαριστούμε πολύ. 

 Τέλος εκ μέρους των συνδιοργανωτών καλώ στο βήμα την Πρόεδρο  του Cyprus 

Youth Diplomacy κ. Αθανασία Κωνσταντίνου. 

 Κυρία Κωνσταντίνου έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ CYPRUS ΥOUTH DIPLOMACY: 

(Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) 

Έντιμη εκπρόσωπε του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων,  

έντιμε κύριε Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού, έντιμοι κύριοι και κυρίες βουλευτές, 

έντιμοι κύριοι Επίτροποι, έντιμοι εκπρόσωποι των υπουργείων, αγαπητέ Πρόεδρε του 

Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, φίλε Πρόεδρε του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, 

αγαπητοί εκπρόσωποι της Κυπριακής Παιδοβουλής, έντιμη κυρία Πρόεδρε της Γ΄ 

Συνόδου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, κύριοι και κυρίες, νέοι και νέες 

βουλευτές, καλωσορίσατε! 

 Πριν από δύο χρόνια σε αυτό το χώρο ξεκίνησε να γράφεται μια νέα ιστορία για τη 

νέα γενιά της Κύπρου, η επιτυχία της Α΄ και στη συνέχεια της Β΄ Συνόδου της Βουλής 

των Νέων Αντιπροσώπων, καθώς και η θεσμοθέτησή της από το Υπουργικό Συμβούλιο 

το Σεπτέμβριο του 2017 μάς δίνει σήμερα τη δυνατότητα ως συνδιοργανωτές να 

συνεχίσουμε την πορεία του προγράμματος αυτού.  
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 Η θεσμοθέτηση της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων σηματοδότησε μια νέα 

εποχή συνεργασίας κράτους και νέων, μια εποχή όπου οι νέοι και οι νέες της Κύπρου 

μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους, με σκοπό αυτές να ληφθούν υπόψη από τα 

κέντρα λήψης αποφάσεων της κυπριακής Βουλής.  Είναι ιδιαίτερη τιμή για το Cyprus 

Youth Diplomacy να βρίσκεται εδώ σήμερα ανάμεσά σας ως συνδιοργανωτής ενός 

θεσμού που αγκαλιάστηκε από δεκάδες νέους, το κράτος, την κοινωνία.  Από την 

πρώτη μέρα της δημιουργίας του ως οργανισμός το Cyprus Youth Diplomacy είχε  θέσει 

στόχο την πραγματοποίηση αυτής της ιδιότυπης προσομοίωσης της Βουλής, με σκοπό 

να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων και να τους δώσει το βήμα λόγου που τους αξίζει 

και που τους αναλογεί.  Σε μια εποχή πολιτικής απάθειας, απαξίωσης των νέων και 

αποχής των πολιτών από τα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα, πενήντα έξι νέοι και νέες 

δίνουν σήμερα ηχηρά το παρόν τους και γίνονται οιωνοί ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος.  

 Νέοι και νέες βουλευτές,  

 Έχετε το ρόλο των βουλευτών και αναμφίβολα αισθάνεστε βαριά την ευθύνη του 

να αποφασίζετε για το δικό σας μέλλον.  Έχετε νιώσει πως οι προτάσεις σας και οι 

αποφάσεις σας μπορούν να αλλάξουν τα πολιτικά στεγανά.  Ο θεσμός της Βουλής των 

Νέων σάς ανοίγει το δρόμο να ανατρέψετε ό,τι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. 

 Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς τον Πρόεδρο της 

Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς με τη δική του υποστήριξη βρισκόμαστε σήμερα 

εδώ.  

 Έντιμε κύριε Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού,  

 Μέσω εσάς θα θέλαμε να εκφράσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο τις ευχαριστίες 

μας για την απόφαση θεσμοθέτησης της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.  

Στηριζόμαστε σε εσάς, ώστε οι απόψεις των νέων της Κύπρου να χαράξουν μια νέα 

πορεία για τον τόπο.   Θα ήταν παράλειψή μου να μην ευχαριστήσω το Συμβούλιο 

Νεολαίας Κύπρου, που μαζί εργαστήκαμε για την επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος 
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αυτού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.   Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους λειτουργούς του 

Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, τους συντονιστές, τους επικεφαλής, τους 

δημοσιογράφους, που όλοι μαζί συλλογικά και εθελοντικά εργαστήκαμε για την 

εκπλήρωση της υπόσχεσης που δώσαμε στη νεολαία της Κύπρου, μια υπόσχεση που 

ανανεώνουμε φέτος για τρίτη χρονιά.  

 Κύριοι και κυρίες νέοι βουλευτές, αξιοποιήστε την ευκαιρία που σας δίνετε, 

αξιοποιήστε την ανεξάντλητη νεανική δύναμη που κρύβεται μέσα σας, για να 

ανατρέψετε τα δρώμενα στον τόπο μας και να χαράξετε μια διαφορετική πορεία για το 

μέλλον της νέας γενιάς. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΕΚΛΕΛΕΓΜΕΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

 Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κωνσταντίνου. 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος των εργασιών της 

Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.  Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά την κ. 

Αννίτα Δημητρίου, που εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

Θα σας παραδώσουμε ένα υπόμνημα με τις εκθέσεις των πέντε επιτροπών και θα ήταν 

χαρά μας να παραμείνετε στη συζήτηση των εκθέσεων αυτών.   

 Την ίδια ώρα θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε το προσωπικό της 

Βουλής, που σήμερα είναι εδώ ειδικά για εσάς.  Ένα μεγάλο ευχαριστώ. 

 Θα παρακαλούσα επίσης την προεδρεύουσα της Βουλής για μία αναμνηστική 

φωτογραφία με τους βουλευτές της συνόδου. 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτή τη στιγμή θα έχουμε την οικογενειακή 

φωτογραφία της Γ΄ Συνόδου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων στην οποία καλούμε 

επίσης τους επίσημους να συμμετέχουν.  Μετά τη φωτογραφία οι εργασίες της Βουλής 

διακόπτονται για διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών.   
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 Παρακαλούμε στις 10.40 π.μ. να βρίσκεστε στις θέσεις σας, για να ξεκινήσει η 

διαδικασία παρουσίασης και ψήφισης των εκθέσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών.   

(Ώρα διακοπής:  10.20 π.μ.) 

(Ώρα επανέναρξης:  10.40 π.μ.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

(Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρακαλώ λάβετε τις θέσεις σας, ξεκινά η 

συνεδρία της ολομέλειας της Γ΄ Συνόδου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.  

Ακολουθεί ονομαστική παρουσία των βουλευτών.  Μετά την προσφώνηση του 

ονόματος κάθε βουλευτή, παρακαλείσθε όπως υψώνετε το χέρι σας και δηλώνετε την 

παρουσία σας με τη λέξη “παρών”, “παρούσα”, ανάλογα. 

 Αθηαινίτη Κατερίνα. 

Κ. ΑΘΗΑΙΝΙΤΗ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Αλεξάνδρου Μαρία. 

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣA: 

 Αναστασίου Αγγελική. 

Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αντωνίου Μάριος. 

Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: 

 Παρών. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αργυρού Μαρία. 

Μ. ΑΡΓΥΡΟΥ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Αργυρού Στυλιανός. 

ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΥ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣA: 

 Αριστοδήμου Μάριος. 

Μ. ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Γλυκερίου Πολύμνια. 

Π. ΓΛΥΚΕΡΙΟΥ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Δημητρίου Ανδρέας. 

Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Δημητρίου Ειρήνη. 

ΕΙ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ζιαπέρ Ιωσήφ. 



22 

Ι. ΖΙΑΠΕΡ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ηλία Ειρήνη. 

ΕΙ. ΗΛΙΑ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Θεολόγου Γεωργία. 

Γ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Θωίδη Άντρια. 

Α. ΘΩΕΙΔΗ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ιωάννου Κυριάκος. 

Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Καλαθά Γεωργία. 

Γ. ΚΑΛΑΘΑ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Καραγιώργης Χριστόφορος. 

Χ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ: 

 Παρών. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Καραμαλλάκης Δημήτρης. 

Δ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Κουταλιανός Αβραάμ. 

Α. ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Κυπριανού Άντρεα. 

Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Κυριάκου Ελένη. 

Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΥ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Κωνσταντίνου Λοΐζος. 

Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μακρίδη Ελένη. 

Ε. ΜΑΚΡΙΔΗ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάτσας Ορέστης. 



24 

Ο. ΜΑΤΣΑΣ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μαυρόσαββας Θεόδωρος. 

Θ. ΜΑΥΡΟΣΑΒΒΑΣ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μεζιρίδου Ιωάννα. 

Ι. ΜΕΖΙΡΙΔΟΥ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μενελάου Χρίστος. 

ΧΡ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μιχαήλ Νικόλας. 

Ν. ΜΙΧΑΗΛ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πανταζής Χαράλαμπος. 

Χ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Παπαγεωργίου Ζωή. 

Ζ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Παρούσα. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Παπαδοπούλου Ειρήνη. 

ΕΙ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Παπαμιχαήλ Γεωργία. 

Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Παπασάββα Βασιλική. 

Β. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πελετιέ Μαριλένα. 

Μ. ΠΕΛΕΤΙΕ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πολυβίου Μαρίνος. 

Μ. ΠΟΛΥΒΙΟΥ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πολυκάρπου Νίκη. 

Ν. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πουλλάς Μάριος. 
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Μ. ΠΟΥΛΑΣ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ρογήρος Χριστοδούλου. 

Ρ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Σκυλλουριώτη Εριέττα Ελευθερία. 

Ε. Ε. ΣΚΥΛΛΟΥΡΙΩΤΗ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Σπύρου Νίκος. 

Ν. ΣΠΥΡΟΥ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Σωκράτους Ζήνωνας. 

Ζ. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Σωτηρίου Άριστος. 

Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Φραντζέσκου Νίκη Βικτώρια, κυρία Πρόεδρε. 

Ν.Β. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ: 

 Παρούσα. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Φωτίου Συνέσιος. 

Σ. ΦΩΤΙΟΥ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Χαραλάμπους Ανδρέας. 

Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Χαραλάμπους Μαίριλυν. 

Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Χατζηγιακουμή Ειρήνη. 

ΕΙ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Χατζηευθυμίου Μικαέλλα. 

Μ. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Χριστοδούλου Χαράλαμπος. 

Χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: 

 Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Και Χριστοφόρου Νεοφύτου Ελένη. 
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Ε. ΧΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Παρόντες είναι πενήντα νέοι και νέες βουλευτές.  Παρακαλούνται όσοι νέοι και νέες 

βουλευτές δεν άκουσαν το όνομά τους να δηλώσουν εγγράφως την παρουσία τους στο 

προεδρείο, σημειώνοντας το όνομα και την παρουσία τους.  

 Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν άκουσε το όνομά του; 

 Ωραία!  

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κηρύσσω την έναρξη της διαδικασίας 

κοινοβουλευτικού ελέγχου της Γ΄ Συνόδου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.  

Καλώ στο βήμα τους εκπροσώπους της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Θεμάτων κ. Ζήνωνα Σωκράτους και κ. Μαρίνο Πολυβίου για παρουσίαση της έκθεσης 

της επιτροπής.  Έχετε δεκαπέντε λεπτά στη διάθεσή σας. 

(Ακολουθεί αυτούσια η σχετική έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων) 

Ζ. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ Μ. ΠΟΛΥΒΙΟΥ: 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ 

«Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»  

 Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων ασχολήθηκε με την ενεργό 

συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

και τον τρόπο που μπορεί να συνεισφέρει ενεργά και θετικά στη χάραξη Κοινής 

Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής. Εντοπίστηκε ότι τροχοπέδη σε αυτή την 

προσπάθεια αποτελεί η μονοθεματική προσέγγιση των Διπλωματικών Αποστολών της 
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Κυπριακής Δημοκρατίας (αναφορά γίνεται στο εθνικό πρόβλημα και τη σχέση μας με 

την Τουρκία) στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.  Παράλληλα, ο ανεπαρκής προϋπολογισμός 

του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) δεν επιτρέπει την επαρκή στελέχωση των 

Διπλωματικών Αποστολών προς εξυπηρέτηση των κυπριακών συμφερόντων.  Δεν 

νοείται να περιμένουμε ότι ο λόγος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει την 

απαιτούμενη βαρύτητα σε ένα τραπέζι όπου βρίσκονται κράτη μεγαλύτερα τόσο σε 

μέγεθος όσο και σε ισχύ, που πολλές φορές εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα όταν 

δεν επιχειρεί να ευθυγραμμίσει το εθνικό της συμφέρον με αυτό της ΕΕ.  Με την 

επιστράτευση των μεθόδων που θα αναλυθούν εν συνεχεία, προτείνονται πρακτικές 

προτάσεις και εισηγήσεις για την επίτευξη των διπλωματικών στόχων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας.  Η ενισχυμένη παρουσία της Κύπρου σε μια ενωμένη Ευρώπη μόνο 

όφελος και ενίσχυση των συμφερόντων μας μπορεί να επιφέρει. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι οικοδόμημα βασισμένο σε αρχές και αξίες που 

πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.  Η Κύπρος, 

αναγνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα, αγωνίστηκε για δεκαετίες για την ένταξή της 

στην ΕΕ.  Ο στόχος αυτός υλοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004 με την είσοδο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, απολαμβάνοντας όλα τα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις που ισχύουν για κάθε κράτος-μέλος.  Με την υιοθέτηση 

του ευρώ από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2008 έγινε ένα ακόμη σημαντικό βήμα 

βαθύτερης ενσωμάτωσης του νησιού στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.  Η ενεργός συμμετοχή 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στα δρώμενα της ΕΕ μπορεί να συμβάλλει σε σημαντικό 

βαθμό στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων και στην διαμόρφωση μίας κοινής 

πολιτικής της Ένωσης η οποία θα συνάδει με τα συμφέροντα της Κύπρου.  Άραγε 

δύναται η Κυπριακή Δημοκρατία να ευθυγραμμίσει το εθνικό της συμφέρον με το 

κοινοτικό και αν ναι, με ποιούς τρόπους; 

 Μέσα σε ένα κόσμο τόσο ρευστό και ασταθή γεμάτο προκλήσεις, όπως η 
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τρομοκρατία, τα μεταναστευτικά κύματα από εμπόλεμες περιοχές, οι περιφερειακές 

συγκρούσεις και οι αντιπαλότητες, η ενεργειακή ασφάλεια, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι 

κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών και η κλιματική 

αλλαγή, είναι ορθό να αναζητά κανείς κάποια σταθερά σημεία αναφοράς.  Γι’ αυτόν 

ακριβώς το λόγο πρέπει να αποσκοπούμε σε μια καλύτερη Ευρώπη, ούτε περισσότερη 

ούτε λιγότερη. 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

 Η νέα εξωτερική πολιτική που χαράζει η Κυπριακή Δημοκρατία βασίζεται σε τρείς 

πυλώνες. Ο πρώτος είναι η ανάπτυξη των σχέσεων της Κύπρου με χώρες της Μέσης 

Ανατολής και του Κόλπου.  Ο δεύτερος πυλώνας συνίσταται στην ενεργό και ουσιαστική 

συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα ευρωπαϊκά δρώμενα και στην ανάπτυξη 

συμμαχιών εντός ΕΕ.  Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην ανάπτυξη των σχέσεων και στη 

διεύρυνση των θεμάτων συζήτησης με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

 Η συνεχής αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα 

από την ουσιαστική συμμετοχή της στις υπό διαμόρφωση περιφερειακές και 

ευρωπαϊκές εξελίξεις, αντιμετωπίζει ορισμένα πρακτικά προβλήματα που αποτελούν 

τροχοπέδη στην υλοποίηση της εξωτερικής της πολιτικής.  Τα προβλήματα αυτά 

αφορούν κυρίως στη μέχρι πρότινος πρακτική που ακολουθούσε η Κυπριακή 

Δημοκρατία στο να λαμβάνει λόγο στα θεσμικά όργανα της Ένωσης μόνο όταν γινόταν 

αναφορά στο Κυπριακό ή στην Τουρκία.  Ο μονοθεματισμός της εξωτερικής μας 

πολιτικής προκαλούσε πολλές φορές ενόχληση σε ευρωπαϊκούς διπλωματικούς και 

πολιτικούς κύκλους. Παρόλο που η επίλυση του Κυπριακού συνιστά την ύψιστη 

προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν μπορούμε να ζητούμε στήριξη στο 

θέμα αυτό όταν σε άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν στην ΕΕ και στο μέλλον της - 

δηλαδή στο μέλλον μας - επιλέγαμε να μην έχουμε λόγο ή εκπροσώπηση. 
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 Αναντίρρητα, ο μειωμένος προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών για το 

2018 που ανέρχεται στα 82 εκατομμύρια έχει ως αντίκτυπο την υποστελέχωση των 

πρεσβειών, αντιπροσωπειών και του διπλωματικού σώματος εν γένει.

2 

 Ως αδιαμφισβήτητος παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας, η Κύπρος 

αποτελεί την πύλη εισόδου της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.  Η 

Κύπρος, στην εσχατιά της Ανατολικής Μεσογείου δύναται να μεταφέρει μηνύματα και να 

αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ ΕΕ και Μέσης Ανατολής, 

ενισχύοντας σημαντικά τον μεταξύ τους διάλογο, για αντιμετώπιση διαφόρων 

προκλήσεων όπως είναι μεταξύ άλλων η τρομοκρατία και το μεταναστευτικό.  Για αυτό η 

Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να συνεχίσει τα τριμερή και διμερή σχήματα 

συνεργασίας που έχει ξεκινήσει με κράτη της Μέσης Ανατολής και να επιδιώξει ακόμα 

στενότερη συνεργασία όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε άλλα επίπεδα 

(ασφάλεια, πολιτισμός, εκπαίδευση, περιβάλλον κλπ.). 

 Η αναβάθμιση των σχέσεων της Κύπρου με τα γειτονικά κράτη (Τριμερείς 

Συνεργασίες) και με τις χώρες του Κόλπου αποτελούν διπλωματικά χαρτιά στα χέρια 

της ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 24-25 Φεβρουαρίου 2019 η Αίγυπτος θα 

φιλοξενήσει την πρώτη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ και του 

Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών.3  Η Κύπρος θα πρέπει να αδράξει αυτή την ευκαιρία 

αξιοποιώντας τις ήδη καλές σχέσεις που έχει με κράτη του Αραβικού Κόσμου, όπως 

είναι η Αίγυπτος, η Ιορδανία, ο Λίβανος και η Σαουδική Αραβία.  Η εύρεση 

υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου καθιστά την 

εμπλοκή του ευρωπαϊκού παράγοντα επιτακτική ανάγκη. Πλέον η Ανατολική Μεσόγειος 

βρίσκεται στον αστερισμό της ΕΕ.  Ήδη έχει εκδηλωθεί το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον 

                                            
2 Κρατικός προϋπολογισμός 2018. 

3 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2018. 
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της ΕΕ για τα αποθέματα φυσικού αερίου και τις προοπτικές νέων ανακαλύψεων στην 

Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς, η Κύπρος δύναται να συμμετάσχει ενεργά σε δρώμενα 

της θεματικής αυτής επιτυγχάνοντας στρατηγικές συνεργασίες που να προάγουν την 

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της Ένωσης (ΚΕΠΠΑ) και να 

ενισχύουν την ενεργειακή της πολιτική. 

 Η Κύπρος ως σχετικά νέο μέλος της ΕΕ οφείλει να αντιληφθεί και να κατανοήσει τα 

γεωπολιτικά της προτερήματα, που διαφέρουν από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  Ως 

μικρό μεσογειακό κράτος μπορεί να εμβαθύνει τις υφιστάμενες συνεργασίες που έχει με 

άλλα μικρά κράτη-μέλη, όπως η Μάλτα και το Λουξεμβούργο.  Τέτοιες συνεργασίες, 

τόσο στη χάραξη κοινών πολιτικών θέσεων, όσο και σε θέματα πρακτικής φύσεως, 

ενισχύουν την παρουσία των μικρών κρατών της Ευρώπης στη χάραξη Κοινής 

Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής. 

 Η πολιτική και η οικονομία είναι όροι αλληλένδετοι.  Προς αυτή την κατεύθυνση, η 

ευθυγράμμιση των πολιτικοοικονομικών συμφερόντων της ΚΔ με την ΕΕ είναι 

απαραίτητη.  Η Κύπρος λόγω της σχετικής εμπειρίας που διαθέτει στη παροχή 

υπηρεσιών όπως ο τουρισμός και οι οικονομικές, εταιρικές και νομικές υπηρεσίες, 

μπορεί να επωφεληθεί μέσω της δικτύωσής της μεταβάλλοντας τις υφιστάμενες 

υπηρεσίες σε πολιτικές συνεργασίες. Μέσω των οικονομικών δεσμών που προκύπτουν 

μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει η Κύπρος, δημιουργείται μια ιδανική ευκαιρία την 

οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε σε πολιτικό επίπεδο. 

 Μέσα στο πλαίσιο της ήπιας διπλωματίας (soft diplomacy), η Κυπριακή 

Δημοκρατία ασκεί επιρροή μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας (cultural diplomacy).  Ως 

πολιτιστική διπλωματία ορίζεται η μεθοδική χρήση γνωρισμάτων ιδιαιτερότητας ή 

επιτευγμάτων του πολιτισμού μιας χώρας στην άσκηση διπλωματίας, για παράδειγμα 

μέσω της γαστρονομίας, του αθλητισμού, της μουσικής, της τέχνης, του θεάτρου και του 

κινηματογράφου.  Ως προς αυτή την πτυχή, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταφέρει μια 
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σημαντική νίκη, τη σύναψη της Σύμβασης της Λευκωσίας τον Μάιο του 2017 στο 

πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Στην εποχή της 

άμεσης πληροφόρησης και της ακμάζουσας χρήσης των μέσων της κοινωνικής 

δικτύωσης η ψηφιακή διπλωματία (digital diplomacy) αποτελεί εργαλείο άσκησης 

πολιτικής επιρροής. 

 Σημαντικό κομμάτι της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής της Ένωσης είναι η 

θεσμοθέτηση της ΚΕΠΠΑ με την οποία αναπτύσσονται αποστολές διαχείρισης κρίσεων 

με στρατιωτικά μέσα και μη και προστατεύεται αποτελεσματικά το σύνολο των κρατών- 

μελών.  Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στην ΚΕΠΠΑ μέσα από σειρά αποστολών και στη 

Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO)).  Στο πλαίσιο αυτό παρατηρούμε μια 

προσπάθεια πιο στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ένωσης στον 

τομέα της ασφάλειας.  Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(BREXIT) διεύρυνε τα περιθώρια για διαπραγμάτευση και ευκολότερη λήψη 

αποφάσεων καθώς το εν λόγω κράτος δεν είναι ένθερμος υποστηρικτής της κοινής 

αμυντικής πολιτικής.  Η PESCO. δεν υπερισχύει του, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά 

στο ΝΑΤΟ στο οποίο είναι μελή 22 χώρες της ΕΕ.  Η Κοινή Πολιτική Άμυνας και 

Ασφάλειας (ΚΠΑΑ) και όλα τα αμυντικά προγράμματα και πρωτοβουλίες της ΕΕ 

σέβονται τις υποχρεώσεις ορισμένων κρατών-μελών τα οποία θεωρούν ότι η κοινή 

άμυνά τους υλοποιείται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η Κύπρος δεν αποτελεί μέλος 

του ΝΑΤΟ, γι' αυτό θα πρέπει να έχει συνεχή και έντονη συμμετοχή στην ΚΠΑΑ. Με τη 

συμμετοχή της στην ΚΠΑΑ η Κυπριακή Δημοκρατία αποκτά πρόσβαση σε εξοπλιστικά 

προγράμματα ενισχύοντας έτσι τις στρατιωτικές της δυνατότητες. Επίσης, μέσα από 

κοινές ασκήσεις και εκπαίδευση η Εθνική Φρουρά μπορεί να αποκτήσει νέες δεξιότητες 

και να βελτιώσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα. Για αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία 

πρέπει να στοχεύει σε υψηλό επίπεδο συμμετοχής στην ΚΠΑΑ και να επιδιώκει 

συμμετοχή σε όσες περισσότερες κοινές αποστολές είναι εφικτό.  Εκφράζονται φωνές 
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στην ΕΕ για την ανάγκη θεσμοθέτησης μια κοινής Ευρωπαϊκής Άμυνας καθαρά 

αυτόνομης και ανεξάρτητης από το ΝΑΤΟ.  Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος της Γαλλίας 

εισηγήθηκε την δημιουργία ενός “πραγματικού” Ευρωπαϊκού στρατού.  Τα ωφελήματα 

τα οποία θα επιφέρει ο θεσμός αυτός ιδίως στην Κυπριακή Δημοκρατία 

αποκρυσταλλώνονται στο γεγονός ότι θα προσφέρει ένα ισχυρό πέπλο προστασίας την 

ύπαρξη του οποίου επιτάσσει η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της Κύπρου που αποτελεί 

μέρος των συνόρων της Ένωσης. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η ΚΕΠΠΑ έχει πολυσχιδή δράση, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ύπαρξη 

ομοφωνίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε αυτή.  Υπάρχει ένα ευρύ 

πλαίσιο θεμάτων, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η κοινή άμυνα, και το μεταναστευτικό 

στο οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να διαδραματίσει ενεργό και θετικό ρόλο.  Η 

Κύπρος πρέπει να αντιληφθεί τις δυνατότητες που απορρέουν από την προνομιούχα 

γεωγραφική της θέση. Χρειάζεται εξωστρέφεια, ευελιξία και προγραμματισμός για να 

διαδραματίζει πιο ενεργό ρόλο στα ευρωπαϊκά δρώμενα. Μια λειτουργική ΕΕ είναι σε 

θέση να πραγματώσει τους στόχους της και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των 

πολιτών της.  Το συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται 

με αυτό της ΕΕ για μια καλύτερη Ευρώπη, όχι λιγότερη όχι περισσότερη. 

 Για να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και να επιτευχθεί η πιο 

ενεργός συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα ευρωπαϊκά δρώμενα και η 

συνεισφορά της στη διαμόρφωση της ΚΕΠΠΑ αναγνωρίζεται η ανάγκη υιοθέτησης 

πρακτικών προτάσεων γενικότερα από τον κρατικό φορέα και ειδικότερα από το 

Υπουργείο Εξωτερικών. 

 Η Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 3ης Βουλής των Νέων 

Αντιπροσώπων εργάστηκε στη διαμόρφωση των πρακτικών αυτών προτάσεων οι 

οποίες παρατίθενται πιο κάτω 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Εισηγήσεις προς τον Κρατικό Φορέα 

• Καταγραφή εθνικής στρατηγικής εξωτερικής πολιτικής με επιχειρηματικό πλάνο και 

επικοινωνιακή στρατηγική για εφαρμογή στόχων, προτεραιοτήτων, και 

επιμόρφωση των λειτουργών, συμπεριλαμβανομένης εκπαίδευσης στη ψηφιακή 

διπλωματία. 

• Ορισμός σημείων επαφής για την επίτευξη αποτελεσματικής οριζόντιας 

επικοινωνίας μεταξύ ΥΠΕΞ, υπουργείων και δημόσιας υπηρεσίας εν γένει, σε όλες 

τις θεματικές.  Ορισμός ΥΠΕΞ ως συντονιστή Υπουργείων για θέματα εξωτερικής 

πολιτικής. 

• Δημιουργία κλειστής πλατφόρμας για δημοσίευση θέσεων λειτουργών που 

εκπροσωπούν την Κυπριακή Δημοκρατία στο εξωτερικό, με σκοπό την ενημέρωση 

όλων των Υπουργείων/Τμημάτων κλπ για τις θέσεις που εξέφρασε η χώρα μας. 

• Η Λάρνακα να γίνει το κύριο αεροδρόμιο για συνδέσεις ΕΕ με Αραβικά 

Κράτη/Ασία/Αφρική.  Επιδίωξη συνεργασιών με πρακτορεία και αεροπορικές 

εταιρείες. 

• Η Κύπρος να γίνει διακομιστικός σταθμός κατά τη διάρκεια εκκένωσης (ξένων) 

πολιτών ή/και προσωπικού ξένων πρεσβειών που βρίσκονται σε γειτονικές χώρες. 

• Παροχή διευκολύνσεων (μειωμένα τέλη για παραμονή πλοίων στα λιμάνια και 

εξεύρεση διαμονής κτλ, για ναυτικούς) και μετάδοση γνώσεων μέσω κέντρου 

συντονισμού ασφάλειας και προστασίας των εξωτερικών ευρωπαϊκών θαλασσίων 

συνόρων όπου θα πραγματοποιούνται και αποστολές ναυτικής αποτροπής. 

• Αναβάθμιση του ρόλου της Κύπρου (στον οργανισμό της Ένωσης για τη 

Μεσόγειο) με τη δημιουργία συνεργασιών με τα επτά μεσογειακά κράτη ή/και τη 

διεξαγωγή συνεδρίων για θέματα που τις απασχολούν (π.χ. μεταναστευτικό). 

• Διεξαγωγή διαγωνιστικών ασκήσεων υπό την αιγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
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στο πλαίσιο προσομοίωσης στρατιωτικών σεναρίων, που ενώνουν τους στρατούς 

της ΕΕ και εμπνέουν πνεύμα συνεργασίας. 

• Ενίσχυση της συνεργασίας της Κύπρου με τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ώστε να 

ενισχυθεί η σχέση με τον ιδιωτικό τομέα των κρατών της ΕΕ (οικονομική 

διπλωματία). 

• Δημιουργία υφυπουργείου ΕΕ για την αποκλειστική διαχείριση και συντονισμό 

ευρωπαϊκών θεμάτων το οποίο να υπάγεται στο ΥΠΕΞ.  Στο πλαίσιο ενίσχυσης 

διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών, εντοπισμός καλών πρακτικών και 

ανταλλαγής αυτών σε διάφορες θεματικές που αφορούν προτεραιότητες των 

κρατών (πολιτισμός, περιβάλλον, τεχνολογία, μεταναστευτικό). 

• Προγραμματισμός τακτικών και πολυεπίπεδων συναντήσεων μεταξύ κρατών της 

περιοχής με στόχο ενίσχυση διακρατικών σχέσεων και διασφάλιση πραγμάτωσης 

κοινών ευρωπαϊκών δράσεων για αντιμετώπιση των προκλήσεων στην περιοχή. 

• Εισαγωγή μαθήματος Ενωμένης Ευρώπης από το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού στα σχολεία αλλά και δημιουργία διαδικτυακού πλαισίου μάθησης για 

συνεχόμενη τριβή πολιτών επί θεμάτων ΕΕ (επισκέψεις σε ευρωπαϊκά όργανα 

κτλ). 

• Να καταστεί η Κύπρος κέντρο συνεδρίων και ανταλλαγής γνώσεων. Εκμετάλλευση 

τεχνογνωσίας/εμπειρογνωμοσύνης της Κύπρου στον τουρισμό, υπηρεσίες, 

γαστρονομία και διεξαγωγή σεμιναρίων. Προσέλκυση διεθνών φορέων για 

διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων και διαδικτυακών σεμιναρίων σε πραγματικό χρόνο, 

διαφόρων θεματικών. Ανάπτυξη και προσέλκυση ερευνητικών προγραμμάτων. 

• Εισηγήσεις προς το Υπουργείο Εξωτερικών 

• Δημιουργία ομάδας εμπειρογνωμόνων (διαφόρων ειδικοτήτων) για σκοπό 

υποβοήθησης/τροφοδότησης της στρατηγικής και του έργου του ΥΠΕΞ (think 

tanks). 
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• Επιμόρφωση και κατάρτιση διπλωματών μέσω συνεδρίων, εκπαιδεύσεων, 

ανταλλαγών και δημιουργία διαδικτυακού υλικού επιμόρφωσης, καλών πρακτικών 

και διαδικτυακών εργαλείων (άτυπη και μη-τυπική μάθηση). 

• Δημιουργία επαγγελματικού διπλώματος «Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων» μέσω 

συνεργασιών με διπλωμάτες (ξένους και εγχώριους) και πανεπιστήμια. 

• Επιδίωξη δημιουργίας Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών, Ναυτικής Ασφάλειας, Έρευνας 

και Διάσωσης και Τουρισμού και ίδρυση Έδρας αυτών στη Κύπρο. 

• Αξιοποίηση διαπροσωπικών σχέσεων:Δημιουργία πλατφόρμας Κυπρίων 

«ανθρώπων-κλειδίων» και αξιοποίηση δικτύου/παροικιών. 

• Προβολή δράσεων Ευρώπης και ΥΠΕΞ στο ευρύ κοινό της Κύπρου. 

• Τριμερείς σχέσεις ΕΕ-Κύπρος-γειτονικές χώρες. Εκμετάλλευση γνώσης 

Ανατολικής Μεσογείου και ενίσχυση ρόλου της Κύπρου ως συνδετικού κρίκου. 

• Συστέγαση πρεσβειών Κύπρου με άλλα κράτη.Δράσεις πολιτιστικής διπλωματίας: 

κινηματογραφικά φεστιβάλ, αθλητικές δράσεις κλπ. 

• Εντοπισμός κρατών με παρόμοιο σκεπτικό και δημιουργία δικτύων με διάφορες 

θεματικές (πχ μεταναστευτικό, μικρά κράτη, οικονομικά θέματα, μεσογειακά 

κράτη). 

• Διοργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με ξένες αποστολές για θέματα 

ΕΕ. Διεξαγωγή συνεδρίων διαφόρων μορφών διπλωματίας, ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά της σχέσης της Κύπρου με κάθε κράτος. 

• Προώθηση υπογραφής και κύρωσης της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για αδικήματα κατά Πολιτιστικών Αγαθών (Σύμβαση της Λευκωσίας) από άλλα 

κράτη. 

ΝΕΟΙ & ΝΕΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

• Αναστασίου Αγγελική 
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• Αριστοδήμου Μάριος 

• Ηλία Ειρήνη 

• Φ Καραγιώργης Χριστόφορος 

• Κουταλιανός Αβραάμ  

• Κυπριανού Άνδρεα  

• Παπασάββα Βασιλική  

• Πολυβίου Μαρίνος  

• Σωκράτους Ζήνωνας  

• Φραντζέσκου Νίκη Βικτωρία  

• Χριστοδούλου Χαράλαμπος 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

• Χριστίνα Χρυσοστόμου 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε πολύ, κύριοι εκπρόσωποι.  Η επιτροπή θα δεχθεί μία ερώτηση από 

κάθε επιτροπή.  Επιτροπή Εργασίας έχετε το λόγο για δύο λεπτά.  Παρακαλώ να 

δηλώνετε το όνομα και την επιτροπή σας για σκοπούς πρακτικών.  Από την επιτροπή 

Εργασίας ο κ. Ανδρέας Δημητρίου. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

(Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Ανδρέας Δημητρίου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα, έχετε το λόγο. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

(Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Αρχικά, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της επιτροπής Εξωτερικών για την 

εμπεριστατωμένη παρουσίαση. Να πω ότι συμφωνούμε με τα πλείστα όσα λέχθηκαν.  

■ 
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Η ερώτηση αφορά τον προϋπολογισμό και την αίτηση για αύξηση προϋπολογισμού.  Εξ 

όσων γνωρίζουμε η δημοκρατία λειτουργεί έναν αριθμό πρεσβειών σε χώρες που ούτε 

μεγάλες οικονομίες είναι ούτε μεγάλους διεθνείς οργανισμούς φιλοξενούν ούτε χώρες 

μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι.  Μπορεί να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην 

οποία η προστασία των πολιτών είναι ίση και επομένως η ερώτηση είναι γιατί να δούμε 

αύξηση του προϋπολογισμού σε χώρες όπως το Βατικανό, η Σλοβακία, η Σλοβενία, 

όπου έχουμε και λειτουργούμε πρεσβείες και να μη γίνει κάποια άλλη διαφοροποιημένη 

χρήση των υφιστάμενων πόρων του υπουργείου για αύξηση των ικανοτήτων του; 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Επιτροπή Εσωτερικών ποιος ζητεί το λόγο; 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(Γ. ΙΩΣΗΦ) 

 Ζιαπέλ Ιωσήφ, επιτροπή Εσωτερικών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Έχετε το λόγο. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΖΙΑΠΕΛ ΙΩΣΗΦ) 

 Ευχαριστούμε την επιτροπή Εξωτερικών για την τοποθέτησή της, αλλά πιστεύω 

ότι αφήσαμε να εννοηθεί ότι η εξωτερική πολιτική ισούται με πόλεμο.  Αυτό το πράγμα 

αφήσαμε να νοηθεί.  Τουλάχιστον έτσι εκαταλάβαμε αρκετοί.  Και εγώ θέλω να πω το 

εξής:  Ότι αντί για κέντρο φιλοξενίας, αλλά παράλληλα και πυλώνα διαφύλαξης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προτείνεται να γίνουμε το αβύθιστο αεροπλανοφόρο, που τα 

κράτη με τα αλλότρια συμφέροντα στα οποία αναφερθήκατε.  Δηλαδή, τι μας θέλετε να 

είμαστε;   

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Και εμείς.  Επιτροπή Παιδείας. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

(Θ. ΜΑΥΡΟΣΑΒΒΑΣ) 

 Θεόδωρος Μαυρόσαββας εκ της επιτροπής Παιδείας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

(Θ. ΜΑΥΡΟΣΑΒΒΑΣ) 

 Σύμφωνα με την πρότασή σας προς τον κρατικό φορέα, που δεν προσδιορίζεται 

by the way, εισηγείστε τη δημιουργία υφυπουργείου Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

αποκλειστική διαχείριση και συντονισμό ευρωπαϊκών θεμάτων, το οποίο θα υπάγεται 

στο Υπουργείο Εξωτερικών.  Είναι άμεσα εφαρμόσιμο;  Τα οικονομικά του κράτους 

επιτρέπουν τη δημιουργία αυτού του υφυπουργείου;  Ποιοι είναι οι φορείς που θα 

υπάγονται στο υφυπουργείο και πώς θα επηρεάσει η δημιουργία του υφυπουργείου την 

υφιστάμενη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο; 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Mάλιστα.  Επιτροπή Περιβάλλοντος. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

(ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΗΑΙΝΙΤΗ) 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την έκθεσή σας, όμως 

θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σας στη σελίδα 7 στο τελευταίο σημείο των 

εισηγήσεών σας, όπου γίνεται αναφορά για τακτικές και πολυεπίπεδες συναντήσεις 

μεταξύ κρατών της περιοχής. Θα ήθελα να διευκρινίσετε σε ποιες αναφέρεστε και γιατί.  

Επίσης, ο έντονος προβληματισμός μας προκύπτει από την εισήγησή σας για 
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πραγμάτωση κοινών ευρωπαϊκών δράσεων.  Θεωρείτε πως είναι εφικτή μια τέτοια κοινή 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα και τις 

σχέσεις που επικρατούν μεταξύ των είκοσι επτά κρατών μελών;   Και ένα υποερώτημα:  

Πώς μπορούμε ένα μικρό κράτος μέλος και σε μέγεθος και σε ισχύ, όπως είναι η 

Κυπριακή Δημοκρατία, σε επίπεδο διπλωματίας να επηρεάσουμε αυτή την κοινή 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μας επιφέρει και όφελος;   Είναι αρκετό 

το soft diplomacy  που προτείνετε ή η ύστατη λύση; 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  

 Κύριοι εκπρόσωποι, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά για να απαντήσετε σε όλες τις 

ερωτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: 

(ΖΗΝΩΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ) 

 Εξαιρετικές και οι τέσσερις τοποθετήσεις των αγαπητών συναδέλφων.  Θα 

ξεκινήσω από την Επιτροπή Εργασίας και την ερώτηση του κ. Δημητρίου.  Κύριε 

Δημητρίου, να σας ενημερώσω ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Υπουργείου 

Εξωτερικών ανέρχεται στα €82.387.000.  Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα υπουργεία που 

έχουν σχεδόν τετραπλάσιο προϋπολογισμό, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει ισχυρό 

προϋπολογισμό ώστε να μπορέσει να πραγματώσει αυτά που θα πρέπει να 

υλοποιήσει.  

 Με ρωτήσατε γιατί θα πρέπει να έχουμε αύξηση του προϋπολογισμού, ενώ έχουμε 

πρεσβείες σε χώρες όπως για παράδειγμα το Βατικανό ή άλλες που δεν μας 

προσφέρουν κάποια βοήθεια.  Τουναντίον.   Όταν η Κυπριακή Δημοκρατία ανοίγει μια 

πρεσβεία, πάντα έχει όφελος.  Οι κινήσεις που γίνονται δεν είναι τυχαίες.  Μια πρεσβεία 

συμβολίζει την ύπαρξη ενός κράτους σε ένα άλλο κράτος.  Οπόταν, με το άνοιγμα των 
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πρεσβειών, δεν δηλώνουμε μόνο τις διπλωματικές μας σχέσεις, ανοίγουμε παράθυρα 

ευκαιρίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομία και στις επενδύσεις.   Με τούτο τον 

τρόπο υπάρχει περαιτέρω αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας.   Επίσης, με 

ρωτήσατε γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πολλούς διπλωμάτες σε πολλά κράτη.  Ο 

αριθμός των διπλωματών και είναι κάτι που τονίζεται μέσα στην έκθεση, πρέπει να 

αυξηθεί.  Σκεφτείτε ότι σε δικές μας πρεσβείες στο εξωτερικό πολλές φορές ο ίδιος ο 

πρέσβης κάμνει πολλές δουλειές.   Μπορεί να κάνει και τη γραμματέα, μπορεί να κάνει 

και τον πρόξενο, μπορεί να κάνει τα πάντα.  Ο αυξημένος αριθμός, επαναλαμβάνω, 

ανθρώπων, στελεχών, που θα στελεχώσουν τις πρεσβείες μας θα είναι προς το όφελός 

μας.    

 Στον κ. Ζιαπέλ, από την Επιτροπή Εσωτερικών να πω ότι η εξωτερική πολιτική της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν μπορεί να στηριχθεί στον πόλεμο όπως πολύ σωστά 

επισημάνατε.  Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι αβύθιστο αεροπλανοφόρο.  Η 

Κυπριακή Δημοκρατία όμως χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Αν καταφέρουμε να 

φέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ανατολική Μεσόγειο που ήδη αυτό διαφαίνεται 

νομίζω, και δημιουργήσουμε στα πλαίσια του ευρωστρατού ένα είδος βάσης στην 

Κύπρο, δεν λέω αποκλειστικής βάσης στην Κυπριακή Δημοκρατία, εδώ τόσα χρόνια 

έχουμε τις Αγγλικές Βάσεις στο Ακρωτήρι και δεν μας πείραξε, αν φέρουμε τον 

ευρωστρατό και την Ευρωπαϊκή Ένωση σπίτι μας θα μας πειράξει, που είναι δικοί μας 

άνθρωποι;   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: 

(ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ) 

 Αγαπητέ φίλε Ιωσήφ, συμφωνούμε.  Ο ευρωστρατός δε σημαίνει ότι θα έχεις ένα 

στρατό που θα επεμβαίνει σε όλες τις χώρες, αλλά θα παράγεις στα αρχικά στάδια, θα 

αναπτύξεις εξοπλισμό που η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει δυνατότητα να αναπτύξει.  

Θα προστατεύσεις τα σύνορά σου.  
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: 

(ΖΗΝΩΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ) 

 Όσον αφορά την ερώτηση από την Επιτροπή Παιδείας, του κ. Μαυρόσαββα, 

ρωτήσατε γιατί να δημιουργηθεί Υφυπουργείο στο Υπουργείο Εξωτερικών.  Τα 

τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι είναι μια πρακτική πολλών κυβερνήσεων να 

δημιουργούν υφυπουργεία διότι υπάρχει ανάγκη.   Υπάρχει ανάγκη να στελεχώνονται 

ξεχωριστά τμήματα κάτω από μεγαλύτερες ομπρέλες/υπουργεία, ούτως ώστε να είναι 

πιο δραστήρια και πιο άμεσα. Σκεφτείτε για παράδειγμα, αν δημιουργηθεί ένα 

υφυπουργείο στο Υπουργείο Εξωτερικών που θα απασχολείται και θα ασχολείται 

αποκλειστικά με θέματα Ευρώπης.  Δηλαδή, θα καλύπτουμε το δεύτερο πυλώνα της 

εξωτερικής μας πολιτικής.   

 Ρωτήσατε τι κάνει η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   Η 

αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως και η αντιπροσωπεία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, είναι όπως το λέει και το όνομά τους˙ 

αντιπροσωπείες.  Δηλαδή, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κύπρο, είναι οι πρεσβείες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο.   

 Να απαντήσω γρήγορα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, στην κ. Αθηαινίτη.  Νομίζω 

πρέπει να δείτε ακόμη μια φορά την έκθεση διότι καταγράφονται πολύ εύστοχα ποιες 

είναι οι δράσεις που θα πρέπει να γίνουν.   

 Επίσης, τακτικές και πολυεπίπεδες συναντήσεις.  Ναι, χρειάζεται να γίνουν 

ανάμεσα στα κράτη, τα γειτονικά μας κράτη, Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος, με κράτη με τα 

οποία έχουμε ήδη συνάψει συμφωνίες και θα μπορέσουμε να τις φέρουμε πιο κοντά.  

Σκεφτείτε απλά την παρουσία διπλωματών και τη δημιουργία συνεδρίων στην Κύπρο.  

Ανταλλαγή απόψεων, δημιουργία δικτύων.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: 

(ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ) 
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 Επίσης, τα μεσογειακά κράτη και αναφερόμαστε στη Μάλτα και τα άλλα που έχουν 

προβλήματα με μεταναστευσισμό όπως η Ιταλία, η Ισπανία κ.λπ.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: 

(ΖΗΝΩΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ) 

 Έχουμε τελειώσει την τοποθέτησή μας, κυρία Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Σας ευχαριστώ πολύ.  Μπορείτε να επιστρέψετε στη θέση σας. 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ακολουθεί η ψηφοφορία επί της έκθεσης.  

Υπενθυμίζεστε πως οι εκθέσεις που θα υπερψηφιστούν με σχετική πλειοψηφία, θα 

αποτελούν τις επίσημες εκθέσεις της Γ’ Συνόδου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.  

Κάθε βουλευτής ή βουλευτίνα έχει μόνο μία ψήφο και μπορεί να ψηφίσει υπέρ, κατά ή 

αποχή.  

  Ξεκινά η ψηφοφορία.  Οι βουλευτές που ψηφίζουν υπέρ της εκθέσεως, 

παρακαλούνται να υψώσουν το χέρι τους.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Σαράντα ένας ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον ;    

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ: 

 Έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Έξι ψήφοι εναντίον. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ: 

 Τρεις. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Με σαράντα ένας ψήφους υπέρ, έξι ψήφους εναντίον και τρεις αποχές, η έκθεση 

υπερψηφίζεται.   

 Συγχαρητήρια. 

 Καλώ τώρα στο βήμα τους εκπροσώπους της Επιτροπής Εργασίας, κυρία Ιωάννα 

Μεζιρίδου και κυρία Εριέττα Ελευθερία Σκυλλουριώτη για παρουσίαση της έκθεσης της 

Επιτροπής.  Έχετε δεκαπέντε λεπτά στη διάθεσή σας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

(ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΖΙΡΙΔΟΥ) 

 Αγαπητοί βουλευτές, καλημέρα σας. 

 Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η δημιουργία μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, έχει επηρεάσει τη νέα γενιά, γνωστή ως “Millennials”.  Πρόκειται για άτομα 

θετικά προσκείμενα προς ευέλικτες και εναλλακτικές μορφές εργασίας και ανοικτά προς 

νέες επαγγελματικές προκλήσεις, ωστόσο τα παρόντα προβλήματα της οικονομίας 

στέκονται ως εμπόδια για την ανέλιξη της καριέρας τους.   Συνεπώς, η νεολαία έχει να 

αντιμετωπίσει την ανεργία, την εισοδηματική ανισότητα και πολλές φορές στερείται 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.   Υπάρχει επιτακτική η ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων 

σε θέματα όπως κοινωνικές ασφαλίσεις, ηθική και νομική μισθοδοσία, ανάπτυξη της 

τεχνολογίας στον εργασιακό χώρο, προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη 

βελτίωση του τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.   

 Η παρουσία των millennials στον εργατικό χώρο αποτελεί πραγματικότητα και οι 

δομές εργασιακού τομέα οφείλουν να αναδιαμορφώσουν και να προωθήσουν τη 

νεανική επιχειρηματικότητα για να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος μεταξύ εργοδότη και 

εργαζομένου.  

 Η Επιτροπή Εργασίας έχει να ασχοληθεί με τους νέους τρόπους και μορφές 

εργοδότησης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γενιά των millennials, όπως η 
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ανεργία, η χαμηλή μισθοδοσία, η αδήλωτη εργασία και τις επιπτώσεις αυτών.  

Αναλύοντας αυτά τα θέματα, η Επιτροπή θεωρεί πρέπουσα την αύξηση του κατώτατου 

μισθού ο οποίος να ανταποκρίνεται στις προσωπικές και οικονομικές ανάγκες των νέων 

και θα αποτρέπει την οικονομική μετανάστευση.   Επιπλέον, χρειάζεται να γίνει 

αναπροσαρμογή του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων για τους αυτοτελώς 

εργαζομένους οι οποίοι σήμερα καλούνται να καταβάλουν το 14% του εισοδήματός τους 

σε κοινωνικές ασφαλίσεις και δεν χαίρουν ίσης μεταχείρισης με τους αντίστοιχους 

εργοδοτούμενους συναδέλφους.   

 Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπάρξει σαφής κανονισμός για τους 

αυτοεργοδοτούμενους με τηλεργασία προς αποφυγή διπλών καταβολών στην Κύπρο 

και στη χώρα απασχόλησής τους.  Το παρόν ζήτημα οδήγησε την Επιτροπή Εργασίας 

στο να προτείνει την ανάπτυξη και υιοθέτηση των εφαρμογών της τεχνολογίας των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών για την τόνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 

των κυπριακών επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης μέσω ίντερνετ ατόμων 

αυτοεργοδοτούμενων και μη.  Η γενιά των millennials σχετίζεται άμεσα με την 

τεχνολογία και την εναλλακτική δράση.  Επομένως, είναι η γενιά που προτιμά τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Η Κύπρος έχει το προτέρημα της ηλιοφάνειας, ωστόσο 

στον τομέα των νέων πηγών ενέργειας χρειάζεται περισσότερη εξέλιξη.  Η 

παραχώρηση κονδυλίων και επενδυτικών κεφαλαίων για την εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών, για την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων για εργασία στα μηχανήματα 

παραγωγής ενέργειας, θα ενίσχυε την οικονομία της χώρας και θα άνοιγε θέσεις 

μειώνοντας τα ποσοστά νεανικής ανεργίας.  Αύξηση κονδυλίων προτείνει η Επιτροπή 

Εργασίας και στους τομείς γεωργίας και κτηνοτροφίας για επίδοση κύρους και κινήτρων 

για επιλογή εργασίας.  Τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την γεωργία και την 

κτηνοτροφία αγνοούνται από τη νεολαία αν και υπάρχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα από 
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την Κυπριακή Δημοκρατία και επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους 

φορείς.   

 Με την πρωτοποριακή κίνηση της αγωγής της τεχνολογίας στο χώρο της 

πρωτογενούς παραγωγής, τα σχετικά επαγγέλματα θα είναι πιο ελκυστικά για τους 

millennials  και θα αποτελέσουν εργασία επιλογής.  Η σχέση των millennials με την 

τεχνολογία έχει επισημανθεί ευρέως μέχρι στιγμής, αλλά είναι αναγκαίο να 

επαναλάβουμε τη σημασία αυτής της σχέσης, γιατί όσο προχωρά η τεχνολογία τόσο η 

νεολαία μετεκπαιδεύεται για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ψηφιακής 

εποχής.  Η μετεκπαίδευση δε θα πρέπει να παραμένει μονομερής, αλλά να είναι 

υποχρεωτική και για τους εργοδότες, ώστε να ενημερωθούν για τις νέες πρακτικές 

εργασίας και να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ νεολαίας και εργοδοτών.   

 Επιπρόσθετα, θεωρήθηκε αναγκαία η επαρκής και αναλυτική ενημέρωση για τα 

σχέδια επιχειρηματικότητας, τα start ups στα ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για τον κατάλληλο επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων.  Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει κατάλληλη συμβουλευτική αγωγή για την αποφυγή 

επιλογής των κορεσμένων επαγγελμάτων και προώθηση όσων έχουν ζήτηση στη 

σημερινή αγορά εργασίας.  Παραμένοντας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα πρέπει να 

συναφθεί συνεργασία εργοδοτουμένων με πανεπιστημιακά ιδρύματα για την πρακτική 

άσκηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και μια τέτοια συνεργασία θα 

προσφέρει την κατάλληλη εμπειρία στους σπουδαστές και θα τους εγγυάται άμεση 

πρόσληψη στον τομέα της ειδίκευσής τους.  Μια σωστή συνεργασία μεταξύ 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, θέτει γερά θεμέλια για την ανάπτυξη της 

κυπριακής οικονομίας και την τοποθέτησή της στο διεθνή οικονομικό χάρτη. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

(ΕΡΙΕΤΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΥΛΛΟΥΡΙΩΤΗ) 
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 Αφού αναλύσαμε τα προβλήματα τα οποία η Επιτροπή μας εντόπισε, ως προς την 

εργοδότηση κυρίως της νέας γενιάς, αυτής δηλαδή των millennials, ως επιτροπή 

εξαγάγαμε ορισμένα γενικά συμπεράσματα.   Αρχικά, η κοινωνία και το κράτος 

αποτελούν δύο σημαντικότατους παράγοντες οι οποίοι επιβάλλεται να συμβάλουν στην 

ένταξη της νέας γενιάς στο εργατικό δυναμικό της Κύπρου.  Με το να ευεργετούμε τους 

νέους μιας χώρας, ευεργετούμε το ίδιο το κράτος.  Εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς με 

ποιο τρόπο.  Η απάντηση βρίσκεται στη μείωση των ποσοστών ανεργίας και στην 

άνοδο των ποσοστών κέρδους.  Για να επιτευχθεί βέβαια αυτό, όπως και άλλα θετικά 

επακόλουθα, χρειάζεται να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, να τεθούν νέες ιδέες στο 

τραπέζι και ο κάθε ένας οργανισμός και κρατικό όργανο να προσθέσει το λιθαράκι του 

σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια.   

 Ακολουθούν εισηγήσεις από την Επιτροπή μας: 

 Καταρχάς, θέλουμε να θέσουμε ως γενική και εξαιρετικά σημαντική εισήγηση προς 

όλους τους φορείς τον αυστηρότατο έλεγχο και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου το 

οποίο περιβάλλει τις σχέσεις εργοδότη και εργοδοτούμενου.   Αδήριτη κρίνεται συνεπώς 

η ανάγκη δημιουργίας νέων μηχανισμών ελέγχου και βελτίωσης των υφιστάμενων 

τμημάτων επιθεώρησης εργασίας και εργασιακών σχέσεων.   

 Προς το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

εισηγούμαστε μεταξύ άλλων την αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

των αυτοτελώς εργαζομένων στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, όπως και στην 

αναθεώρηση των κοινωνικών ασφαλίσεων και εργασιακών δικαιωμάτων, ώστε να 

συμβαδίζουν με τους νέους τρόπους και μορφές εργοδότησης.  Ακόμη θεωρούμε 

χρήσιμη τη συνεχή κατάρτιση του εργατικού δυναμικού μέσω επιμορφωτικών 

σεμιναρίων σε ειδικά καταρτισμένα κέντρα στον τομέα τεχνολογιών και πληροφοριών 

ενημέρωσης.  Σεμινάρια εισηγούμαστε να οργανώνονται εξίσου και για τους εργοδότες, 

με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τις νέες πρακτικές εργασίας που 
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χρησιμοποιούνται από τους millennials.  Με αυτό τον τρόπο, ουσιαστικά, συντελούμε 

στην άμβλυνση του χάσματος μεταξύ των δύο γενεών, ώστε να μπορέσουν μαζί να 

αναβαθμίσουν την αγορά εργασίας.   

 Προς το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εισηγούμαστε ότι χρειάζεται να γίνει μια 

αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, βάσει ενός ρεαλιστικού κόστους ζωής 

προσαρμοσμένο στα κυπριακά δεδομένα.  Προτείνουμε ακόμη τη διάθεση κονδυλίων 

για την προώθηση της τηλεργασίας, όπως και τη δημιουργία ενημερωτικών 

προγραμμάτων που θα έχουν σκοπό την γνωστοποίηση ευκαιριών εργοδότησης για 

τους νέους.   

 Προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

εισηγούμαστε να εστιάσει στην μπλε και πράσινη οικονομία, δίνοντας έμφαση στην 

κατάρτιση των νέων μέσω σεμιναρίων σχετικά με τη νέα τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται σε αυτές.  Εξίσου, η επιμόρφωση των νέων με σκοπό την εργοδότησή 

τους, προτείνουμε να προσφέρεται και στον τομέα των φωτοβολταϊκών. 

 Τέλος, προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προτείνουμε την περισσότερη 

ενημέρωση των σχολείων αναφορικά με τα επαγγέλματα του πρωτογενούς τομέα, της 

γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Εισηγούμαστε επίσης την ενίσχυση του επαγγελματικού 

προσανατολισμού προς τους μαθητές, όπως και των επιμορφωτικών σεμιναρίων προς 

τους συμβούλους επαγγελματικής αγωγής. 

 Όσον αφορά στην πολυπόθητη απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, θεωρούμε 

χρήσιμο να διατεθούν κονδύλια στους εργοδότες, ώστε να προσλαμβάνουν 

περισσότερους φοιτητές για να τους εργοδοτούν και παράλληλα να τους εκπαιδεύουν 

και καταρτίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους σε συνεργασία πάντοτε με τα 

αντίστοιχα πανεπιστημιακά ιδρύματα.   
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 Αυτές ήταν μερικές από τις εισηγήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή Εργασίας ως 

προς την αντιμετώπιση του ζητήματος που της ανατέθηκε.   

 Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω πως εάν δεν γίνει προσπάθεια εντοπισμού και 

κατανόησης των λαθών του παρελθόντος, είναι αδύνατο να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο.  

Χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και τη νοοτροπία μας, διορθώνοντας κάθε 

κενό που αποτελεί τροχοπέδη στο έργο μας.  Το μέλλον αυτού του τόπου βρίσκεται στα 

χέρια μας. 

 Ευχαριστώ. 

(Ακολουθεί αυτούσια η έκθεση της Επιτροπής Εργασίας) 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ 

«ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΑ 

ΤΩΝ MILLENNIANS»  

Σύνοψη  

 Είναι γεγονός ότι η γενιά των Millennials έχει επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από 

τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και είναι «εξαρτημένοι» με τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και την τεχνολογία.  Είναι πιθανό, η εν λόγω γενιά σε σχέση με άλλες, να 

ασχολείται με μορφές ευέλικτης εργασίας, παρ’ όλους τους κινδύνους και τις 

προκλήσεις που υπάρχουν.  Ωστόσο, η ανεργία, οι χαμηλοί μισθοί, η υποαπασχόληση, 

η αδήλωτη εργασία, οι αναξιοπρεπείς μισθοί, η αφαίρεση δικαιωμάτων και τα ελαστικά 

ωράρια είναι κάποια από τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την σημερινή 

πραγματικότητα για τους νέους.  Επακόλουθο των πιο πάνω είναι εκτός από την 

εισοδηματική ανισότητα, να υπάρχουν και κοινωνικά προβλήματα.  Η νεολαία 

περιβάλλεται από επαγγελματική ανασφάλεια για το μέλλον και οδηγείται στην 

εγκατάλειψη της χώρας ή στον υποβιβασμό της εργασιακής τους επιθυμίας.   

 Υπάρχει αναγκαιότητα επίλυσης προβλημάτων στον τομέα των κοινωνικών 

ασφαλίσεων, στην μισθοδοσία, στην ανάπτυξη της τεχνολογίας στον εργασιακό χώρο, 
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στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην βελτίωση του τομέα της γεωργίας και της 

κτηνοτροφίας. Επιπρόσθετα, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ενημέρωση των εργοδοτών για 

τους Millennials, η προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση του 

κοινωνικού διαλόγου.   

 Όλες αυτές οι ανησυχίες και τα προβλήματα που έχουν αναφερθεί πιο πάνω, 

αναλύονται στην παρούσα έκθεση και θέτονται εισηγήσεις και προτάσεις για την 

ευνοϊκότερη επίλυση τους και καθησύχαση των νέων.   

Εισαγωγή  

 Η εργασία αποτελεί έναν από τους κυριότερους πυλώνες της 

κοινωνικοοικονομικής δομής μιας πολιτείας. Κυριαρχεί την καθημερινότητα του 

ανθρώπου, του εξασφαλίζει το εισόδημά του, του δίνει την ευκαιρία να προσφέρει έργο 

στην κοινωνία, να νιώσει παραγωγικός.   

 Η αλλαγή-προσαρμογή είναι το κλειδί για την επιβίωση όπως εύλογα παρατήρησε 

ο Κάρολος Δαρβίνος.  Έτσι, ανά το παγκόσμιο, μέσα από το πέρασμα των χρόνων 

βλέπουμε τον άνθρωπο να έχει την ανάγκη να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις 

νέες, σύγχρονες συνθήκες εργασίας.   

 Στον 21ον αιώνα, υπό την επίδραση της ψηφιακής και τεχνολογικής ανάπτυξης, η 

αγορά εργασίας μεταμορφώνεται σταδιακά, αποσκοπώντας με αυτό τον τρόπο στην 

αέναη προσαρμογή της στα οικονομικά και κοινωνικά δρώμενα.  Η τεχνολογική 

επανάσταση  μερικοί αναφέρονται στην 4ην βιομηχανική επανάσταση- αλλάζει ριζικά όχι 

μόνο τον τρόπο ζωής αλλά και τους τρόπους παραγωγής μιας κοινωνίας.  

 Στην σύγχρονη αγορά εργασίας έχουν διαμορφωθεί αλλαγές και νέοι τρόποι 

αντίληψης της έννοιας του «εργαζομένου» και της «εργασίας», που υποβοηθήθηκαν 

βέβαια από τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, τις κοινωνικές αλλαγές και τις 

αλλαγές στην οργάνωση της παραγωγής και της εργασίας.  Έτσι, ακούμε συχνά για 

νέες «ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή εργοδότησης», όσον αφορά το χώρο, το χρόνο 
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και τη σύμβαση της εργασίας και για ανθρώπινο δυναμικό προερχόμενο από 

διαφορετικές γενιές («generation x», «millennials», «2020») με τα δικά του ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά.  Τόσο τα οφέλη των ευέλικτων μορφών απασχόλησης όσο και οι 

κίνδυνοι και οι προκλήσεις αυτών των μορφών είναι υπαρκτές.  Και στους millennials 

ακόμα περισσότερο αφού είναι η γενιά που κυριαρχεί στο σύγχρονο εργασιακό 

περιβάλλον.   

 Συνεπώς, τα κοινωνικά, νομικά και φορολογικά πρότυπα πρέπει να αναπλαθούν 

έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τα νέα δεδομένα και ειδικότερα το εργασιακό δίκαιο 

πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες μορφές εργοδότησης και να παρέχει ένα κοινωνικό 

και οικονομικό σύστημα ευέλικτο αλλά και επικεντρωμένο στα  δικαιώματα τόσο των 

εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών τα οποία πρέπει να επισφαλιστούν και να 

προστατευτούν στο ακέραιο.   

 Ανάλυση  

Αύξηση κατωτάτου μισθού  

 Με τον κατώτατο μισθό πρόσληψης στα 855 και το 27.5% των εργαζομένων στην 

Κύπρο να αμείβονται με λιγότερα από €1.000 το μήνα, δεν αντιπροσωπεύεται το 

προσωπικό και οικονομικό κόστος των νέων, με επακόλουθο να αναζητούν ένα 

“καλύτερο μέλλον” στο εξωτερικό.  Υπάρχουν περιορισμένες ευκαιρίες γιατί οι 

περισσότεροι εργοδότες ζητούν εμπειρία και επιπλέον απαιτήσεις  από νέους που μόλις 

τέλειωσαν τις σπουδές τους, χωρίς να τους δίνεται η ευκαιρία να αποδείξουν τι μπορούν 

να προσφέρουν στον εργασιακό τους τομέα. Πως θα μπορούσε ένας νέος να 

ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις με τον κατώτατο μισθό των €855;  

Αναπροσαρμογή  συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων (αυτοτελώς 

εργαζόμενοι)   

 Η αυτοτελής εργασία στην Κύπρο, η οποία πολλές φορές δεν είναι επιλογή αλλά 

αναγκαιότητα, δεν έχει συμβαδίσει με ανάλογες αναθεωρήσεις των δικαιωμάτων 
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κοινωνικής προστασίας και υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης.  Οι αυτοτελώς 

εργαζόμενοι καλούνται να καταβάλουν το 14% του εισοδήματός τους στις κοινωνικές 

ασφαλίσεις και δεν χαίρουν ίσων οφελών με τους ανάλογους εργοδοτούμενους 

(ανάλογη ποσοστιαία εισφορά Ηνωμένου Βασιλείου 9%).  Επιπρόσθετα, οι αυτοτελώς 

εργαζόμενοι, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, επιβαρύνονται με την υποχρέωση 

καταβολής αιτήσεων χρέωσης πάνω στο αληθινό τους εισόδημα ή αιτήσεων μη 

απασχόλησης, με το βάρος της απόδειξης να βαρύνει τους ιδίους.  Αυτό δεν σημαίνει 

μόνο επιπλέον γραφειοκρατία για τους αυτοτελώς εργαζόμενους, αλλά και ένα πιο 

ανασφαλές εισόδημα, καθώς δεν γνωρίζουν αν θα εγκριθεί ή όχι το αίτημά τους για 

αλλαγή των εισφορών τους.  Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αποθάρρυνση 

απασχόλησης σε τομείς οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν θετικά στην 

οικονομική ανάπτυξη και καινοτομία (π.χ. αναλυτές δεδομένων, οικονομικοί αναλυτές, 

προγραμματιστές κ.α.).  

 Επιπρόσθετα, ζήτημα προκύπτει στην κοινωνική ασφάλιση των ατόμων που 

εργάζονται με τηλεργασία, ειδικά αυτοί που απασχολούνται για εργοδότες που 

βρίσκονται στο εξωτερικό.  Το πλαίσιο της κοινωνικής τους ασφάλισης αλλά και της 

φορολόγησης του εισοδήματός τους είναι ασαφές.  Συνεπώς οι ίδιοι αποκρύπτουν το 

εισόδημά τους (προς αποφυγή διπλών καταβολών στη Κύπρο και στη χώρα 

απασχόλησής τους), ή υπόκεινται αχρείαστα σε διπλή φορολόγηση εισοδήματος και 

διπλή καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων.  

Η ζήτηση για επαγγελματίες στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ)   

 Η απασχόληση επαγγελματιών στις ΤΠΕ αυξήθηκε κατά περίπου 3% ετησίως και 

η ζήτηση εργατικού δυναμικού ήταν μεγαλύτερη από την προσφορά.  Η ανάπτυξη και η 

υιοθέτηση των εφαρμογών ΤΠΕ θα αποκτήσει καίρια σημασία για την τόνωση της 
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διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, για την 

αύξηση της απασχόλησης.   

Εργασία μέσω διαδικτύου:  Η γενιά των Millennials είναι η γενιά της τεχνολογίας και η 

χρήση του κινητού και του διαδικτύου αποτελεί πια κομμάτι της ζωή τους, ενώ πολλές 

εταιρείες προσφέρουν εργασία μέσω των ιστοσελίδων και των social media.   

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

 Ο ήλιος θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα στην Κύπρο για δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας.  Η χρήση φωτοβολταϊκών για παραγωγή ενέργειας είναι κάτι που 

εφαρμόζεται στην Κύπρο, ωστόσο χρειάζεται περισσότερη εξέλιξη.  Για παράδειγμα η 

Κίνα προσέλκυσε κονδύλια και επενδυτικά κεφάλαια από ξένες και εγχώριες εταιρείες 

για εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων για εργοδότηση πάνω στα φωτοβολταϊκά, 

ανοίγοντας έτσι νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την οικονομία της χώρας. Θα 

μπορούσε να γίνει το ίδιο από την Κυπριακή Δημοκρατία.   

Αύξηση κονδυλίων σε γεωργία και κτηνοτροφία - επίδοση κύρους και κινήτρων 

για επιλογή εργασίας  

 Τεράστιο πρόβλημα με την γεωργία και την κτηνοτροφία, αφού οι νέοι δεν 

επιλέγουν αυτού του είδους επαγγέλματα. Αυτό συμβαίνει λόγω του επηρεασμού του 

κοινωνικού συνόλου, των προτεραιοτήτων της νεολαίας (χρήματα, καριέρα) ή λόγω των 

σπουδών τους;  

 Σύμφωνα με έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας, «Η Κύπρος στην κλίμακα της ΕΕ» 

(2016), το κυπριακό εργατικό δυναμικό ανήλθε στις 421 000 και η απασχόληση στις   

358 000 (για τα έτη 2010,2012,2014).  Μόνο το 3,6% ασχολείται με την γεωργία, ενώ το 

27,1% με τη βιομηχανία και το 69,3% με τις υπηρεσίες.  

 Υπάρχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα από την Κυπριακή Δημοκρατία για την 

αγροτική ανάπτυξη, με 53% επιχορήγηση από την ΕΕ και άλλους φορείς, που ανέρχεται 

στα €243.310.145 στο συνολικό προϋπολογισμό.  Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα 
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Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) αποτελεί το κύριο εργαλείο 

άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και 

της κυπριακής υπαίθρου και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.  

 Γιατί όμως οι νέοι ακόμα και με την τόση χρηματοδότηση δεν επιλέγουν να 

εργαστούν στη γεωργία; Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη ενημέρωση και 

επιπλέον χρηματοδότηση για να δημιουργηθούν περισσότερα κίνητρα ούτως ώστε να 

επιλέξουν τον τομέα αυτό;  

 Η ΕΕ έχει θέσει προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη, μεταξύ των οποίων 

είναι η προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία και τις 

αγροτικές περιοχές, της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις 

περιφέρειες και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της 

οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.   

Επιμόρφωση εργοδοτών για ανάγκες Millennials  

 Η γενιά των millennial έχει να αντιμετωπίσει τους πολύ γρήγορους ρυθμούς 

ανάπτυξης της τεχνολογίας, των νέων μεθόδων έρευνας, εργασίας, απασχόλησης, 

επομένως είναι συνεχώς σε στάδιο εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης για να μπορέσει να 

ανταποκριθεί στους ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και για να βρει την ιδανική θέση εργασίας 

για αυτή.  Ωστόσο, οι νέοι στην αδυναμία εύρεσης εργασίας προσαρμόζονται σε 

οτιδήποτε άλλο για βιοποριστικούς σκοπούς, έτσι ώστε να μην αξιοποιούνται οι 

νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας.  Επομένως, προκύπτει η ανάγκη ενημέρωσης 

των εργοδοτών για τις νέες πρακτικές εργασίας που χρησιμοποιούν οι millennials για 

την γεφύρωση του χάσματος  μεταξύ τους.  
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Περαιτέρω ενημέρωση για τα σχέδια νεανικής επιχειρηματικότητας – σωστός 

επαγγελματικός προσανατολισμός - Αύξηση ενημέρωσης για ευρωπαϊκές 

ευκαιρίες (Erasmus+)  

 Η γενιά των Millennials καθ’ όλη την διάρκεια της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσής τους δεν ενημερώνεται επαρκώς για τα νέα σχέδια επιχειρηματικότητας 

(π.χ. start ups) όπως ούτε και για τον κατάλληλο  επαγγελματικό προσανατολισμό.  

Αυτό πολύ πιθανό να συμβαίνει εξαιτίας της έλλειψης των κατάλληλων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, της γνώσης των συμβούλων, αλλά και της γνωστοποίησης των 

σχεδίων μέσω πιο μοντέρνων μέσων, (π.χ. social media).  Είναι σημαντικό να 

παρέχεται αναβαθμισμένη συμβουλευτική αγωγή και περισσότερη προώθηση τόσο των 

κορεσμένων επαγγελμάτων για την αποφυγή τους, όσο και αυτών που έχουν ζήτηση 

στην σημερινή αγορά εργασίας.  

Συνεργασία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με εργοδότες  

 Αν και υπάρχουν αρκετές συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με 

εργοδότες, υπάρχει ανάγκη δημιουργίας περισσότερων συνεργασιών μεταξύ τους, με 

απώτερο σκοπό την πρακτική άσκηση καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών.  Έτσι, οι 

νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας θα έχουν αποκτήσει ήδη χρόνια εμπειρίας στον 

τομέα τους, εφόσον η εμπειρία αποτελεί ένα από τους κυριότερους πυλώνες 

πρόσληψής τους.  

Ενίσχυση κοινωνικού διαλόγου (συστήματος) για τη δημιουργία δεξιοτήτων  

 Η επικαιροποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, οφείλει να 

λάβει υπόψιν της τη δυναμική μεταξύ των κύριων παραγόντων που καθορίζουν τη 

Κυπριακή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση.  Στη δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια εκπαίδευση κρίνονται αναγκαία ο κοινωνικός διάλογος και η διαβούλευση 

μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκπαιδευτικών, οργανωμένων γονέων και 

κυβέρνησης.  Επιπρόσθετα, χρειάζεται να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των ιδρυμάτων 
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Ένας αποτυχημένος μηχανισμός δημιουργίας 

επαγγελματικών δεξιοτήτων μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά και μακροπρόθεσμα 

προβλήματα σε μια οικονομία προκαλώντας έξοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων για τη 

Κυπριακή οικονομία.   

Αποζημίωση αρνητικά επηρεαζόμενων  

 Συγκεκριμένοι τομείς όπως, πωλητές, ασφαλιστές, διάφοροι παροχείς υπηρεσιών 

χαμηλών δεξιοτήτων και άλλοι, μπορεί να βρουν τους εαυτούς τους χωρίς τις 

απαραίτητες ψηφιακές ή χρηματοοικονομικές δεξιότητές για να ανταπεξέλθουν σε νέες 

μορφές διεκπεραίωσης της εργασίας τους, με αποτέλεσμα να χρειάζονται σχετική 

εκπαίδευση. Οι πιο άτυχοι μπορεί να βρουν τους εαυτούς τους ως πλεονάζον 

προσωπικό. Αυτό συμβαίνει διότι οι νέοι τρόποι και μορφές εργοδότησης συχνά 

επιτρέπουν σε εταιρίες να διατηρούν ένα μικρότερο εργατικό δυναμικό, λόγω της 

δυνατότητας πλήρωσης αναγκών, χρησιμοποιώντας εξωτερικές υπηρεσίες σε τομείς 

που λειτουργούν με νέους τρόπους και μορφές εργοδότησης.  

Συμπέρασμα  

 Είναι πολύ σημαντικό η κοινωνία και το κράτος να βοηθήσει την νέα γενιά να 

ενταχθεί στο εργατικό δυναμικό της Κύπρου, ώστε να παραχθεί έργο και να ευεργετηθεί 

από αυτό.  Τότε μόνο θα ευεργετηθεί και το ίδιο το κράτος, θα μειωθούν τα ποσοστά 

ανεργίας και θα ανέβουν τα ποσοστά του κέρδους. Λόγω της διαρκώς μεταβαλλόμενης 

πραγματικότητας στο χώρο της εργασίας, τα προβλήματα που προκύπτουν αποτελούν 

μεγάλο εμπόδιο αναφορικά με την επιτυχή προσαρμογή μας στους νέους τρόπους και 

μορφές εργοδότησης.  Η ανάγκη για λήψη μέτρων είναι επιτακτική, καθώς η αυτοτελής 

και μερική απασχόληση σταδιακά γίνεται όλο και πιο θεμιτή από την νέα γενιά 

εργαζομένων, αλλά και πιο συχνά υποχρεωτική. Αν δεν προσπαθήσουμε να 

κατανοήσουμε τα λάθη του παρελθόντος, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο.  

Επιβάλλεται η αλλαγή σκέψης και νοοτροπίας.  
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Προτάσεις /Εισηγήσεις   

Γενική Εισήγηση: Σημαντικότερη αιτία στην ύπαρξη των προβλημάτων 

εργοδότηεργοδοτούμενου αποτελεί η έλλειψη ελέγχου του νομοθετικού πλαισίου που 

πρέπει να εφαρμόζεται και το οποίο ρυθμίζει τις σχέσεις των δύο πλευρών.  Οι 

εργοδότες εκμεταλλευόμενοι την υπολειτουργία αυτού του μηχανισμού δεν 

εξασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων.  Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η 

δημιουργία νέων μηχανισμών ελέγχου και η βελτίωση των υφιστάμενων τμημάτων 

Επιθεώρησης Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων.  

Εισηγήσεις προς το Υπουργείο Εργασίας:  

• Συστηματική εφαρμογή σχεδίων της ΑΝΑΔ για απόκτηση εμπειρίας στο νέο 

εργατικό δυναμικό.  

• Δημιουργία διαβουλευτικού συστήματος για την εμπλοκή όλων των αρμοδίων 

φορέων στη νομοθετική διαδικασία σε πιο συστηματικό επίπεδο. (+ Επιτροπή 

εργασίας Βουλής)  

• Αλλαγή δικαιωμάτων και οφελών των αυτοτελώς εργαζομένων σε θέματα 

κοινωνικής ασφάλισης   

• Αναθεώρηση των κοινωνικών ασφαλίσεων και εργασιακών δικαιωμάτων όσο 

αφορά νέους τρόπους και μορφές εργοδότησης.  

• Ανάπτυξη και συνεχής κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, σεμινάρια ή 

δυνατότητα αποστολής των εργαζομένων στο εξωτερικό για εκπαίδευση σε ειδικά 

καταρτισμένα κέντρα  στον τομέα των Τεχνολογιών και Πληροφοριών 

Ενημέρωσης.  

• Οργάνωση σεμιναρίων για συγκεκριμένους τομείς εργασίας, που να απευθύνονται 

στους εργοδότες με σκοπό την ενημέρωση για τις νέες πρακτικές εργασίας που 

χρησιμοποιούν οι Millennials.  Να δίνονται κίνητρα στους εργοδότες για να 

συμμετέχουν στα σεμινάρια. (+Κέντρο Παραγωγικότητας)  
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• Δημιουργία επιμορφωτικών σεμιναρίων στους συμβούλους.   

• Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματικό προσανατολισμό 

στους μαθητές.   

• Περισσότερη ενημέρωση-πληροφόρηση (π.χ. μέσω social media) για ευρωπαϊκές 

ευκαιρίες εργοδότησης.   

• Κατοχύρωση προκαθορισμένου χρόνου με νομοθετική ρύθμιση από το 

ημερήσιο/μηνιαίο/ετήσιο ωράριο των εργαζομένων για τη συνεχή επαγγελματική 

τους εκπαίδευση. (+ΚΕΒΕ)  

Εισηγήσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών  

• Δημιουργία και προσαρμογή του κατώτατου μισθού βάση του πραγματικού 

κόστους ζωής στην Κύπρο σε όλα τα αστικά κέντρα.   

• Διάθεση κονδυλίων ώστε να προωθηθεί η διαδικτυακή μορφή εργασίας και τα 

διάφορα ενημερωτικά προγράμματα που θα γνωστοποιούν στους νέους ευκαιρίες 

εργοδότησης.   

• Διάθεση δημοσιονομικών πόρων για επαρκή υποστήριξη των ανέργων μέχρι να 

μετεκπαιδευτούν.   

• Επιπλέον χρηματοδότηση για τη δημιουργία περισσότερων κινήτρων για επιλογή 

του τομέα της γεωργίας.   

Εισηγήσεις προς το  Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος  

• Εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων για εργοδότηση που αφορά στα 

φωτοβολταϊκά.   

• Εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων για χρήση νέας τεχνολογίας για πράσινη και μπλε 

οικονομία (π.χ. από ΕΕ & Clean Development mechanism).   

• Ενημερωτικές συναντήσεις στα σχολεία σχετικά με το επάγγελμα της γεωργίας και 

της κτηνοτροφίας.  
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•Εισηγήσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού  

• Ενημερωτικές συναντήσεις στα σχολεία σχετικά με το επάγγελμα της γεωργίας και 

της κτηνοτροφίας.   

• Ενίσχυση και αναβάθμιση των υφιστάμενων κρατικών προγραμμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης (π.χ. Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 

Δημόσια Σχολεία Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).    

• Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματικό προσανατολισμό 

στους μαθητές.   

• Ενίσχυση επιμορφωτικών σεμιναρίων στους συμβούλους.  

• Διάθεση κονδυλίων στους εργοδότες, ώστε να παίρνουν περισσότερους φοιτητές 

κατά την διάρκεια της φοίτησης τους, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας καθ’ όλη 

την διάρκεια των σπουδών τους. (+Υπουργό Εργασίας) 

• Αντωνίου Μάριος 

• Αργυρού Μαρία 

• Αργυρού Στυλιανός 

• Δημητρίου Ανδρέας 

• Θεολόγου Γεωργία 

• Καλαθά Γεωργία 

• Κυριάκου Ελένη 

• Μεζιρίδου Ιωάννα 

• Σκυλλουριώτη Εριέττα Ελευθερία 

• Σωτηρίου Άριστος 

• Χατζηευθυμίου Μικαέλλα 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Να ξεκινήσουμε λοιπόν, με την ερώτηση της Επιτροπής Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.  
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: 

(ΑΝΤΡΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ) 

 Καταρχάς να σας συγχαρώ για την έκθεσή σας.  Θα ήθελα να μας αναπτύξετε λίγο 

το σημαντικό θέμα που αφορά τη διαδικτυακή εργοδότηση των νέων στη σημερινή 

εποχή. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ερώτηση από την Επιτροπή Εσωτερικών. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΖΙΑΠΕΛ ΙΩΣΗΦ) 

 Αναφέρατε τη νεανική επιχειρηματικότητα, όμως δεν μας δώσατε να καταλάβουμε 

ακριβώς πώς τη θεωρείτε εσείς τη νεανική επιχειρηματικότητα γιατί πλέον υπάρχει μια 

νέα και σύγχρονη αγορά που πρέπει να αλλάξει, αλλά πρέπει να αλλάξει από εμάς τους 

νέους.   

 Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια πρόταση ή κάποιο πλάνο για τούτη 

την καινούρια καινοτομία. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ερώτηση από την Επιτροπή Παιδείας.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

(ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί να αποτραπεί το δυσανάλογο ποσοστό που 

καταβάλλουν οι αυτοτελώς εργαζόμενοι στις κοινωνικές ασφαλίσεις και αν θεωρείτε ότι 

αυτό αποθαρρύνει τους νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία και την 

επιχειρηματικότητα.  Όσον αφορά τον τομέα της γεωργίας, ποιες είναι οι εισηγήσεις σας 
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συγκεκριμένα στο θέμα αυτό, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη καταβάλλει μεγάλα 

κονδύλια στην αγροτική ανάπτυξη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να θυμίσω ότι μία ερώτηση επιτρέπεται από την κάθε επιτροπή γιατί μόνο πέντε 

λεπτά έχουν να απαντήσουν και είναι στη διάθεση του εκπροσώπου αν θέλει να 

απαντήσει στο δεύτερο ερώτημα που έχετε υποβάλει.   

 Ερώτηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

(ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΟΥ) 

 Σε σχέση με την αναφορά σας για την αύξηση του κατώτατου μισθού θα θέλαμε να 

μας διευκρινίσετε κατά πόσο ο κατώτατος μισθός ισχύει για όλο το φάσμα των 

επαγγελμάτων, καθώς και πώς ορίζετε εσείς το πραγματικό κόστος που αναφέρετε και 

τι περιλαμβάνει και πώς κοστολογείται.  Για παράδειγμα, λαμβάνεται υπόψη το κόστος 

ενοικίασης κατά κατοικία, το κόστος της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και με βάση 

ποιο νομοθετικό πλαίσιο αυτά ορίζονται. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Λοιπόν, έχετε χρόνο δύο λεπτών.  Επειδή είναι αρκετά τα υποερωτήματα να σας 

δώσουμε το χρόνο και προσπαθήστε έτσι όσο πιο σύντομα μπορείτε να απαντήσετε.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

(ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Να ευχαριστήσω την κ. Κυπριανού για την ερώτησή της και να εξηγήσω ότι όταν 

λέμε τηλεργασία συνήθως αναφερόμαστε σε εργασία από άτομα που απασχολούνται 

αυτοτελώς είτε για εργοδότες στο εξωτερικό μέσω διαδικτύου, το οποίο είναι και η πιο 

συχνή μορφή.  Βέβαια, υπάρχει και μια αναδυόμενη μορφή στην Κύπρο, όπου άτομα 

που ασχολούνται για εταιρείες που δεν έχουν το μεγάλο μέγεθος για να έχουν δικά τους 
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γραφεία ή άτομα που μπορεί να απασχολούνται για εταιρείες επειδή είναι μακριά από τα 

γραφεία μιας εταιρείας, παραδείγματος χάριν, αν για προσωπικούς λόγους… Δηλαδή 

εγώ τώρα είμαι Λευκωσιάτης αλλά αν ήμουν Παφίτης και ήθελα να δουλέψω για μεγάλη 

εταιρεία στη Λευκωσία η τεχνολογία δίνει αυτή τη δυνατότητα.   Επομένως, σε γενικές 

γραμμές μιλούμε για τέτοιας φύσεως εργασία.   

 Όσον αφορά την ερώτηση της Επιτροπής Εσωτερικών από τον κ. Ζιαπέλ, για τη 

νεανική επιχειρηματικότητα και τι την θεωρούμε.   Θα έλεγα ότι στη σύγχρονη εποχή 

πολλές φορές συγχέουμε την παραδοσιακή επιχειρηματικότητα με τους όρους “start up” 

και προσπαθούμε έτσι να ταπελλώσουμε κάτι που υπήρχε ήδη με νέα ονόματα.  Η 

ουσία είναι να αναπτυχθεί η κουλτούρα.  Η κουλτούρα δεν υπάρχει και η κουλτούρα για 

μια σωστή επιχειρηματικότητα και η σωστή επιχειρηματικότητα είναι η 

επιχειρηματικότητα που καινοτομεί και όχι η επιχειρηματικότητα του ανοίγω ακόμη ένα 

café ή ακόμη ένα εστιατόριο και δε δημιουργώ αξία για την οικονομία.  Επομένως, 

προτάσεις και πλάνα προς αυτή την κατεύθυνση δεν εμπίπτουν άμεσα στο θέμα της 

επιχειρηματικότητας με το τι συζητούμε εμείς ως Επιτροπή Εργασίας.  Είναι έμμεση η 

σύνδεση αλλά σημαντική.  Όμως γι’ αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς δεν είναι άμεση η 

σύνδεση δεν έχουμε μεγάλο μέρος που να αναφέρεται σε θέματα επιχειρηματικότητας 

στην έκθεση. 

 Πάω στην ερώτηση της Επιτροπής Παιδείας και την κ. Δημητρίου.  Δυσανάλογο 

ποσοστό ασφάλισης.  Μπορείτε να μου διευκρινίσετε κατά πόσο αναφέρεστε στους 

αυτοτελώς εργαζομένους ή σε όλα τα είδη εργασίας;  Η αναφορά στην έκθεσή μας ήταν 

για τους αυτοτελώς.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

(ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 



64 

 Σε όλα τα είδη εργασίας, επειδή όπως είναι σήμερα είναι σχεδόν στο διπλάσιο οι 

καταβολές που έχει να δώσει ένας αυτοτελώς εργαζόμενος, σε σχέση με την καταβολή 

που δίνει ο εργοδότης.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

(ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Να διευκρινίσω ότι όσον αφορά τα άτομα που βρίσκονται σε πλήρη εργοδότηση οι 

καταβολές είναι σχεδόν ίσες, επομένως θα υποθέσω ότι η αναφορά σας γίνεται σε 

αυτοτελώς εργαζόμενους που καταβάλλουν ολόκληρα τα κοινωνικά ασφάλιστρα για την 

εργασία τους.   Η δυσαναλογία αυτή οφείλεται πρωτίστως στο ότι για κάποιο λόγο η 

Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεωρεί ότι εάν είσαι αυτοτελώς εργαζόμενος 

σημαίνει ότι βγάζεις και καλά λεφτά, κάτι το οποίο για τη δική μας γενιά όσο πάει γίνεται 

όλο και πιο άκυρη υπόθεση, διότι ακριβώς οι νέοι τρόποι και μορφές εργοδότησης 

σημαίνουν ότι υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι λειτουργούν απόλυτα και μόνο με νέες 

μορφές εργοδότησης... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Παρακαλώ να συντομεύετε γιατί έχετε μόνο μισό λεπτό και έχετε ακόμη μια 

ερώτηση να απαντήσετε.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

(ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 … και γι’ αυτό τέλος πάντων έχουμε ένα αναχρονιστικό σύστημα.  Το πρόβλημα 

δηλαδή είναι ότι οι κανόνες έγιναν παλιά που τα πράγματα ήταν διαφορετικά.   Γι’ αυτό 

είναι έτσι και γι’ αυτό χρήζουν αλλαγής. 

 Να μου επιτρέψετε να μην απαντήσω στο άλλο υποερώτημα διότι πρέπει να 

απαντήσω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. 

 Κυρία Γλυκερίου, ο κατώτατος μισθός δεν ισχύει για όλους τους τομείς.  Εμείς θα 

θέλαμε αυτό να γίνει, να υπάρχει σε όλους τους κύριους τομείς ένας κατώτατος μισθός.  
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Τι περιλαμβάνει και πώς καθορίζεται;   Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος του τι καθορίζει 

τον κατώτατο μισθό στους τομείς στους οποίους υπάρχει, είναι ο δείκτης τιμών ο οποίος 

θεωρούμε δεν είναι αντιπροσωπευτικός των πραγματικοτήτων, ειδικά για τη γενιά μας.  

Να πω ενδεικτικά ότι ο δείκτης τιμών δεν λαμβάνει υπόψη διάφορες κοινωνικές 

ανάγκες.  Το κύριο πρόβλημα όμως είναι μια μη ρεαλιστική εκτίμηση του κόστους της 

κατοικίας, ενοικίου κ.λπ., το οποίο βρίσκεται στο 12,3%. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ακολουθεί η ψηφοφορία επί της έκθεσης.  

Υπενθυμίζεστε ότι εκθέσεις που θα υπερψηφιστούν με σχετική πλειοψηφία θα 

αποτελούν τις επίσημες εκθέσεις της Γ΄ Συνόδου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων 

και μπορείτε να ψηφίζετε υπέρ, εναντίον ή αποχή.   

 Ξεκινά η ψηφοφορία.  Παρακαλούνται οι βουλευτές που ψηφίζουν υπέρ της 

εκθέσεως να υψώσουν το χέρι τους.   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ: 

 Ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ: 

 Οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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 Με σαράντα ψήφους υπέρ, μία ψήφο εναντίον και οκτώ αποχές, η έκθεση 

υπερψηφίζεται. 

 Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να παραδώσω τη σκυτάλη στον αγαπητό 

συνάδελφο κ. Θεοπέμπτου, ο οποίος θα προεδρεύσει στη συνέχεια της Συνόδου.  Να 

σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή να προεδρεύσω σήμερα.  Πραγματικά είμαι 

εντυπωσιασμένη από τις τοποθετήσεις, τις ερωτήσεις, αλλά και το ζήλο τον οποίο έχετε 

επιδείξει σήμερα και να είστε βέβαιοι και το δηλώνουμε και σήμερα και εγώ ως μία από 

εσάς, ότι οι νέοι δεν επαναπαυόμαστε.  Απεναντίας, θα εργαστούμε ακατάπαυστα γι’ 

αυτά τα οποία δικαιούται η δική μας γενιά, τα οποία δικαιούται η κοινωνία μας, 

δικαιούται το μέλλον αυτού του τόπου. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΝΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ: 

 Κυρία Δημητρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.   

(Στο σημείο αυτό η Προεδρεύουσα της Γ’ Πανηγυρικής Συνόδου της Βουλής των Νέων 

Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου, αποχωρεί από την αίθουσα και την έδρα 

καταλαμβάνει ως Προεδρεύων ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.) 

 Κύριε Θεοπέμπτου, καλωσορίσατε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ) 

 Καλημέρα σας. 

 Να συνεχίσουμε τη συζήτηση. 

 Καλώ στο βήμα τους εκπροσώπους της Επιτροπής Εσωτερικών, τον κ. Νίκο 

Σπύρου και την κ. Ειρήνη Χατζηγιακουμή, για παρουσίαση της έκθεσης της επιτροπής.  

 Έχετε δεκαπέντε λεπτά στη διάθεσή σας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ) 
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 Αγαπητοί συνάδελφοι,    

 Ως κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Επιτροπής Εσωτερικών της Γ΄ Συνόδου της  

Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τον κύκλο εργασιών 

της επιτροπής μας για τον οποίο εργαστήκαμε τον τελευταίο καιρό, εκ μέρους της 

επιτροπής. 

 Το θέμα για το οποίο εργαστήκαμε ως επιτροπή είναι το εξής: “Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση: Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και μείωση της 

γραφειοκρατίας”.  Θεωρούμε αδήριτη την ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο κράτος μας το οποίο παρουσιάζει προοπτικές 

ανάπτυξης και θέλει να είναι καινοτόμο για να μπορεί να είναι πραγματικά 

ανταγωνιστικό. 

 Ως νέα γενιά επιθυμούμε να ζούμε σε ένα κράτος και μια κοινωνία που εξελίσσεται 

συνεχώς, φέρνει την αλλαγή και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και ευημερίας 

για τους πολίτες του. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ) 

 Ως ηλεκτρονική διακυβέρνηση ορίζεται η αξιοποίηση των τεχνολογιών, των 

πληροφοριών και της επικοινωνίας στις δημόσιες υπηρεσίες σε συνδυασμό με τις 

συνεπαγόμενες οργανωτικές αλλαγές και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ) 

 Στα πλαίσια διαβούλευσης με την επιτροπή μας επιχειρήσαμε να καλύψουμε το 

μέγιστο δυνητικά φάσμα των λειτουργιών του πολυδιάστατου αυτού θεσμού και 

καταθέσαμε ρεαλιστικές προτάσεις προς συζήτηση στο κοινοβουλευτικό σώμα με 

βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη υλοποίησή τους από τους αρμόδιους. 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ)   

 Αναλύσαμε διεξοδικά το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κινούμενοι στα 

πλαίσια τριών θεματικών πυλώνων.  Ο πρώτος πυλώνας αφορά την υφιστάμενη 

κατάσταση της η-διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της Κυβερνητικής 

Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας “ΑΡΙΑΔΝΗ” (στο εφεξής καλούμενη “σύστημα 

Αριάδνη”) προτείνοντας τρόπους για αναβάθμιση και ενδυνάμωση αυτής.  Ο δεύτερος 

πυλώνας εστιάζεται στα θέματα που βρίσκονται υπό συζήτηση στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων και υποστηρίζουμε την προώθηση αυτών όπως θα αναλύσουμε 

κατωτέρω.    Ο τρίτος πυλώνας προτείνει νέα υλοποιήσιμα και καινοτόμα ηλεκτρονικά 

συστήματα για διευκόλυνση των πολιτών. 

 Ξεκινώντας λοιπόν με τον πρώτο πυλώνα, παρατηρήσαμε ότι το υφιστάμενο 

σύστημα “Αριάδνη” κρίνεται ως ελλιπές και δύσχρηστο, με αποτέλεσμα να μην 

εξυπηρετεί επαρκώς το σκοπό της δημιουργίας του.  Το υπό αναφορά σύστημα, αν και 

παρέχει αρκετές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υπολειτουργεί καθότι δεν καλύπτει το 

απαιτούμενο φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, παραπέμπει σε ιστοσελίδες που δεν 

υπάρχουν και δεν υποστηρίζεται από όλα τα συστήματα πλοήγησης.  Επίσης δε 

συμβαδίζει με τους σύγχρονους σχεδιασμούς και την αισθητική παρόμοιων 

διαδικτυακών συστημάτων. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ) 

 Συνεπώς προτείνουμε τη μετεξέλιξη της υφιστάμενης διαδικτυακής πλατφόρμας 

“Αριάδνη” σε ένα ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που να είναι μια 

ομπρέλα ηλεκτρονικών διαδικασιών.  Δηλαδή ο χρήστης να μπορεί να μπει στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα και να βρίσκει για όλες τις υπηρεσίες του κράτους 

ανταπόκριση. 
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 Είναι απαραίτητο να υπάρχει δυνατότητα επιλογής περαιτέρω γλωσσών, πράγμα 

το οποίο σήμερα δεν είναι εφικτό.  Όλα τα έγγραφα και οι υπηρεσίες τους συστήματος 

να είναι διαθέσιμα σε τρεις τουλάχιστον γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά και τούρκικα.  Να 

υποστηρίζει όλα τα συστήματα πλοήγησης για τα υφιστάμενα συστήματα, διότι σήμερα 

δεν ανταποκρίνεται σε όλα τα προγράμματα πλοήγησης ή πολλές φορές πολλά αρχεία 

δεν εμφανίζονται.  Να γίνει ένας σύγχρονος σχεδιασμός και μια αισθητική φιλική προς 

το χρήστη του ανωτέρου συστήματος.   

 Σκοπός αυτής της πλατφόρμας θα είναι, όταν είναι σχεδιασμένη όμορφη και φιλική 

προς το χρήστη, να μπορεί ο πολίτης να μπαίνει εύκολα μέσα σε ένα όμορφο 

περιβάλλον και με το πάτημα ενός κουμπιού να εκπληρώνει είτε τις υποχρεώσεις είτε να 

καλύπτει τις ανάγκες του. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ)   

 Περαιτέρω αποτελεί καθημερινό φαινόμενο η ανάγκη συλλογής διαφόρων 

προσωπικών και/ή άλλων εγγράφων από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, με σκοπό 

να επισυναφθούν και/ή να μεταφερθούν σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, οι οποίες 

στεγάζονται σε διαφορετικούς χώρους και σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και σε άλλες 

πόλεις.  Επακόλουθο τούτου, αποτελεί η αχρείαστη αναμονή και ταλαιπωρία των 

πολιτών σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, η οποία θα μπορούσε να αποφευχθεί. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ)  

 Γι’ αυτό προτείνουμε όπως γίνει η ψηφιοποίηση όλων των κυβερνητικών 

δεδομένων και/ή εγγράφων σε ένα ψηφιακό αρχείο του πολίτη.  Στο συγκεκριμένο 

αρχείο θα πρέπει να ενοποιηθούν τα δεδομένα του από τους φακέλους διάφορων 

κυβερνητικών υπηρεσιών τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, σεβόμενοι 

πάντα τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.  Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν 
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δυνατότητα πρόσβασης, δυνατότητα ελέγχου, χρήσης και ανάρτησης προσωπικών 

εγγράφων στο ψηφιακό τους αρχείο, μέσω του διαδικτύου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ)  

 Η πλειοψηφία των αρχείων είναι διαθέσιμη μεν ηλεκτρονικά μόνο προς εκτύπωση 

και τα έντυπα συμπληρώνονται χειρόγραφα.  Με πολύ απλές διαδικασίες αυτά τα 

αρχεία μπορούν να τυποποιηθούν αναλόγως, ούτως ώστε να μπορούν να 

συμπληρώνονται, να υπογράφονται και να κατατίθενται άμεσα και χωρίς άσκοπες 

μετακινήσεις ή ταλαιπωρία των πολιτών.  Οι εν λόγω πρακτικές συντείνουν στην 

ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, μέσω της μείωσης των ρύπων, της 

εξοικονόμησης ενέργειας, καυσίμων, χαρτιού και άλλων υλών, όπως προϋποθέτουν οι 

ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί.  Παράλληλα, αξιοποιείται πιο ουσιαστικά και 

παραγωγικά ο χρόνος των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι αμείβονται μέσω δημόσιας 

δαπάνης. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ) 

 Θεωρούμε ότι ένα πολύ σημαντικό στάδιο είναι η ενημέρωση του πολίτη.  Η βάση 

για την εισαγωγή και την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η πλήρης 

εκπαίδευση και η δέουσα ενημέρωση επ’ αυτής.  Ορισμένες εκ των εισηγήσεών μας 

είναι οι εξής: 

• Να προσληφθεί εξειδικευμένο προσωπικό για τη διοργάνωση εκστρατειών 

ενημέρωσης των πολιτών.   

• Επισκέψεις για ενημέρωση σε σχολεία και πανεπιστήμια. 

• Διοργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση και εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων. 

• Δημιουργία υπηρεσίας για τη διοργάνωση σεμιναρίων με στόχευση στους 

εργαζόμενους υπηρεσιών. 
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• Συναντήσεις σε κοινότητες και δήμους. 

• Ενημέρωση του πολίτη για τις εξελίξεις του συστήματος i-διακυβέρνηση μέσω 

μηνυμάτων και e-mails. 

• Παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης επί τούτου στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη.  Να εργοδοτείται εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα 

παρέχει την υποστήριξη στους πολίτες. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ)  

 Στο δεύτερο πυλώνα εστιάσαμε σε θέματα που βρίσκονται υπό συζήτηση στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων και όπως είπα και πιο πάνω υποστηρίζουμε την προώθηση 

αυτών. 

 Αναφορικά με το e-petition.  Στηρίζουμε την πρόθεση δημιουργίας συστήματος         

e-petition (λαϊκής πρωτοβουλίας) μέσω της οποίας ο πολίτης θα μπορεί να υποβάλλει 

τις εισηγήσεις του υπό μορφή πρότασης.  Η συγκεκριμένη πρόταση θα μπορεί να 

στηριχθεί από τους υπόλοιπους πολίτες με ηλεκτρονική προσυπογραφή.  Επίσης, 

επικροτείται ο αριθμός των οκτώ χιλιάδων υπογραφών ο οποίος έχει ήδη προταθεί στη 

Βουλή για να συζητηθεί.  Υιοθετώντας την πρακτική του e-petition προωθείται η 

συμμετοχική δημοκρατία και το αίσθημα του ουσιαστικού ρόλου του πολίτη στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ) 

 Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι η υγεία γι’ αυτό προτείνουμε την ηλεκτρονική 

υγεία.  Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο τομέας της υγείας παρουσιάζει προβλήματα 

οργάνωσης και λειτουργίας με αποτέλεσμα να χρήζει αναβάθμισης.  Συχνό φαινόμενο 

στα κρατικά νοσηλευτήρια είναι να χάνονται ιατρικοί φάκελοι ασθενών, λόγω του όγκου 

των εγγράφων που συσσωρεύονται διαχρονικά.  Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη 
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να αναβαθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί το σύστημα, ούτως ώστε ο απλός πολίτης να 

απολαμβάνει τις κρατικές υπηρεσίες εύκολα, γρήγορα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. 

 Προτείνεται η ψηφιοποίηση του φακέλου του ασθενή, δημιουργώντας ένα 

προσωπικό ψηφιακό αρχείο υγείας το οποίο θα είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο 

αποκλειστικά από τον ενδιαφερόμενο ασθενή και από όλα τα μέλη του Παγκύπριου 

Ιατρικού Συλλόγου.  Έτσι, θα διευκολυνθεί τόσο ο ασθενής όσο και ο ιατρός και θα 

βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών περίθαλψης.  Παράλληλα, η Επιτροπή εισηγείται 

όπως οι ιατρικές επισκέψεις διευθετούνται ηλεκτρονικά, για να αποφεύγονται έτσι οι 

συνήθεις χρονοβόρες διαδικασίες.  Πέραν τούτου, προτείνεται όπως δημιουργηθεί 

ηλεκτρονική πλατφόρμα ιατρικής συνταγογράφησης στην οποία θα έχουν πρόσβαση 

και οι φαρμακοποιοί. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ) 

 Τέλος, στον τρίτο μας πυλώνα εισηγούμαστε προτάσεις για νέα καινοτόμα 

συστήματα.   

 Ηλεκτρονική ψηφοφορία.  Η μάστιγα της αποχής από την εκλογική διαδικασία 

αποτελεί έντονο φαινόμενο στις μέρες μας.  Η μειωμένη προσέλευση των πολιτών στις 

εκλογικές διαδικασίες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στη διαδικασία που δυσκολεύει τους πολίτες να προσέλθουν εύκολα στις κάλπες, αφού 

είναι αναγκασμένοι να εμφανίζονται στο εκλογικό κέντρο που είναι εγγεγραμμένοι.  

Προτείνεται η χρήση της τεχνολογίας για μείωση του φαινομένου της αποχής. 

 Προτείνεται λοιπόν το σύστημα e-voting, ήτοι η χρήση ειδικών ηλεκτρονικών 

μηχανών, με τις οποίες ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα ψήφου στις εκάστοτε εκλογικές 

αναμετρήσεις σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο αυτός επιθυμεί.  Με αυτό τον τρόπο 

προστατεύονται αφενός τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και αφετέρου το ιερό της 

μυστικότητας της ψήφου.  Επιπρόσθετα, εξαλείφεται το φαινόμενο της άκυρης ψήφου.  
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Διαμέσου του υπό αναφορά συστήματος εξασφαλίζεται ο φιλικός προς το περιβάλλον 

χαρακτήρας της διαδικασίας, η αμεσότητα, η εγκυρότητα και η ακρίβεια της εξαγωγής 

των αποτελεσμάτων.  Επιτυγχάνεται επίσης η μείωση της αποχής καθότι θα παρέχεται 

η δυνατότητα στους ψηφοφόρους να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σε 

οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο και εντός των χρονικών πλαισίων. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ) 

 Δε θα μπορούσε να λείπει από την έκθεσή μας η παιδεία, γι’ αυτό προτείνουμε και 

στην παιδεία λύσεις.  

 Επωφελής θα ήταν η δημιουργία μας πλατφόρμας στην οποία να είναι ενταγμένα 

δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.  Ο κάθε γονέας θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το 

σχολείο το οποίο τον ενδιαφέρει, να συνδέεται με το συγκεκριμένο σχολείο και να έχει 

πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες, όπως το πρόγραμμα κάθε σχολικού έτους με το 

οποίο θα ενημερώνεται για τη διδακτέα ύλη, τις συναντήσεις μεταξύ γονέων και 

καθηγητών και θα έχει πρόσβαση σε άλλες χρήσιμες πληροφορίες.  Οι γονείς θα 

τυγχάνουν περαιτέρω ενημέρωσης μέσω διαφόρων συναντήσεων που θα λαμβάνουν 

χώρα στα σχολεία, μέσω ενημερωτικού υλικού.  Κάτι παρόμοιο μπορεί να προταθεί και 

για τα πανεπιστήμια, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ) 

 Και στη δικαιοσύνη, λόγω του μεγάλου όγκου δικαστικών υποθέσεων και 

εγγράφων, προκαλείται μεγάλη καθυστέρηση εκδίκασης των υποθέσεων, κάτι το οποίο 

λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας για τον πολίτη να προσφύγει στη δικαιοσύνη.  

Περαιτέρω, παρουσιάζεται πρόβλημα στην αρχειοθέτηση, αποθήκευση και φύλαξη των 

δικαστικών φακέλων με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εγγράφων που είχαν 

καταχωρηθεί στους φακέλους των δικαστηρίων. 
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 Προτείνεται όπως οι εν λόγω δικαστικοί φάκελοι ψηφιοποιηθούν και από τούδε και 

στο εξής η καταχώρηση όλων των σχετικών με τη δικαστική διαδικασία εγγράφων να 

γίνεται ηλεκτρονικά.  Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής καταχώρησης των δικαστικών 

εγγράφων θα επιφέρει επιπρόσθετα οφέλη, ήτοι την αντικατάσταση της διαδικασίας 

επικόλλησης χαρτοσήμων επί των δικαστικών εγγράφων με την ηλεκτρονική πληρωμή 

του εκάστοτε ποσού. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ) 

 Κλείνοντας τα πιο πάνω θέματα, σας καλούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως 

υπερψηφίσετε την πρόταση της Επιτροπής Εσωτερικών, για να επιτύχουμε επιτέλους 

τον εκσυγχρονισμό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 Ευχαριστούμε. 

(Ακολουθεί αυτούσια η έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικών) 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Θέμα: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών και μείωση της γραφειοκρατίας 

ΣΥΝΟΨΗ: 

 Η παρούσα έκθεση αποτελεί αποκύημα της συνδιάλεξης που προέκυψε μεταξύ 

των μελών της Επιτροπής Εσωτερικών της 3ης Βουλής Νέων Αντιπροσώπων, στην 

πρώτη συνάντηση αυτής, επί του θέματος «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:  Καλύτερη και 

ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, και μείωση της γραφειοκρατίας».  Στα πλαίσια 

αυτά, η Επιτροπή όρισε τον θεσμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως αυτός 

αρμόζει στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ανέπτυξε επιχειρηματολογία, 

συνειδητοποιήσεις και προτάσεις, επί των παροντικών λειτουργιών της.  

 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση ορίζεται η αξιοποίηση των Τεχνολογιών, Πληροφοριών 

και Επικοινωνίας στις δημόσιες υπηρεσίες (κεντρικές και περιφερειακές, κεντρικής 
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διοίκησης ή αυτοδιοίκησης), σε συνδυασμό με τις συνεπαγόμενες οργανωτικές αλλαγές 

και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.  Σκοπός είναι να 

βελτιωθεί η παροχή των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και να ενισχυθούν οι 

δημοκρατικές διαδικασίες και η υποστήριξη των πολιτικών που ασκεί ο δημόσιος τομέας 

προς όφελος των πολιτών. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συγκαταλέγεται μεταξύ των 

σημαντικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει εκπονήσει μάλιστα 

σχετικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ήδη από το 2011.  

 Σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο του κράτους, ως βασικού 

παρόχου και χρήστη αυτών των τεχνολογιών, η Πολιτεία οφείλει να ηγηθεί της 

προσπάθειας για διασφάλιση και μεγιστοποίηση των δυνητικών ωφελειών από την 

υιοθέτηση και χρήση τους, σε όλους τους πολίτες, όπως επίσης στην οικονομία και την 

κοινωνία.  Καταλυτικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας για το 

μετασχηματισμό και τη βελτίωση των υπηρεσιών του Δημοσίου προς τους πολίτες και 

τις επιχειρήσεις, την αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του ίδιου του 

δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα, την πάταξη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς.  

 Στα πλαίσια της διαβούλευσης, η Επιτροπή Εσωτερικών επιχείρησε να καλύψει το 

μέγιστο δυνητικά φάσμα των λειτουργιών του πολυδιάστατου αυτού θεσμού και να 

καταθέσει ρεαλιστικές προτάσεις προς συζήτηση στο κοινοβουλευτικό σώμα και 

βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη υλοποίηση από τους αρμοδίους.  

Εισαγωγή  

 Ο φραγμός στη σχέση πολίτη-κράτους έχει όνομα και το όνομα αυτού: 

Γραφειοκρατία.  Οι ατέρμονες ουρές στα κτίρια των Δημόσιων Υπηρεσιών, ο 

εκνευρισμός, η δυσλειτουργία, ο συνωστισμός και οι αχρείαστες ή μη παραγωγικές 

επισκέψεις, είναι σκηνικά γνώριμα σχεδόν προς όλους.  Άτομα προχωρημένης ηλικίας, 

ακόμη και με κινητικές δυσκολίες, καλούνται να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους 
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προς το κράτος υπό αυτές τις συνθήκες.  Παράλληλα, με αυτές τις λειτουργίες υπάρχει 

ένας κόσμος τεχνολογίας, που υπόσχεται πράγματα που αγγίζουν το όριο της 

φαντασίας. Ένα ψήγμα αυτής της προοπτικής αρκεί για βελτίωση της κατάστασης έτσι 

ώστε να την καταστήσει πιο λειτουργική και ουσιαστική.  

Η επιτροπή Εσωτερικών, κατόπιν διαβούλευσης των μελών της, έχει συζητήσει και 

αναλύσει διεξοδικά το θέμα της η-Διακυβέρνησης κινούμενη στα πλαίσια τριών 

θεματικών πυλώνων.  Ο πρώτος πυλώνας αφορά την υφιστάμενη κατάσταση της 

ηΔιακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου 

Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ» (στο εφεξής «σύστημα Αριάδνη») προτείνοντας τρόπους για 

αναβάθμιση και ενδυνάμωση αυτής.  Ο δεύτερος πυλώνας εστιάζεται στα θέματα που 

βρίσκονται υπό συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων και υποστηρίζουμε τη 

προώθηση αυτών όπως θα αναλύσουμε κατωτέρω.  Ο τρίτος πυλώνας προτείνει νέα 

υλοποιήσιμα και καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα για διευκόλυνση των πολιτών.  

Ανάλυση 

Μέρος Α  

Υφιστάμενη κατάσταση η-Διακυβέρνησης στην Κύπρο και τρόποι ενδυνάμωσης της.  

 Το υφιστάμενο σύστημα «Αριάδνη» κρίνεται ως ελλιπές και δύσχρηστο με 

αποτέλεσμα να μην εξυπηρετεί επαρκώς τον σκοπό της δημιουργίας του.  Το υπό 

αναφορά σύστημα αν και παρέχει αρκετές ηλεκτρονικές υπηρεσίες υπολειτουργεί καθότι 

δεν καλύπτει το απαιτούμενο φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, παραπέμπει σε 

ιστοσελίδες που δεν υπάρχουν, δεν υποστηρίζεται από όλα τα συστήματα πλοήγησης 

(browsers), δεν συμβαδίζει με τους σύγχρονους σχεδιασμούς και αισθητική παρόμοιων 

διαδικτυακών συστημάτων και είναι δυστυχώς δύσχρηστο.   

 Περαιτέρω, αποτελεί αρνητικό στοιχείο το γεγονός ότι το σύστημα «Αριάδνη» δεν 

αποτελεί ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υπό την μορφή ομπρέλας 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν ξεχωριστές διαδικτυακές 
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πλατφόρμες για την παροχή άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα το 

«taxisnet», η πύλη κτηματολογίου και το σύστημα πληρωμής Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Συνεπώς, ορισμένη μερίδα πολιτών αγνοεί την ύπαρξη αυτών και δυσχεραίνει κατά 

πολύ την πλοήγηση στους κυβερνητικούς διαδικτυακούς χώρους.  Η επιτροπή μας 

προτείνει μετεξέλιξη του υφιστάμενου συστήματος «Αριάδνη» σε ένα ενιαίο σύστημα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ομπρέλα ηλεκτρονικών υπηρεσιών).     

 Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής περαιτέρω γλωσσών και 

όλα τα έγγραφα και υπηρεσίες του συστήματος να είναι διαθέσιμα και στις τρεις 

γλώσσες (Ελληνικά, Τουρκικά, Αγγλικά). Βασική θα ήταν η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση 

όλων των εγγράφων των δημόσιων υπηρεσιών.  Είναι αναγκαίος ο σύγχρονος 

σχεδιασμός και αισθητική του συστήματος ούτως ώστε να καταστεί φιλικό προς τον 

χρήστη.   

 Αποτελεί καθημερινό φαινόμενο η ανάγκη συλλογής διαφόρων προσωπικών και/ή 

άλλων εγγράφων από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες με σκοπό να επισυναφθούν 

και/ή να μεταφερθούν σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, οι οποίες στεγάζονται σε 

διαφορετικούς χώρους και σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και σε άλλες πόλεις.  

Επακόλουθων τούτου, αποτελεί η αχρείαστη αναμονή και ταλαιπωρία των πολιτών σε 

διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, η οποία θα μπορούσε να αποφευχθεί.  

 Προτείνουμε όπως γίνει η ψηφιοποίηση όλων των κυβερνητικών δεδομένων και/ή 

εγγράφων σε ένα ψηφιακό αρχείο του πολίτη.  Στο συγκεκριμένο αρχείο θα πρέπει να 

ενοποιηθούν τα δεδομένα του από τους φακέλους διάφορων κυβερνητικών υπηρεσιών 

τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, σεβόμενοι πάντα τα προσωπικά 

δεδομένα των πολιτών. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και δυνατότητα 

ελέγχου, χρήσης και ανάρτησης προσωπικών εγγράφων στο ψηφιακό τους αρχείο, 

μέσω Διαδικτύου.  
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Λειτουργίες Συστήματος  

 Ακολουθώντας την υπερψήφιση του κανονισμού του 2018 (ο Περί της Εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμού 910/2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 

τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά) ως 

προς την κατοχύρωση της ισοτιμίας της Ηλεκτρονικής Υπογραφής σε σχέση με την 

χειρόγραφη, οι αιτήσεις και άλλες λειτουργίες των δημόσιων υπηρεσιών δύνανται να 

καταστούν ηλεκτρονικές.   

 Η πλειοψηφία των αρχείων είναι διαθέσιμη μεν ηλεκτρονικά μόνο προς εκτύπωση 

και συμπληρώνονται χειρόγραφα.  Με πολύ απλές διαδικασίες αυτά τα αρχεία μπορούν 

να τυποποιηθούν αναλόγως ούτως ώστε να μπορούν να συμπληρωθούν, να 

υπογράφονται και να κατατίθενται άμεσα και χωρίς άσκοπες μετακινήσεις ή ταλαιπωρία 

των πολιτών.  Οι εν λόγω πρακτικές συντείνουν στην ελαχιστοποίηση του 

περιβαλλοντικού αντίκτυπου, μέσω της μείωσης ρύπων, της εξοικονόμησης ενέργειας, 

καυσίμων, χαρτιού και άλλων υλών, όπως προϋποθέτουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες και 

κανονισμοί.  Παράλληλα, αξιοποιείται πιο ουσιαστικά και παραγωγικά ο χρόνος των 

δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι αμείβονται μέσω δημόσιας δαπάνης.  Τα έγγραφα που 

ανά πάσα στιγμή θα κατατεθούν, προτείνεται να αποθηκεύονται σε ένα «σύννεφο» 

δεδομένων (cloud) και να είναι διαθέσιμα προς επαναχρησιμοποίηση, όποτε αυτό 

καταστεί αναγκαίο.  Έχει επανειλημμένα τεθεί θέμα απώλειας ή καταστροφής 

σημαντικών εγγράφων, τα οποία ήταν αποθηκευμένα σε καταλύματα τα οποία δεν 

τηρούσαν τις βασικές προδιαγραφές φύλαξης.  Επίσης, θα είναι πιο θεμιτό από 

πλευράς διαφάνειας των διαδικασιών, αφού ο καταθέτης θα έχει αποδείξεις κατάθεσης 

των στοιχείων και άμεση αλληλεπίδραση με την υπηρεσία.  Διαμέσου της εν λόγω 

πρακτικής, θα είναι πιο εύκολο και ανοικτό προς διερεύνηση περιπτώσεων, ούτως ώστε 

να τηρηθούν τα χρονικά πλαίσια, όπως αυτά προνοούνται από τους κρατικούς φορείς 

και τις σχετικές νομοθεσίες.  
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 Προς ολοκλήρωση του πλαισίου της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, επιβάλλεται και η 

ανάλογη ανταπόκριση από την εκάστοτε υπηρεσία. Μέσω της τήρησης των διαδικασιών 

όπως προαναφέρθηκαν, με διαφανείς και άμεσες δράσεις, αιτήσεις, βεβαιώσεις, 

διευκρινήσεις κ.ο.κ. να γίνονται ηλεκτρονικά, με κοινούς όρους πιστοποίησης και 

αποθήκευσης, από εξειδικευμένο προσωπικό.  

Ενημέρωση του Πολίτη  

 Η βάση για την εισαγωγή και την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

είναι η πλήρης εκπαίδευση και η δέουσα ενημέρωση επ’ αυτής. Ορισμένες εκ των 

εισηγήσεων μας είναι οι εξής:  

 Καταρχάς, πρέπει να προσληφθεί συγκεκριμένη ομάδα εξειδικευμένων 

προσώπων που θα αναλάβει εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα.  Αυτή η ομάδα προσώπων θα επισκέπτεται διάφορους χώρους όπως 

σχολεία, πανεπιστήμια, εμπορικά κέντρα κ.ο.κ., όπου θα εγκαθίστανται σημεία 

ενημέρωσης, θα ενημερώνουν τον κόσμο για την ύπαρξη και τη χρησιμότητα 

διαδικτυακών πλατφορμών και θα δίνουν σχετικό ενημερωτικό υλικό.   

 Το πιο πρακτικό κομμάτι των εν λόγω εκστρατειών ενημέρωσης είναι η 

παρουσίαση προγραμμάτων κατάρτισης και εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων με 

διοργάνωση σεμιναρίων.  

Μέρος Β - Υποστήριξη και προώθηση των υπό συζήτηση στη Βουλή θεμάτων e-

Petition  

 Στηρίζουμε την πρόθεση δημιουργίας συστήματος e-Petition (λαϊκής 

Πρωτοβουλίας) μέσω της οποίας ο πολίτης θα μπορεί να υποβάλλει τις εισηγήσεις του 

υπό μορφή πρότασης.  Η συγκεκριμένη πρόταση θα μπορεί να στηριχθεί από τους 

υπόλοιπους πολίτες με ηλεκτρονική προσυπογράφιση.  Επίσης, επικροτείται ο αριθμός 

των οκτώ χιλιάδων (8 000) υπογραφών ο οποίος έχει ήδη προταθεί στη βουλή για να 

συζητηθεί η αντίστοιχη πρόταση στα αρμόδια όργανα.  
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 Υιοθετώντας την πρακτική του ePetition προωθείται η συμμετοχική δημοκρατία και 

το αίσθημα του ουσιαστικού ρόλου του πολίτη στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  

η-Υγεία  

 Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο τομέας της υγείας παρουσιάζει προβλήματα 

οργάνωσης και λειτουργίας με αποτέλεσμα να χρήζει αναβάθμισης.  Συχνό φαινόμενο 

στα κρατικά νοσηλευτήρια είναι να χάνονται ιατρικοί φάκελοι ασθενών λόγω του όγκου 

των εγγράφων που συσσωρεύονται διαχρονικά.  

 Καθίσταται επιτακτική ανάγκη να αναβαθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί το σύστημα 

ούτως ώστε ο απλός πολίτης να απολαμβάνει τις κρατικές υπηρεσίες εύκολα και χωρίς 

περιττή ταλαιπωρία.  

 Προτείνεται η ψηφιοποίηση φακέλου ασθενή, δημιουργώντας προσωπικό ψηφιακό 

αρχείο υγείας το οποίο θα είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο αποκλειστικά από τον 

ενδιαφερόμενο ασθενή και από όλα τα μέλη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.  Έτσι, 

θα διευκολυνθεί τόσο ο ασθενής, όσο και ο ιατρός και θα βελτιωθεί η ποιότητα της 

περίθαλψης και των υπηρεσιών.  Παράλληλα, εισηγείται όπως οι ιατρικές επισκέψεις να 

διευθετούνται ηλεκτρονικά για να αποφευχθούν έτσι οι συνήθεις χρονοβόρες 

διαδικασίες.  Πέραν αυτού, προτείνεται όπως δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα 

Ιατρικής Συνταγογράφησης στο οποίο θα έχουν πρόσβαση και οι φαρμακοποιοί.  

Μέρος Γ - Προτάσεις για νέα καινοτόμα συστήματα  

η-Ψηφοφορία  

 Η μάστιγα της αποχής από την εκλογική διαδικασία αποτελεί έντονο  φαινόμενο 

στις μέρες μας.  Η μειωμένη προσέλευση των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες και 

στα κέντρα λήψης αποφάσεων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην διαδικασία, που 

δυσκολεύει τους πολίτες να προσέλθουν εύκολα στις κάλπες αφού είναι αναγκασμένοι 
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να εμφανίζονται στο εκλογικό κέντρο που είναι εγγεγραμμένοι.  Προτείνεται η χρήση της 

τεχνολογίας για μείωση του φαινομένου της αποχής.   

 Προτείνεται λοιπόν το σύστημα e-voting, ήτοι η χρήση ειδικών ηλεκτρονικών 

μηχανών, με τις οποίες ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα ψήφου στις εκάστοτε εκλογικές 

αναμετρήσεις σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο αυτός επιθυμεί.  Με αυτό τον τρόπο 

προστατεύονται αφενός τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και αφετέρου το ιερό της 

μυστικότητας της ψήφου.  Επιπρόσθετα, εξαλείφεται το φαινόμενο της άκυρης ψήφου. 

Διαμέσου του υπό αναφορά συστήματος εξασφαλίζεται ο φιλικός προς το περιβάλλον 

χαρακτήρας της διαδικασίας, η αμεσότητα, η εγκυρότητα και η ακρίβεια της εξαγωγής 

των αποτελεσμάτων.  Επιτυγχάνεται, επίσης, η μείωση της αποχής καθότι θα παρέχεται 

η δυνατότητα στους ψηφοφόρους να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σε 

οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο και εντός των χρονικών πλαισίων.  

 η-Παιδεία  

 Επωφελής θα ήταν η δημιουργία μιας πλατφόρμας στην οποία να είναι ενταγμένα 

δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.  Ο κάθε γονέας θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει το 

σχολείο το οποίο τον ενδιαφέρει, να συνδέεται με το συγκεκριμένο σχολείο και να έχει 

πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες όπως το πρόγραμμα κάθε σχολικού έτους με το 

οποίο θα ενημερώνεται για τη διδακτέα ύλη, τις συναντήσεις μεταξύ γονέων και 

καθηγητών και θα έχει πρόσβαση σε άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Οι γονείς θα 

τυγχάνουν περαιτέρω ενημέρωσης μέσω διαφόρων συναντήσεων που θα λαμβάνουν 

χώρα στα σχολεία, μέσω ενημερωτικού υλικού.  

η- Δικαιοσύνη  

 Λόγω του μεγάλου όγκου δικαστικών υποθέσεων και εγγράφων προκαλείται 

μεγάλη καθυστέρηση εκδίκασης των υποθέσεων, κάτι το οποίο λειτουργεί ως 

αποτρεπτικός παράγοντας για τον πολίτη να προσφύγει στη δικαιοσύνη.  Περαιτέρω, 

παρουσιάζεται πρόβλημα στην αρχειοθέτηση, αποθήκευση και φύλαξη των δικαστικών 
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φακέλων με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εγγράφων που είχαν καταχωρηθεί 

στους φάκελους των δικαστηρίων.  

 Προτείνεται όπως οι εν λόγω δικαστικοί φάκελοι ψηφιοποιηθούν και από τούδε και 

στο εξής η καταχώρηση όλων των σχετικών με τη δικαστική διαδικασία εγγράφων να 

γίνεται ηλεκτρονικά. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής καταχώρησης των δικαστικών 

εγγράφων θα επιφέρει επιπρόσθετα οφέλη, ήτοι την αντικατάσταση της διαδικασίας 

επικόλλησης χαρτοσήμων επί των δικαστικών εγγράφων με την ηλεκτρονική πληρωμή 

του εκάστοτε ποσού.  

Συμπεράσματα  

 Η Κύπρος αν και είναι μέλος της Ε.Ε. από το 2004, εντούτοις υστερεί σε πολλούς 

τομείς, σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και ειδικά σε θέματα εσωτερικής 

διακυβέρνησης.  Το θέμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελεί ένα παράδειγμα το 

οποίο εντάχθηκε στην ατζέντα των αρχών διακυβέρνησης ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, δυστυχώς όμως περιορίστηκε στο επίπεδο της συζήτησης ή στα πρώτα 

στάδια εκτέλεσης που αποδεικνύονται ανεπαρκή και προβληματικά.  Ως εκ τούτου, 

σύμφωνα με την έκθεση DESI 2018 (digital economy and society index), η Κύπρος 

κατέχει την 22η θέση από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο «στοίχημα» της 

επιτυχίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους.  Σε επίπεδο συζήτησης έχουν 

παρατηρηθεί σημαντικά βήματα προς μια θετική κατεύθυνση από τους καθ’ ύλην 

αρμόδιους, σε μια προσπάθεια να συμβαδίσουμε με τα ευρωπαϊκά κεκτημένα και 

πολιτικές, αλλά και να κινηθούμε αναλόγως με συμφωνίες που έχουμε συνάψει για 

συνεργασία με ευρωπαϊκά κράτη εδώ και χρόνια (Εσθονία, Ιανουάριος 2016).    

 Εκ των προβλημάτων που διέπουν τις πρωτοβουλίες αυτές, είναι η άγνοια του 

κόσμου για τα θέματα αυτά.  Συγκριτικά με χώρες του εξωτερικού, οι κύπριοι πολίτες 

δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους ευκολίες.  Για παράδειγμα, στη Δανία, ένα 

μεγάλο ποσοστό (86%) των πολιτών, χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες αυτές για να 
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υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ενώ στη Σουηδία το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 90%. 

Στη Φινλανδία, επίσης, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, χρησιμοποιεί το διαδίκτυο 

όσον αφορά θέματα υγείας.  

 Συμπερασματικά, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι το μέσο για ένα σύγχρονο 

τρόπο διακυβέρνησης και εκσυγχρονισμένης κρατικής διαχείρισης.  Η η-Διακυβέρνηση 

μπορεί να επιλύσει ένα μεγάλο αριθμό προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια μοντέρνα 

κοινωνία. Ωστόσο, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας των πολιτών 

ελλοχεύει ο κίνδυνος να καταστεί επικίνδυνη τόσο για το κράτος όσο και για τους 

πολίτες.  

 Εν κατακλείδι, πρεσβεύουμε πως η τοποθέτηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

ως μία εκ των άμεσων προτεραιοτήτων θα καταστεί άκρως ευεργετική.  Επισημαίνουμε 

τη ζωτικότητα της ανάληψης δράσεων, ούτως ώστε να μην καθυστερήσει περαιτέρω η 

ανάπτυξη των τεχνολογιών, μέσω των οποίων θα καταρτιστεί ένα επαρκές και 

λειτουργικό σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ούτως ώστε οι οποιεσδήποτε 

δυσκολίες και περιορισμοί που προκύπτουν, να μειωθούν και εν τέλει να 

εξουδετερωθούν.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ   

Εισηγήσεις προς το Κράτος   

• Μετεξέλιξη της υφιστάμενης διαδικτυακής πλατφόρμας «Αριάδνη» σε ενιαίο 

σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ομπρέλα ηλεκτρονικών υπηρεσιών).     

• Δυνατότητα επιλογής περαιτέρω γλωσσών. Όλα τα έγγραφα και υπηρεσίες του 

συστήματος να είναι διαθέσιμα και στις τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Τουρκικά, 

Αγγλικά)  

• Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση - όλων των εγγράφων των δημόσιων υπηρεσιών  

• Ψηφιοποίηση όλων των κυβερνητικών δεδομένων και/ή εγγράφων.  
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• Ενοποίηση των δεδομένων και/ή εγγράφων τα οποία διατηρούν διάφορες 

κυβερνητικές υπηρεσίες τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, σεβόμενοι 

πάντοτε τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.   

• Πρόσβαση και δυνατότητα ελέγχου, χρήσης και ανάρτησης προσωπικών 

εγγράφων από τους ίδιους τους πολίτες στο ψηφιακό τους αρχείο μέσω 

διαδικτύου.   

• Ηλεκτρονικές Πληρωμές υποχρεώσεων προς το κράτος (φόροι, κοινωνικές 

ασφαλίσεις κ.ο.κ.)  

• Ενσωμάτωση λειτουργίας υποβολής παραπόνων για οποιαδήποτε δημόσια 

υπηρεσία μέσω της «Αριάδνη». Στελέχωση της υποστήριξης της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας.   

• Παροχή εκπτώσεων για τις υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά.  

• Στήριξη δημιουργίας συστήματος ePetition  

• Ψηφιοποίηση φακέλου ασθενή.  

• Δημιουργία προσωπικού ψηφιακού αρχείου υγείας το οποίο να είναι διαθέσιμο και 

προσβάσιμο αποκλειστικά στον ενδιαφερόμενο ασθενή και σε όλα τα μέλη του 

Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου  

• Διευθέτηση των ιατρικών επισκέψεων ηλεκτρονικά με παροχή ηλεκτρονικών 

υπενθυμίσεων  

• Δημιουργία συστήματος Ιατρικής Συνταγογράφησης στο οποίο θα έχουν 

πρόσβαση και οι φαρμακοποιοί.  

• Υιοθέτηση συστήματος η-Ψηφοφορίας όπως εξηγείται ανωτέρω  

• Δημιουργία συστήματος για η-Παιδεία  

Εισηγήσεις για ενημέρωση πολιτών  

• Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης 

πολιτών.   
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• Επισκέψεις για ενημέρωση σε σχολεία, Πανεπιστήμια κ.ο.κ.  

• Διοργάνωση σεμιναρίων για κατάρτιση και εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων  

• Δημιουργία υπηρεσίας για διοργάνωση σεμιναρίων στοχευμένα στους 

εργαζομένους υπηρεσιών.  

• Συναντήσεις σε κοινότητες και δήμους (π.χ. καφενεία, κοινοτικά και δημοτικά 

συμβούλια) για περαιτέρω ενημέρωση.  

• Ενημέρωση του πολίτη για τις εξελίξεις του συστήματος η-Διακυβέρνησης 

(newsletters και μηνύματα μέσω του συστήματος)  

• Παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης επί τόπου στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Να απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο 

θα παρέχει υποστήριξη στους πολίτες.  

Εισηγήσεις προς τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Κράτους  

• Υποστήριξη όλων των συστημάτων πλοήγησης για τα υφιστάμενα συστήματα 

ηΔιακυβέρνησης (πχ. Αριάδνη).   

• Σύγχρονος σχεδιασμός και αισθητική (φιλική προς τον χρήστη) των ανωτέρω 

συστημάτων.   

• Ενσωμάτωση τεχνολογιών προσβασιμότητας.  

Εισηγήσεις προς Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης  

• Δικαστικά έγγραφα – ηλεκτρονική κατάθεση εγγράφων στις πρώτες εμφανίσεις, 

φυσική παρουσία μόνο στις ακροάσεις υποθέσεων – ταχύτερες, πιο άμεσες, 

απλές, διαφανείς και οικονομικές (δικαστικά χαρτόσημα) διαδικασίες.  

• Ζιαπέρ Ιωσήφ 

• Μενελάου Χρίστος 

• Πελετιέ Μαριλένα 

• Πολυκάρπου Νίκη 

• Σπύρου Νίκος 
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• Φωτίου Συνέσιος 

• Χαραλάμπους Ανδρέας 

• Χαραλάμπους Μαίριλυν 

• Χατζηγιακουμή Ειρήνη 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

 Θα έχουμε τώρα μια ερώτηση από κάθε επιτροπή.   

 Ξεκινούμε με την Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 

 Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: 

(ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ) 

 Χαράλαμπος Χριστοδούλου, από την  Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων. 

 Σίγουρα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί το μέλλον για μια καλύτερη και πιο 

εύρυθμη λειτουργία του κράτους.  Όμως, η ερώτησή μου είναι κατά πόσο θεωρείτε πως 

υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.  Είμαστε έτοιμοι κατ’ αρχάς να προστατεύσουμε τα 

τόσο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;  Και κατά δεύτερον, είμαστε έτοιμοι να 

προστατεύσουμε τα απόρρητα δεδομένα του κράτους, που όπως είπατε θα 

χρησιμοποιήσουμε;  Έχουμε κάποια παραδείγματα -επειδή δεν είδα κάποιο 

παράδειγμα- από άλλες χώρες οι οποίες εφαρμόζουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση; 

 Αυτό.  Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Από την Επιτροπή Εργασίας; 

 Δεν υπάρχει. 

 Από την Επιτροπή Παιδείας; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 
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(ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ) 

 Κυριάκος Ιωάννου, εκ μέρους της Επιτροπής Παιδείας. 

 Θέλω, αν μπορείτε, να μας ξεκαθαρίσετε πώς ακριβώς θα επηρεαστεί η αποχή, 

αφού πάλι θα πρέπει να παν στις κάλπες σε εκλογικά κέντρα οι νέοι.  Εννοώ κατά πόσο 

θα υπάρχει το πρόβλημα της νοθείας των εκλογών μέσω «χακαρίσματος» -αν μπορώ 

να το θέσω έτσι- γιατί έν’ πάνω σε ηλεκτρονικό σύστημα που έννα πηαίννουν οι ψήφοι 

και κατά πόσο θα υπάρχει έλεγχος αυτών των διαδικασιών.  Και επίσης για το e-

petition, πώς θα γίνεται ακριβώς η ταυτοποίηση αυτού που θα υπογράφει; 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να σας παρακαλέσω να κάμνετε μόνο μια ερώτηση και τούτο απευθύνεται σε 

όλους που ακολουθούν.   

 Ξεκινούμε με την Επιτροπή Περιβάλλοντος.  Δύο λεπτά για την ερώτησή σας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

(ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ) 

 Είμαι ο Νικόλας Μιχαήλ από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. 

 Κατ’ αρχή συγχαρητήρια για την έκθεσή σας και τις προτάσεις σας. 

 Η ερώτηση είναι η εξής:  Πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για την εφαρμογή, 

λειτουργία και παράδοση του προγράμματος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους 

πολίτες.  Να αφήσουμε να νοηθεί ότι όσο πιο πολύ καιρό πάρει να γίνει η υλοποίηση 

του προγράμματος, σημαίνει τόσο πιο πολλά και τα κόστη.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε. 

 Κύριοι εκπρόσωποι, πέντε λεπτά για τις απαντήσεις σας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ) 
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 Αναφορικά με τις δικλείδες ασφαλείας που είχε αναφέρει ο κ. Χριστοδούλου, να 

πούμε ότι τα συγκεκριμένα συστήματα που έχουμε αναφέρει δεν είναι καινοτομίες δικές 

μας.  Σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν παρόμοια συστήματα και 

ήδη υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες και εργαλεία που είναι διαθέσιμα προς το κοινό, για 

να μπορέσει να δημιουργήσει ένα ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα.  Ας μην ξεχνούμε ότι 

σε όλες μας τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που ήδη κάνουμε και υπάρχουν στην 

καθημερινότητά μας χρησιμοποιούμε δικλείδες ασφαλείας.  Δηλαδή οι τράπεζες έχουν 

συστήματα ασφαλείας.  Άρα και σε ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί να υπάρχει 

ένα σύστημα ασφαλείας που να παρέχει τη δυνατότητα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ) 

 Να προσθέσω κάτι.  Κύριε Χριστοδούλου, θίξατε το θέμα για την ασφάλεια της 

φύλαξης όταν γίνουν σε ψηφιακή μορφή.  Σίγουρα θα είναι πιο ασφαλισμένα από τη 

δεδομένη στιγμή, που έγγραφα είναι κυριολεκτικά μέσα σε κάτι υπόγεια από το 1918, 

και αναφέρομαι στην περίπτωση του Κτηματολογίου, που από τον καιρό που 

δημιουργήθηκε η χωρομετρία και το κτηματολόγιο υπάρχουν φάκελοι φυλαγμένοι μέσα 

στις αποθήκες και κινδυνεύουν από διάφορα πράγματα.  Ή γίναμε μάρτυρες 

καταστροφής αρχείων, π.χ. στα δικαστήρια με μια πρόκληση πυρκαγιάς, ας πούμε, 

είναι πολύ πιο επικίνδυνα.  Σίγουρα η ψηφιοποίηση είναι πιο ασφαλής.   

 Να απαντήσω στον φίλτατο Κυριάκο για το e-voting πώς θα επηρεάσει την αποχή.  

Σίγουρα δεν πιστεύουμε ότι κάποιος νέος που είναι αποφασισμένος να μην ψηφίσει, αν 

κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία θα πάει να ψηφίσει.  Ο σκοπός της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους που τη δεδομένη στιγμή των εκλογών 

δεν μπορούν να βρίσκονται στο σημείο που είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό 

κατάλογο.  Π.χ. εγώ ψηφίζω στη Λόφου και την ημέρα των εκλογών για κάποιο ακραίο 

γεγονός είμαι στη Λευκωσία.  Θα μπορώ να πάω σε ένα δημοτικό σχολείο της 
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Λευκωσίας, σε ένα εκλογικό κέντρο, να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία μου και να ψηφίσω 

εύκολα και γρήγορα.  Είναι μια εξέλιξη η οποία θα βοηθήσει στο να αποφύγουμε τα 

άκυρα ψηφοδέλτια, θα βοηθήσει στην ακρίβεια, θα βοηθήσει στο να βγαίνουν τα 

αποτελέσματα πιο γρήγορα.  Όσον αφορά το «χακάρισμα», τα συστήματα αυτά θα 

λειτουργούν με Ethernet και όχι με Internet.  Δε θα είναι ενωμένα.  Θα είναι ένα κλειστό 

κύκλωμα του υπουργείου το οποίο θα έχει σύνδεση μόνο αυτό. 

 Για το e-petition, όπως λειτουργεί στο εξωτερικό, θα προσπαθήσουμε να 

μιμηθούμε τα προγράμματα χωρών του εξωτερικού που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο 

και δε διατρέχουν κίνδυνο «χακαρίσματος».  Φυσικά δεν μπορεί να είμαστε και 

απόλυτοι σε τούτο, αλλά πολλά συστήματα του εξωτερικού είναι ασφαλείας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ) 

 Αναφορικά με την ταυτοποίηση αυτού που θα υπογράφει νομίζω είχε αναφερθεί το    

e-petition.  Στην πρότασή μας ήταν πως εκείνος που θα ψηφίζει θα είναι με 

προσυπογραφή.  Δηλαδή, ακολουθώντας την υπερψήφιση του Κανονισμού του 2018 

περί της εφαρμογής του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αρ. 910) του 2014, 

σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά ως προς την κατοχύρωση της 

ισοτιμίας της ηλεκτρονικής υπογραφής σε σχέση με τη χειρόγραφη, ίσως, αν 

αντιστοιχηθεί η χειρόγραφη υπογραφή με την ηλεκτρονική υπογραφή, με αυτό τον 

τρόπο να γίνεται η ταυτοποίηση αυτού που θα υπογράφει στο e-petition. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ) 

 Η απάντηση στον κ. Μιχαήλ, για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, στο πόσο καιρό θα 

πάρει, το πόσο καιρό θα πάρει είναι κυρίως από εμάς που εξαρτάται.  Συνήθως μια 

έκδοση προσφοράς για οποιαδήποτε εταιρεία σε όλα τα δημόσια έργα περιλαμβάνει και 
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το χρόνο εκτέλεσης του έργου.  Αυτό είναι αγορά υπηρεσιών, οπόταν εμείς οι ίδιοι θα 

ρυθμίσουμε το χρόνο που θα πάρει για να δημιουργηθεί τούτο το πρόγραμμα.  Θεωρώ 

ότι δεν είναι εξαιρετικά μεγάλος ο χρόνος, όμως θα βοηθήσει σίγουρα η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση στον εκσυγχρονισμό επιτέλους του κράτους. 

 Ναι είστε καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είστε εντάξει;  Συμπληρώθηκαν οι απαντήσεις σας; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ) 

 Νομίζω απαντήσαμε σε όλους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κυρίες και κύριοι ακολουθεί η ψηφοφορία επί της εκθέσεως. 

 Να σας υπενθυμίσω πως οι εκθέσεις που θα υπερψηφιστούν, με σχετική 

πλειοψηφία δηλαδή, θα αποτελούν τις επίσημες εκθέσεις της Γ΄ Συνόδου της Βουλής 

των Νέων Αντιπροσώπων. 

 Ο καθένας από σας έχει μόνο μια ψήφο και μπορεί να ψηφίσει υπέρ, κατά ή 

αποχή. 

 Ξεκινούμε την ψηφοφορία. 

 Οι βουλευτές που ψηφίζουν υπέρ της εκθέσεως παρακαλούνται να υψώσουν το 

χέρι τους. 

 Παρακαλώ να γίνει καταμέτρηση. 

 Έχουμε σαράντα εννέα ψήφους υπέρ. 

 Όσοι είναι κατά, παρακαλώ να ψηλώσουν το χέρι τους. 

 Κανένας. 

 Παρακαλώ να ψηλώσουν το χέρι τους όσοι απέχουν; 

 Κανένας. 
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 Να σας συγχαρώ.   

 Η έκθεση έχει εξασφαλίσει τις ψήφους όλων των βουλευτών.  

 Θα προχωρήσουμε τώρα στην έκθεση της Επιτροπής Παιδείας. 

 Καλώ στο βήμα τους εκπροσώπους της επιτροπής Παιδείας κ. Ρογήρο 

Χριστοδούλου, κ. Λοΐζο Κωνσταντίνου για παρουσίαση της έκθεσης της επιτροπής 

Παιδείας.  Έχετε δεκαπέντε λεπτά στη διάθεσή σας.  Και εν τω μεταξύ, να σας 

υπενθυμίσω ότι η Βουλή ψήφισε το νόμο για την ηλεκτρονική υπογραφή, επομένως 

ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

(ΡΟΓΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ) 

 Συνάδελφοι, καλησπέρα.  Είμαστε από την επιτροπή Παιδείας.  Συζητήσαμε αυτές 

τις δύο μέρες μαζί εμείς το θέμα «Σύγχρονο Σχολείο: ανταπόκριση στις ανάγκες όλων 

των παιδιών/νέων, λαμβανομένης υπόψιν της διαφορετικότητας των κοινωνικών, 

οικονομικών και πολιτισμικών υποβάθρων των παιδιών και των νέων».   Βασικά εμείς 

είχαμε αναλωθεί σε τέσσερις βασικούς τομείς για την παιδεία ως εξής:  Αξιολόγηση 

εκπαιδευτικού έργου, αναλυτικά προγράμματα, ψηφιοποίηση/κοινές τεχνολογίες, 

ασφάλεια και υγεία.  Και σε αυτά τα τέσσερα θέματα, τους τομείς, φέραμε επτά θέματα 

για να τα δείτε, να τα συζητήσουμε, επτά βασικά θέματα.  Το πρώτο μας βασικό θέμα 

ήταν η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.  Πρέπει επιτέλους να αξιολογηθούν οι 

εκπαιδευτικοί, να γίνει μια σωστή αξιολόγηση και όχι μονοδιάστατη, δηλαδή μόνο για 

έναν τομέα και όχι μόνο από επιθεωρητή.  Εισηγηθήκαμε, καταρχήν οι εισηγήσεις μας 

να σας πω ότι προσπαθήσαμε να μην ήταν κοστοβόρες, δηλαδή να μην είναι λεφτά 

μόνο και να μας πουν δεν υπάρχουν λεφτά.  Μπορούμε να τα κάνουμε και χωρίς λεφτά.  

Εισηγηθήκαμε να αξιολογούνται από τέσσερις διαφορετικές αξιολογήσεις, να αξιολογεί ο 

επιθεωρητής, ο διευθυντής του σχολείου, οι μαθητές που είναι πολύ σημαντικό να 

ερωτούνται και οι μαθητές και να κάνουν μια αυτοαξιολόγηση πως βλέπουν οι ίδιοι οι 
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εκπαιδευτικοί τον εαυτό τους.  Σήμερα αξιολογούνται από το ένα μέχρι το δέκα οι 

εκπαιδευτικοί.  Εμείς εισηγηθήκαμε να ανεβεί η κλίμακα, να ανεβούν οι τομείς 

αξιολόγησης, να μην είναι μόνο επιστημονική κατάρτιση και πως κάνουν το μάθημα και 

αφού ειδοποιήθηκαν από πριν πως κάνουν το μάθημα,  ξέρουν τι θα πουν, ξέρουν τι θα 

κάνουν την ώρα που θα έρθει ο επιθεωρητής.  Ο επιθεωρητής να έρχεται ξαφνικά, να 

βλέπει τι γίνεται στην πραγματικότητα και όχι να κάνουμε το θέατρο του παραλόγου 

κάθε χρόνο και κάθε χρόνο. 

 Δεύτερο θέμα είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  Έρχονται στα σχολεία, 

έχουν όντως πτυχία, είμαστε καταρτισμένοι αλλά περνούν τριάντα χρόνια μέσα σε μια 

αίθουσα και δεν μαθαίνουν τίποτε καινούργιο.  Δεν ξέρουν τώρα να χρησιμοποιούν τα 

νέα συστήματα τεχνολογίας, δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν ένα pad, δεν ξέρουν πως 

λειτουργούν αυτά τα πράγματα και φοβούνται να τα χρησιμοποιήσουν μέσα στην τάξη.  

Θα βλέπουν οι νέοι ας πούμε τι γίνεται;  Αφού δεν ξέρουν οι εκπαιδευτικοί να τα 

χρησιμοποιούν.  Εισηγούμαστε φυσικά ότι πρέπει συνεχώς να έχουν μια υποχρεωτική 

επιμόρφωση.  Αν δεν είναι κάθε χρόνο, τουλάχιστον δύο χρόνια από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο Κύπρου, από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έχει προγράμματα 

Erasmus, έχει πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να επιμορφωθούν. 

 Το τρίτο θέμα μας ήταν η δημιουργία μηχανισμού υποβολής παραπόνων 

από μαθητές.  Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε ένα 

σύστημα παραπόνων από μαθητές και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ως μαθητές 

μπορούν να καταγγείλουν στο διευθυντή να εξετάσουν αν ο διευθυντής έκανε κάτι, 

δηλαδή θα εξετάσει ο ίδιος το άτομο του, αν έγινε κάτι.  Είναι δικαίωμα των παιδιών να 

κάνουν παράπονα, είναι δικαίωμα να υπάρχει ένας φορέας των παιδιών να μπορούν να 

καταγγείλουν.  Ακόμα και οι γονείς να καταγγείλουν ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά μέσα 

στο σχολείο. 
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 Τέταρτο θέμα μας ήταν οι σύγχρονοι τρόποι αξιολόγησης των μαθητών.  Να 

μην εξετάζονται μόνο μία φορά κάθε τετράμηνο πάνω σε ένα τεστ, που μπορεί εκείνη 

την ημέρα να μην διάβασαν, που μπορεί να απότυχαν, που μπορεί να έγινε το 

οτιδήποτε εκείνη την ημέρα.  Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να τους αξιολογήσουν και 

θα σας πω στις εισηγήσεις μας ποιοι είναι αυτοί.   

 Και πέμπτο που θα πω εγώ είναι τα αναλυτικά προγράμματα.  Εδώ έχουμε 

ένα τεράστιο κενό και ένα τεράστιο πρόβλημα στα αναλυτικά μας προγράμματα.  

Φεύγουν από το δημοτικό, βομβαρδίζονται από πάρα πάρα πολλές πληροφορίες και 

στο τέλος δεν ξέρουν τίποτε, επειδή μαθαίνουν τόσα πολλά πράματα, υποτίθεται 

προσπαθούν να συνεχίσουν αυτό το πράμα λέει το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να τα 

κάνω όλα αυτά και έχουν ελλιπείς γνώσεις, βασικά πράγματα δεν τα ξέρουν οι μαθητές.  

Πρέπει να αποφορτίσουμε αυτό τον όγκο ύλης και να φέρουμε καινούργια μαθήματα.  

Καινούργια μαθήματα πολύ βασικά για τους νέους για να μπορούν να αντιληφθούν όταν 

θα βγουν έξω στην κοινωνία, όταν θα αποφοιτήσουν τι γίνεται.  Δεν ξέρουν βασικά 

πράματα όπως τι είναι η δημοκρατία, πως ψηφίζουν, τι γίνεται σε θεσμικά πλαίσια, δεν 

ξέρουν τι είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, δεν ξέρουν πως λειτουργεί το σώμα τους.  

Πρέπει να ξέρουν ότι αν τα αγγίξει κάποιος τι πρέπει να κάνει και είναι δικαίωμά τους 

πάλι.  Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Λοΐζος. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

(ΛΟΪΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) 

 Προσθέτοντας πάνω σε αυτά που προανέφερε ο συνάδελφος, θα ήθελα και εγώ 

να επεκταθώ στους άλλους δύο πυλώνες που δεν συζητήθηκαν, στην ένταξη της 

τεχνολογίας καταρχήν στα σχολεία και το δεύτερο η ασφάλεια και η υγεία, το 

θέμα ασφάλειας και υγείας. 

 Καταρχήν, ένα θετικό φαινόμενο που παρατηρούμε στις μέρες μας είναι ότι η 

πλειοψηφία των μαθητών γνωρίζει να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, να μεγιστοποιεί τις 
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δυνατότητες που δίνονται από την τεχνολογία, οπόταν είναι ένα τεράστιο θετικό για να 

αναπτύξουμε γνώσεις στους μαθητές.  Δυστυχώς όμως από την άλλη, βλέπουμε ότι οι 

καθηγητές, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν έχουν τη δυνατότητα να 

εκμεταλλευτούν, να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία, οπότε 

αυτό δεν συμβάλλει μόνο στο χάσμα μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, στο χάσμα 

επικοινωνίας που βλέπουμε αλλά επίσης και στον τρόπο που μεταδίδεται,  που ο 

καθηγητής, ο εκπαιδευτικός μπορεί να μεταδώσει τη γνώση προς το μαθητή.  Δεν 

μεγιστοποιείται το υλικό που η κοινωνία μας προσφέρει.   

 Επίσης ένα άλλο φαινόμενο που μπορεί να συνδεθεί με το θέμα της ποσότητας 

της ύλης, είναι το γεγονός ότι οι σχολικές τσάντες των μαθητών επιβαρύνονται από τα 

βιβλία.  Αυτό είναι κρίμα ειδικά στα παιδιά του δημοτικού να βλέπεις ένα μωρό Γ΄ 

Δημοτικού με μια τσάντα που να είναι ίσα με το σώμα του ας πούμε και είναι κρίμα 

επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσουμε. όπως ανέφερε και μια 

προηγούμενη επιτροπή πριν ότι μπορούμε να βάλουμε την ψηφιοποίηση.  

 Συνεχίζοντας, θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της ασφάλειας και υγείας.  Στα 

σχολεία υπάρχουν ελάχιστοι ειδικευμένοι ψυχολόγοι οι οποίοι αντιστοιχούν σε πολλούς 

μαθητές.  Αυτό σημαίνει ότι ο ψυχολόγος έχει μόνο μία συνάντηση με τον μαθητή ή σε 

ειδικές περιπτώσεις όταν κληθεί από τη διεύθυνση του σχολείου με αποτέλεσμα είτε να 

στοχοποιείται είτε να θυματοποιείται το παιδί.  Τα πλείστα σχολεία δεν παρέχουν ένα 

ευχάριστο περιβάλλον για το παιδί.  Υπάρχουν ελλιπείς χώροι πρασίνου, οι αθλητικές 

εγκαταστάσεις είναι ακατάλληλες και επικίνδυνες για τη σωματική ευημερία και οι 

αίθουσες είναι υποφωτισμένες.  Επίσης, παρατηρείται η απουσία υλικοτεχνικών 

υποδομών για παιδιά ΑμΕΑ.  Ακόμη η παιδονομία είναι πολύ περιορισμένη με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μειωμένος έλεγχος.  Οι χαμηλές περιφράξεις ή σχεδόν 

ανεπαρκείς αποτελούν κίνδυνο για τους μαθητές και στις σχολικές μονάδες.  Είναι 

περιορισμένος ο αριθμός των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν γνώσεις Πρώτων 
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Βοηθειών.  Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν επίσης εξειδικευμένες γνώσεις, ούτως ώστε να 

είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν περιστατικά.  Για παράδειγμα, στα πλείστα σχολεία 

μόνο οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής γνωρίζουν Πρώτες Βοήθειες ενώ κάνουν όλοι 

παιδονομία. 

 Στα συμπεράσματά μας βρήκαμε κάποιες εισηγήσεις που θεωρούμε ότι είναι 

υλοποιήσιμες.  Καταρχήν, θα συμφωνήσουμε με την ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα σε 

Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση στα σχολεία κάτι που ήδη γίνεται στα πανεπιστήμια και 

στα ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου, οπόταν η κουλτούρα μας μπορεί να το εφαρμόσει.  

Μέσω της πλατφόρμας οι καθηγητές θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν 

ηλεκτρονικά τις απουσίες των μαθητών.  Αυτό θα συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση 

των γονιών από τη διεύθυνση.  Βελτίωση επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή, 

καθώς η πλατφόρμα θα συμβάλλει στην άμεση επαφή τους ακόμα και από το σπίτι.  

Μέσα στην πλατφόρμα οι μαθητές μπορούν να δουν την ύλη τους, έξτρα υλικό που θα 

ανεβάζει ο καθηγητής, τις ημερομηνίες των εξετάσεων και πολλά άλλα.   

 Το ανάλογο μπορεί να ισχύσει και στους καθηγητές.  Ενθάρρυνση στους 

εκπαιδευτικούς για τη χρήση ψηφιακών συσκευών στη Δημοτική Εκπαίδευση με σκοπό 

την εξοικείωση των μαθητών με την τεχνολογία και την αφομοίωσή της στο εκπαιδευτικό 

μας σύστημα.  Το υπουργείο μέσω του Τμήματος Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου Κύπρου πρέπει να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για εφαρμογές 

(applications) για σχετικές εφαρμογές και applications που μπορούν οι καθηγητές να 

εφαρμόζουν την ώρα του μαθήματος και παράλληλα με αυτό σε κάθε σχολείο να 

υπάρχει ένα τεχνικός υποστήριξης που να επιμορφώνει τους καθηγητές, έτσι ώστε να 

μην φοβούνται να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία και να εξοικειωθούν με αυτή.  

Επίσης, σταδιακά μπορεί να ενθαρρυνθεί η τεχνολογία με σκοπό να εφαρμοστεί η 

μείωση του βάρους της σχολικής τσάντας στην ουσία.  Και ακόμα ένα σημείο πάνω 

στην τεχνολογία, είναι ότι θα ήταν καλό να ενταχθεί το μάθημα της Ρομποτικής.   
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 Στο θέμα ασφάλειας και υγείας, σε κάθε σχολική μονάδα μπορεί να υπάρχει ένας 

ειδικά εξειδικευμένος ψυχολόγος σε θέματα παιδείας.  Θα πρέπει να είναι σε μόνιμη 

βάση, έτσι ώστε να έχει συστηματικές συναντήσεις με τα παιδιά.  Ο εν λόγω ψυχολόγος 

να έχει την ικανότητα και την κατάρτιση να αποτρέπει κοινωνικά φαινόμενα.  Επιπλέον 

μπορεί να έχει επικοινωνία με τους γονείς, ούτως ώστε να τους παρέχει ψυχολογική 

υποστήριξη αλλά και ενημέρωση.  Επίσης, μπορεί να παρέχει στήριξη στους 

εκπαιδευτικούς με σκοπό την αποφόρτισή τους.  Επιβάλλονται πιο σύγχρονα μέτρα 

ασφαλείας όπως είναι η τοποθέτηση θυροτηλεφώνου και συστήματος κλειστής 

παρακολούθησης στις περιφράξεις των σχολείων.  Το θυροτηλέφωνο εφαρμόζεται ήδη 

σε ιδιωτικά σχολεία.  Επιπλέον μέτρα βελτίωσης, είναι να συντηρηθούν και να 

αναβαθμιστούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις και η επαρκής περίφραξη.  Να 

εμπλουτιστούν χώροι πρασίνου στα σχολεία, να βάφονται συχνά οι αίθουσες με 

χαρούμενα χρώματα και να εμπλουτιστούν τα σχολικά διαλλείματα με μουσική, ομαδικά 

παιχνίδια κλ.π.  Επιβάλλεται όλοι οι εκπαιδευτικοί ανεξαιρέτως να έχουν πιστοποιημένη 

γνώση Πρώτων Βοηθειών, Νοηματικής Γλώσσας και γενικότερα να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίζουν βασικά προβλήματα υγείας που μπορεί να προκύψουν στο σχολικό 

χώρο.  Επιπλέον θα ήταν καλό να έχουν και εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και να 

επιμορφώνονται κατάλληλα σχετικά με τα παιδιά ΑμεΑ.   

 Συνοψίζοντας με τις εισηγήσεις μας, ήταν χαρά μας σήμερα που ακούσαμε τον 

Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να μας εκφράζει τη στήριξή του, οπόταν είμαστε 

θετικοί στο ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιες συναντήσεις και να φέρουμε κάποια απ’ 

αυτά τα μέτρα εις πέρας που πολλά απ’ ό,τι βλέπουμε ήδη στην Κύπρο είναι 

εφαρμόσιμα.  Ευχαριστώ. 

(Ακολουθεί αυτούσια η έκθεση της επιτροπής Παιδείας.) 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
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Θέμα: «Σύγχρονο Σχολείο: ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των παιδιών/νέων,  

λαμβανομένης υπόψιν της διαφορετικότητας των  κοινωνικών, οικονομικών και 

πολιτισμικών υποβάθρων των παιδιών/νέων» 

ΣΥΝΟΨΗ: 

 Η Επιτροπή Παιδείας κατά την Γ΄ Σύνοδο της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων 

συζήτησε το θέμα: «Σύγχρονο Σχολείο: ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των παιδιών / 

νέων, λαμβανομένης υπόψιν της διαφορετικότητας των κοινωνικών, οικονομικών και 

πολιτισμικών υποβάθρων των παιδιών / νέων» 

 Η επιτροπή μας εστίασε σε τέσσερεις (4) τομείς «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού 

Έργου», «Αναλυτικά Προγράμματα», «Ψηφιοποίηση και Νέες Τεχνολογίες», «Ασφάλεια 

και Υγεία».  Μετά από συζήτηση, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε 7 θέματα που 

πιστεύουμε ότι συμβάλλουν στην δημιουργία ενός σύγχρονου σχολείου, θέματα τα 

οποία είναι επίκαιρα και σημαντικά καθώς απασχολούν άμεσα την σημερινή κοινωνία. 

Οι προτάσεις της επιτροπής μας βασίστηκαν και έλαβαν υπ’ όψιν τις σύγχρονες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα στην Κύπρο σήμερα. 

 Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις μας αποσκοπούν στην δημιουργία μίας βάσης 

σωστής διαπαιδαγώγησης με έμφαση στο σεβασμό και αποδοχή της διαφορετικότητας 

των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών υποβάθρων, τα οποία αποτελούν τον 

πυρήνα ενός δημοκρατικού κράτους.  

Εισαγωγή 

 Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν θέσει 17 στόχους για συνολική ανάπτυξη των χωρών 

μέχρι το 2030. Ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών, η Κύπρος έχει ευθύνη στο να συμβάλει 

στην επίτευξη των στόχων αυτών, μεταξύ άλλων και στην ποιοτική εκπαίδευση.  

Παράλληλα, σύμφωνα με τον επίτροπο της Κομισιόν Τίμπορ Νάβρασιτς «οι δημόσιες 

δαπάνες στην Κύπρο για την εκπαίδευση παραμένουν υψηλές, αλλά η χαμηλή 
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αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος εξακολουθεί να 

αποτελεί μείζονα πρόκληση».  

 Αδιαμφισβήτητα, η παιδεία αποτελεί ένα αδιαπραγμάτευτο, δημόσιο κοινωνικό 

αγαθό, το οποίο πρέπει να προσφέρεται δωρεάν σε όλους και να είναι 

προσανατολισμένο στη δημιουργία ενός σύγχρονου, δημοκρατικού και ανθρώπινου 

σχολείου στο επίκεντρο του οποίου θα βρίσκονται οι μαθητές και οι πραγματικές τους 

ανάγκες. 

 Οι νέοι πρέπει να αποφοιτούν από τα σχολεία έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις 

όποιες δυσκολίες της κοινωνίας.  Το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν πρέπει να παράγει 

απλούς τεχνοκράτες, κάτι που πηγάζει από τον βαθμοθηρικό τρόπο αξιολόγησης των 

μαθητών, αλλά πολίτες που να έχουν θέληση για συμβολή στα κοινά.  Ως εκ τούτου, 

μερίδιο ευθύνης για την ποιότητα του μαθήματος έχει ο καθηγητής καθ’ όλη την διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς, κάτι που καθιστά απαραίτητη την αξιολόγησή του. 

 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στα σχολεία θα ήταν καλό να 

λαμβάνουν υπόψη τις γλωσσικές και πολιτισμικές δραστηριότητες των παιδιών και να 

έχουν ως στόχο την καλλιέργεια του σεβασμού και της ανοχής των ατόμων με 

διαφορετική εθνική, πολιτισμική, κοινωνική, φυλετική, οικονομική και θρησκευτική 

προέλευση.  Το μοντέλο αυτό αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή και 

συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός κοινωνικού πλαισίου στο οποίο συνυπάρχουν άτομα 

διαφορετικών υποβάθρων.  

 Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να συμβαδίζει με τις ανάγκες της εκάστοτε 

εποχής.  Ως εκ τούτου, πρέπει να είναι ευέλικτο και να εμπεριέχει πρόνοιες για την 

δημιουργική απασχόληση των μαθητών πάντα στα πλαίσια ενός ασφαλούς και υγιούς 

περιβάλλοντος. 

 Ένας εύλογος προβληματισμός που δημιουργείται είναι αν τελικά τα σχολεία 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μαθητών, λαμβανομένης υπ’ όψιν της 
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διαφορετικότητας των κοινωνικών - οικονομικών και πολιτισμικών υπόβαθρων των 

μαθητών. 

Ανάλυση 

Θέμα 1:  Βελτίωση Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών 

 Η αξιολόγηση γίνεται με μονοδιάστατα κριτήρια από τον επιθεωρητή.  Σήμερα στα 

σχολεία η αξιολόγηση από τους επιθεωρητές γίνεται με ενημέρωση εκ των προτέρων 

του εκπαιδευτικού και έτσι δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να προετοιμαστεί 

κατάλληλα για το μάθημα.  Η αξιολόγηση γίνεται με βάση 4 κριτήρια εκ των οποίων 

μόνο το ένα αφορά την διδακτική πράξη.  Είναι σημαντικό να δίνεται βαρύτητα στην 

αξιολόγηση της διδακτικής πράξης.  Το παρών σύστημα έχει στόχο την προαγωγή του 

εκπαιδευτικού και έτσι προάγει τον αρχαιότερο και όχι τον ικανότερο. 

Θέμα 2:  Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών 

 Στην παρούσα κατάσταση οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν υποχρεωτική ουσιαστική 

επιμόρφωση καθώς δεν επιβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, παρ’ 

όλο που το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου προσφέρει προαιρετικά σεμινάρια και 

εκπαιδευτικές θεματικές ημερίδες. 

Θέμα 3:  Δημιουργία μηχανισμού υποβολής παραπόνων από μαθητές 

 Σήμερα στις σχολικές μονάδες δεν υπάρχουν διατυπωμένες και θεσμοθετημένες 

διαδικασίες υποβολής παραπόνου από γονείς μαθητών, οργανωμένα σύνολα παιδιών ή 

μονάδες παιδιών.  Με τραγικό αποτέλεσμα τα παιδιά μένουν εκτεθειμένα στον κίνδυνο 

κακομεταχείρισης από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ναι μεν έχουν καταγγελθεί, αλλά δεν 

έχουν υποστεί τις συνέπειες των πράξεων τους. 

Θέμα 4: Σύγχρονοι τρόποι αξιολόγησης των μαθητών 

 Η αξιολόγηση των μαθητών βασίζεται κυρίως στην βαθμολογία από διαγωνίσματα 

κάθε τετράμηνο.  Παρά τις πολλές προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις αξιολόγησης των 
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μαθητών, δεν κατέληξαν σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα με συνέπεια την διατήρηση της 

παρούσας κατάστασης. 

Θέμα 5:  Αναλυτικά Προγράμματα 

 Η ύλη είναι αρκετά μεγάλη, σε όλα τις σχολικές βαθμίδες και μαθήματα, με 

αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να προσπαθούν από την αρχή μέχρι το τέλος του 

ακαδημαϊκού έτους να την καλύψουν, χωρίς να μπορούν να κάνουν άλλες 

δραστηριότητες.  Λόγω αυτού του προβλήματος, παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις 

το φαινόμενο της στείρας αποστήθισης και της «παπαγαλίας», χωρίς να προάγεται η 

κριτική σκέψη, η σφαιρική καλλιέργεια, η ενασχόληση των μαθητών και των καθηγητών 

με άλλες δραστηριότητες κτλ., με αποτέλεσμα οι μαθητές για να καλύψουν και να 

μάθουν την ύλη καταφεύγουν στην παραπαιδεία, με συνέπεια, να μην αναπτύσσουν 

δεξιότητες σε άλλα πεδία. 

 Οι μαθητές αποφοιτούν από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχοντας ελλιπή 

ενημέρωση σε θέματα  σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και σωματικής υγείας, ενώ είναι 

δικαίωμά τους, σύμφωνα με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού.  

 Επίσης, τα παιδιά από το δημοτικό πρέπει να ενημερώνονται για βασικούς 

ορισμούς, όπως η δημοκρατία, τα πολιτεύματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενθάρρυνση 

της ενεργούς πολιτότητας από μικρή ηλικία.   

 Στο σημερινό αναλυτικό πρόγραμμα της παιδείας στην Κύπρο, δεν λαμβάνεται 

υπόψιν η διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα  των μαθητών (πολιτισμός, γλώσσα, 

θρησκεία, εθνικότητα, σεξουαλικότητα). 

Θέμα 6:  Ψηφιοποίηση και Νέες Τεχνολογίες Μάθησης 

 Η χρήση των έντυπων σχολικών βιβλίων επιβαρύνει κατά κύριο λόγο την υγεία 

των μαθητών με το αχρείαστο βάρος στις τσάντες τους καθώς και το περιβάλλον αλλά 

επίσης επιβαρύνει κάθε χρόνο οικονομικά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
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 Οι πλείστοι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία που είναι ενταγμένη ήδη 

σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινότητά τους, αντίθετα μεγάλη μερίδα των 

εκπαιδευτικών δεν επιμορφώνονται και δεν γνωρίζουν να χρησιμοποιούν σωστά την 

τεχνολογία. 

Θέμα 7:  Ασφάλεια και Υγεία 

 Στα σχολεία υπάρχουν ελάχιστοι ειδικευμένοι ψυχολόγοι οι οποίοι αντιστοιχούν σε 

πολλούς μαθητές.  Αυτό σημαίνει ότι ο ψυχολόγος έχει μόνο μια συνάντηση με τον 

μαθητή ή σε ειδικές περιπτώσεις, όταν κληθεί από την διεύθυνση του σχολείου,  με 

αποτέλεσμα είτε να στοχοποιείται είτε να θυματοποιείται το παιδί. 

 Τα πλείστα σχολεία δεν παρέχουν ένα ευχάριστο περιβάλλον για ένα παιδί. 

Υπάρχουν ελλιπείς χώροι πρασίνου, οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι ακατάλληλες και 

επικίνδυνες για την σωματική ευημερία και  οι αίθουσες είναι υποφωτισμένες.  Επίσης, 

παρατηρείται απουσία υλικοτεχνικών υποδομών για παιδιά ΑμΕΑ. Ακόμη η παιδονομία 

είναι πολύ περιορισμένη με αποτέλεσμα να υπάρχει μειωμένος έλεγχος.  Οι χαμηλές 

περιφράξεις ή σχεδόν ανεπαρκείς αποτελούν κίνδυνο για τους μαθητές και τις σχολικές 

μονάδες. 

 Είναι περιορισμένος ο αριθμός εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν γνώσεις πρώτων 

βοηθειών.  Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν επίσης εξειδικευμένες γνώσεις ούτως ώστε να 

είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν περιστατικά που σχετίζονται με τα παιδιά ΑμΕΑ. 

Συμπεράσματα 

Θέμα 1:  Βελτίωση Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών 

 Προτεινόμενες εισηγήσεις για αλλαγές για το σύστημα αξιολόγησης. 

 Εισηγούμαστε περισσότερα και πιο σαφή κριτήρια αξιολόγησης με βαθμολογία 1-

 100 αντί από 1-10 όπως συμβαίνει σήμερα.  Όπως για παράδειγμα: 

- Επαγγελματική Κατάρτιση (παιδαγωγική κατάρτιση, πτυχία, γνώσεις). 

- Οργάνωση, Διοίκηση (Διαχείριση της τάξης).  
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- Επικοινωνία και δημιουργία σχέσης με τους μαθητές (Να θεσμοθετηθεί το ενδιαφέρον του 

δασκάλου για τον μαθητή που έχει δυσκολίες). 

- Γενική Συμπεριφορά και Δράση.  

- Σχέση Γονέα – Εκπαιδευτικού. 

 Αξιολόγηση από επιθεωρητές σε ανύποπτο χρόνο, δηλαδή χωρίς να ενημερωθεί ο 

εκπαιδευτικός από πριν. Θα πραγματοποιείται μία (1)φορά τον χρόνο από τον 

επιθεωρητή και τουλάχιστον δύο (2) φορές από τον Διευθυντή του σχολείου.  Αυτό 

καθιστά καθαρά υπεύθυνο τον καθηγητή για την ποιότητα του μαθήματος του καθ’ όλη 

την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, και όχι απλά να προετοιμαστεί για μία φορά που 

προγραμματισμένα θα γίνει επιθεώρηση και έτσι το μάθημα να είναι ενδιαφέρον. 

 Αξιολόγηση από μαθητές (ηλεκτρονική υποβολή) με απλές ερωτήσεις που θα 

υποβοηθήσουν και τους ίδιους ως προς τι να αξιολογούν στο μαθησιακό περιβάλλον 

που δημιουργεί ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές αλλά και για τους τρόπους 

διδασκαλίας που χρησιμοποιεί.  Στην ίδια αξιολόγηση μπορεί να γίνεται και αξιολόγηση 

ως προς το περιεχόμενο του μαθήματος. 

 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από τον διευθυντή με βαρύτητα στο εκπαιδευτικό 

του έργο. 

 Νευροψυχολογική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. 

 Αξιολόγηση Καθηγητή πρέπει να συνυπολογίζεται ως εξής:  

Επιθεωρητής - 35%, Διευθυντής - 35%, Μαθητές - 25%, Αυτοξιολόγηση - 5%. 

Θέμα 2:  Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών 

 Επιτυχής παρακολούθηση προγραμμάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα που 

διοργανώνει, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Κύπρου, Εθνικές Υπηρεσίες Erasmus+.  Επίσης συμμετοχή σε καλοκαιρινά και 

χειμερινά σχολεία για ειδικά θέματα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.  
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 Αναβάθμιση του ρόλου του Διευθυντή με την υλοποίηση πρωτοβουλιών και 

δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας και όχι μόνο η επίβλεψη για την ύλη. 

Θέμα 3:  Δημιουργία μηχανισμού υποβολής παραπόνων από μαθητές. 

 Στα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος είναι αναγκαία η 

δημιουργία ενός μηχανισμού υποβολής και διερεύνησης παραπόνων.  Σε σύγχρονες 

σχολικές μονάδες πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρα διατυπωμένες και θεσμοθετημένες 

διαδικασίες υποβολής παραπόνου. 

Θέμα 4:  Σύγχρονοι τρόποι αξιολόγησης των μαθητών 

 Η αξιολόγηση του μαθητή δεν πρέπει να είναι μόνο ποσοτική μέσω 

διαγωνισμάτων και εξετάσεων αλλά και ποιοτική.  Αντί η βαθμολογία να είναι ο μέσος 

όρος των εξετάσεων, θα πρέπει να εισηγηθεί μία γενική βαθμολογία που θα 

αξιολογούνται τα διαγωνίσματα, η συμμετοχή σε δραστηριότητες (ΔΔΚ) και τελικά έργα 

(project).  Έτσι οι μαθητές δεν αξιολογούνται μόνο στην γνώση αλλά στις δεξιότητες 

που απέκτησαν κατά την σχολική χρονιά. 

Θέμα 5:  Αναλυτικά Προγράμματα 

 Στη δημιουργία των αναλυτικών προγραμμάτων να συμμετέχουν και οι μάχιμοι 

εκπαιδευτικοί. Θετικό είναι να προστεθούν περαιτέρω δραστηριότητες εκτός σχολικής 

αίθουσας οι οποίες θα αντικαταστήσουν εν μέρει τους τυπικούς τρόπους μάθησης, 

όπως project, θέατρα, εκδηλώσεις και αθλητισμός.  

 Εισηγούμαστε την μείωση της διδακτέας  ύλης, έτσι ώστε να δοθεί περισσότερη 

βαρύτητα στις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ανάλογα με την σχολική βαθμίδα.  Αυτό 

θα μειώσει το άγχος των μαθητών, θα αποφευχθεί η στείρα αποστήθιση. Αλλάζοντας 

τον τρόπο διδασκαλίας, λόγω μείωσης της ύλης, ίσως να μπορέσουν να συμμετέχουν 

ενεργά  περισσότεροι μαθητές στο μάθημα.  

 Για να αποφευχθούν τα κενά που έχουν οι μαθητές στη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση, θα ήταν καλό να ενταχθεί υποχρεωτικά το μάθημα από την Δημοτική 
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εκπαίδευση  και οι μαθητές θα μαθαίνουν  βασικές πληροφορίες για το σώμα τους, για 

την επαφή και επικοινωνία με τους συνανθρώπους τους και για την έννοια της 

σεξουαλικής παρενόχλησης. 

 Να ενταχθεί το μάθημα της «Αγωγής του Πολίτη» και στη Δημοτική εκπαίδευση, 

όπου θα εξηγούνται και θα εμπεδώνονται βασικές έννοιες, θεωρίες, θεσμοί και 

λειτουργίες της Πολιτείας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Δημοκρατία. 

 Τα μαθήματα αυτά, πρέπει να γίνονται από ψυχολόγους, για να μπορούν να 

εξηγούν στα παιδιά τις θεωρίες αλλά και για να ξέρουν πως να διαχειριστούν 

διαφορετικά την κάθε περίπτωση. 

 Θα ήταν καλό να θεσμοθετηθεί μία εβδομαδιαία συνάντηση των ομίλων του 

σχολείου. Είναι ένας τρόπος να ασχολούνται τα παιδιά με άλλες δραστηριότητες. 

 Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν η διαφορετικότητα του κάθε μαθητή 

ξεχωριστά.  Είναι καλό να γίνονται εκδηλώσεις ή δραστηριότητες για την 

πολυπολιτισμικότητα, και για τους ΑΜΕΑ.  Σημαντικό είναι να αναφερθεί το πρόγραμμα 

του Υπουργείου Παιδείας «Imagine», που έχει θεσμοθετηθεί από το 2016-2017.  Είναι 

ένα πρόγραμμα που πρέπει να προβληθεί  καλύτερα από τα σχολεία.  

 Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού που ήδη υπάρχουν στα σχολεία, 

πρέπει να καταρτιστούν αναλόγως, ούτως ώστε να μπορούν να ενημερώνουν ορθά και 

επαρκώς τους μαθητές. 

Θέμα 6:  Ψηφιοποίηση και Νέες Τεχνολογίες Μάθησης 

 Ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα σε δημοτική και μέση εκπαίδευση στα σχολεία.  Μέσω 

της πλατφόρμας οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα να καταγράφουν 

ηλεκτρονικά τις απουσίες των μαθητών. Αυτό θα συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση 

των γονιών από την διεύθυνση.  Βελτίωση επικοινωνίας μεταξύ καθηγητή-μαθητή 

καθώς η πλατφόρμα θα συμβάλει στην άμεση επαφή τους, ακόμα και από το σπίτι.  

Μέσα στην πλατφόρμα οι μαθητές μπορούν να δουν την ύλη τους, έξτρα υλικό που θα 
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ανεβάζει ο καθηγητής, τις ημερομηνίες των εξετάσεων κτλ. Το ανάλογο μπορεί να 

ισχύσει και στους εκπαιδευτικοί.  

 Ενθάρρυνση στους εκπαιδευτικούς για την χρήση ψηφιακών συσκευών στην 

δημοτική εκπαίδευση με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με την τεχνολογία και την 

αφομοίωσή της στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.  Το υπουργείο μέσω του τμήματος 

τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου να δώσει κατευθυντήριες γραμμές 

για εφαρμογές (applications) σχετικές με όλα τα μαθήματα. Για αυτό επιβάλλεται να 

υπάρχει σε κάθε σχολείο ένας ειδικός στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

ούτως ώστε να επιμορφώνει και να βοηθά τους εκπαιδευτικούς στην χρήση των 

εφαρμογών. 

Επίσης σταδιακά μπορεί να ενθαρρυνθεί και στους μαθητές η τεχνολογία με 

σκοπό να μειωθεί το βάρος της σχολικής τσάντας.  Η μείωση του κόστους αγοράς 

βιβλίων είναι ακόμα ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. 

 Επιπρόσθετα, θα είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον καθώς δεν θα γίνεται 

σπατάλη χαρτιού. 

 Θα ήταν καλό να ενταχθεί το μάθημα της ρομποτικής. 

Θέμα 7:  Ασφάλεια και Υγεία 

 Σε κάθε σχολική μονάδα να υπάρχει ένας ειδικά εξειδικευμένος ψυχολόγος σε 

θέματα παιδείας. Θα πρέπει να είναι σε μόνιμη βάση ώστε να έχει συστηματικές 

συναντήσεις με τα παιδιά.  Ο εν λόγω ψυχολόγος να έχει την ικανότητα και την 

κατάρτιση να αποτρέπει κοινωνικά φαινόμενα.  Επιπλέον, μπορεί να έχει επικοινωνία 

και με τους γονείς, ούτως ώστε να τους παρέχει ψυχολογική υποστήριξη αλλά και 

ενημέρωση.  Επίσης, μπορεί να παρέχει στήριξη στους εκπαιδευτικούς με σκοπό την 

αποφόρτισή τους. 

 Επιβάλλονται πιο σύγχρονα μέτρα ασφαλείας όπως είναι η τοποθέτηση 

θυροτηλέφωνου και συστήματος κλειστής παρακολούθησης στις περιφράξεις των 
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σχολείων. Επιπλέον μέτρα βελτίωσης είναι να αυξηθεί η παιδονομία, να συντηρηθούν 

και να αναβαθμιστούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις και να υπάρχουν επαρκείς 

περιφράξεις.  Να εμπλουτισθούν οι χώροι πρασίνου στα σχολεία, να βάφονται συχνά οι 

αίθουσες με χαρούμενα χρώματα και να εμπλουτιστούν τα σχολικά διαλείμματα με 

μουσική, ομαδικά παιχνίδια κτλ.  

 Επιβάλλεται όλοι οι εκπαιδευτικοί ανεξαιρέτως να έχουν πιστοποιημένη γνώση 

πρώτων βοηθειών, νοηματικής γλώσσας, γραφή braille κλπ και γενικότερα να είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσουν βασικά προβλήματα υγείας που μπορεί να προκύψουν στο 

σχολικό χώρο (σεμινάρια, συνέδρια, αγορά υπηρεσιών).  Επιπλέον, θα ήταν καλό να 

έχουν και εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και να επιμορφώνονται κατάλληλα σχετικά με τα 

ΑμΕΑ. Έπειτα είναι αναγκαίο να εισαχθούν κριτήρια για την αγορά υπηρεσιών από 

συνοδούς. 

 Η επιλογή και πρόσληψη των συνοδών να γίνεται από επιτροπή του Υπουργείου 

Παιδείας για να αποφεύγεται η τυχαία και αναξιοκρατική πρόσληψη συνοδών από τις 

Εφορευτικές Επιτροπές των σχολείων.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  

Εισηγήσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

• Δημιουργία μηχανισμού υποβολής και διερεύνησης παραπόνων από μαθητές. 

• Βελτίωση μορφών αξιολόγησης (συνολική βαθμολογία μαθητών).  

• Ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα σε δημοτική και μέση εκπαίδευση στα σχολεία. 

• Μείωση διδακτέας ύλης. 

• Προώθηση του προγράμματος «Imagine». 

• Επαναφορά του θεσμού Εβδομάδας Εργασίας. 

• Καταρτισμένοι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. 

• Σύστημα αξιολόγησης με σαφή κριτήρια και με βαθμολογία 1- 100.  

• Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών. 



107 

• Εξειδικευμένος ψυχολόγος σε κάθε σχολική μονάδα. 

• Χρήση τεχνολογίας από τους μαθητές με στόχο η μείωση του βάρους της σχολικής 

τσάντας. 

• Σταδιακή μείωση των μονάδων της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.  

• Εισαγωγή προφορικής εξέτασης. 

• Ασύρματο δίκτυο στα σχολεία (WiFi). 

• Ενθάρρυνση και στήριξη των καθηγητών για χρήση ψηφιακών συσκευών στην 

εκπαίδευση. 

• Πρόσθεση μαθημάτων: «Αγωγή του Πολίτη», «Σεξουαλική Αγωγή» ή «Γνωρίζω το σώμα 

μου». 

• Πρόσθεση περαιτέρω δραστηριοτήτων εκτός σχολικής αίθουσας. 

• Εβδομαδιαία συνάντηση των ομίλων του σχολείου. 

• Επαναφορά της Εβδομάδας Εργασίας. 

• Καταρτισμένοι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. 

• Τοποθέτηση θυροτηλέφωνου στην είσοδο του σχολείου. 

• Τοποθέτηση συστήματος κλειστής παρακολούθησης στις περιφράξεις των σχολείων. 

• Εισαγωγή μαθήματος ρομποτικής. 

Εισηγήσεις προς την Κοινωνία των Πολιτών 

• Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών. 

• Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν πιστοποιημένη γνώση Πρώτων Βοηθειών. 

Εισηγήσεις προς τη Νεολαία 

• Χρήση ψηφιακών βιβλίων κατά την διαδικασία μάθησης με στόχο την μείωση του βάρους 

της σχολικής τσάντας. 

• Προσθήκη μαθημάτων για περισσότερη συσχέτιση της τεχνολογίας με την εκπαίδευση. 

Εισηγήσεις προς εκπαιδευτικές οργανώσεις 

• Η μονιμότητα των εκπαιδευτικών να γίνει συμβατικότητα. 

• Αξιολόγηση μέσω μεθόδου project με την χρήση τεχνολογιών. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σας ευχαριστώ, πάρα πολύ.  Έχουμε τώρα το μέρος των ερωτήσεων.  Η κάθε 

επιτροπή θα έχει μια ερώτηση, ξεκινώντας από την Επιτροπή Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και έχετε δύο λεπτά, ένα θέμα σας παρακαλώ;  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: 

(ΕΙΡΗΝΗ ΗΛΙΑ) 

 Ονομάζομαι Ειρήνη Ηλία.  Είμαι από την επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων.  Συμμεριζόμαστε όλη η επιτροπή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

εκπαίδευση σήμερα, παρ’ όλα αυτά αναφέρεστε εκτεταμένα στη χρήση τεχνολογικών 

μέσων στα σχολεία απευθυνόμενοι σε διάφορους φορείς όπως το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού, τη Νεολαία και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.  Πώς θα μπορούσαν 

όμως αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνετε να πραγματωθούν με βάση τις ανάγκες ενός 

σύγχρονου σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την υπόσταση όσο και τη 

διαφορετικότητα όλων των παιδιών με βάση και τη θεματική που είχετε να αναλύσετε σε 

μια πολυπολιτισμική Κύπρο.  Όπως παραδείγματος χάριν, τί υπηρεσίες παρέχουν οι 

συγκεκριμένοι φορείς στους οποίους αναφέρεστε ως προς τις χαμηλόμισθες ή τις 

άπορες οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ή έστω να 

αξιοποιήσουν μερικά από τα παραδείγματα που αναφέρετε λ.χ. τα ψηφιακά βιβλία, όχι 

μόνο στο σχολείο να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν αλλά και στο σπίτι γιατί όπως 

αντιλαμβανόμαστε υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν είναι καν οικογένειες.  Μπορεί 

παιδιά να μένουν σε παιδικές στέγες, σε ιδρύματα ή σε σπίτι χωρίς ηλεκτρισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, πάρα πολύ.  

 Η επιτροπή Εσωτερικών, δύο λεπτά.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(ΜΑΙΡΙΛΥΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ) 
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 Ονομάζομαι Μαίριλυν Χαραλάμπους, από την επιτροπή Εσωτερικών.  

Συγχαρητήρια για την παρουσίασή σας.  Εμένα η απορία μου είναι ότι, δεδομένου του 

τίτλου σας δεν άκουσα κάτι για τη διαφορετικότητα, πώς θα αντιμετωπιστεί η 

μετανάστευση, ο ρατσισμός στη θρησκεία, στο χρώμα, στο βάρος κλ.π.  Άκουσα, ναι 

μεν τεχνολογικά επιτεύγματα που πρέπει να γίνουν για το σχολείο αλλά τίποτε για τη 

διαφορετικότητα.  Υπάρχει κάτι που παρέλειψα, δεν άκουσα καλά ή έχει κάτι που δεν 

ειπώθηκε;  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ.   

 Η επόμενη ερώτηση είναι από την επιτροπή Εργασίας και σας παρακαλώ όσοι θα 

μιλήσετε να σηκώνεστε σας παρακαλώ;  Να μιλάτε όρθιοι;  Επιτροπή Εργασίας.  Δεν 

έχουμε επιτροπή Εργασίας εδώ;  Δεν έχουμε ερώτηση, εντάξει.  Η Επιτροπή 

Περιβάλλοντος. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

(ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ) 

 Παπαμιχαήλ Γεωργία, εκ μέρους της επιτροπής Περιβάλλοντος.  Μία από τις 

εισηγήσεις σας, πρώτα απ’ όλα συγχαρητήρια για την έκθεσή σας.  Ήθελα να εστιάσω 

σε μια από τις εισηγήσεις σας που ήταν η πρόσθεση μαθημάτων όπως Αγωγή του 

Πολίτη, Σεξουαλική Αγωγή ή Γνωρίζω Το Σώμα Μου διαφορετικά.  Η ερώτησή μου 

σχετίζεται με την εισαγωγή των μαθημάτων της σεξουαλικής αγωγής.  Πρώτα απ’ όλα, 

θα ήθελα αν γίνεται να μας συγκεκριμενοποιήσετε ποια θεωρείτε την κατάλληλη ηλικία, 

δηλαδή, 15 μέχρι 16, 17 μέχρι…  Αυτό το πράγμα.  Και το άλλο, είναι κάτι που γίνεται σε 

πολλά συγκεκριμένες περιπτώσεις όμως υπάρχει πιθανότητα να γίνει και θα ήθελα να 

θίξω αυτή την πιθανή προβληματική πτυχή αυτού του μέτρου.  Αν κάποιος 

μαθητής/μαθήτρια έχει περάσει βιασμό, εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε 
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να παρακολουθήσει ένα τέτοιο μάθημα χωρίς κάποια ψυχολογική επίπτωση και θα 

ήθελα να ακούσω την άποψή σας σε τούντο θέμα.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι εκπρόσωποι, έχετε πέντε λεπτά. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

(ΛΟΪΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) 

 Ευχαριστούμε.  Όσον αφορά την ερώτηση της επιτροπής Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της κ. Ηλία, ως προς την ψηφιοποίηση είναι κοινώς αποδεκτό 

ότι κάποια στιγμή πρέπει να εφαρμοστεί.  Όσον αφορά όμως τα άτομα που δεν έχουν 

τους οικονομικούς πόρους ή ας πούμε να αγοράσουν κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές 

που μπορεί να προαπαιτούνται γι’ αυτή την εφαρμογή, έχουν συζητηθεί στην επιτροπή 

αυτά τα θέματα και σκεφτόμαστε βασικά μέσω των δράσεων να επεκταθούμε πάνω σε 

αυτά.  Μια ιδέα που είχαμε ήταν, για παράδειγμα, τα σχολεία να είναι ανοικτά τα 

απογεύματα για τους μαθητές που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις 

των σχολείων ή τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των τάξεων και κάποιοι καθηγητές να 

είναι κάτι σαν εφημερεύοντες ας πούμε πιο μετά.  Εντάξει, υπενθυμίζουμε ότι η 

ψηφιοποίηση για μείωση βάρους θα γίνει, η μείωση βάρους της σχολικής τσάντας θα 

γίνει σταδιακά μαζί με την εφαρμογή της ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας αλλά κυρίως 

αυτά είναι θέματα που θα συζητηθούν περαιτέρω στις δράσεις μας, οπόταν είμαστε 

ανοικτοί στο να ακούσουμε και άλλες προτάσεις από εσάς στη συνέχεια.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

(ΡΟΓΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ) 

 Θα συμπληρώσω λίγο στην ερώτηση, είναι ότι η εισήγησή μας ας πούμε για τα 

ηλεκτρονικά βιβλία είναι μια τροποποίηση…  Καταρχήν, πλέον στα σχολεία στην Α΄ 

Γυμνασίου δίνουν υπολογιστές, κονδύλι για αγορά υπολογιστών.  Παρά να αγοράσουν 

υπολογιστή είναι καλύτερα να αγοράσουν σταδιακά pad και να τα έχουν στην τάξη, να 
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τα χρησιμοποιούν μόνο στην τάξη και να έχουμε το βιβλίο εκεί.  Γι’ αυτό λέω ότι δεν 

είναι κοστοβόρο, δηλαδή υπάρχει ήδη το κονδύλι εκείνο του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Παρά να τον έχεις σπίτι και να έχουμε αυτό το πρόβλημα που όπως αναφέρετε για 

παιδιά που έχουν οικονομικά προβλήματα να τα έχουμε στην τάξη, δεν είναι ότι δεν θα 

τα έχουν στην τάξη.  Έτσι θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα και του βάρους και το ότι ο 

κάθε μαθητής θα έχει το δικό του pad και χωρίς λεφτά του κράτους επιπλέον.   

 Για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση… 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

(ΛΟΪΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) 

 Επίσης, ο υπουργός αναφέρθηκε ότι, κοινωνία που δεν επενδύει στη νέα γενιά δεν 

είναι κοινωνία του μέλλοντος, οπόταν μπορούμε να σταθούμε και σε αυτή την αναφορά 

του υπουργού. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

(ΡΟΓΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ) 

 Φυσικά.  Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.  Πέραν του ότι είναι δικαίωμα του παιδιού 

όπως γράφεται στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού από τον ΟΗΕ, αναφέρεται 

σε εκθέσεις της Επιτρόπου για το Παιδί κ. Λήδας Κουρσουμπά, την τελευταία έκθεσή 

της πριν δέκα μέρες ότι είναι απόλυτο δικαίωμα των παιδιών να μαθαίνουν, να 

γνωρίζουν μέσα από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.  Μιλούμε για τη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση από το δημοτικό, να ξέρουν από την αρχή τι γίνεται.   Πρέπει να 

μαθαίνουν, στο δημοτικό πρέπει να μαθαίνουν βασικές έννοιες και για το σεξ και για το 

τι είναι πολίτης και για πάρα πολλά πράματα.  Δεν ξέρουν βασικά πράματα και έχουν 

γνώσεις για θέματα που δεν τους ενδιαφέρουν στην πραγματικότητα, δεν τους κάνουν 

πολίτες τους ανθρώπους εκείνους.  Ναι, λέμε από το δημοτικό μπορούν να αφαιρεθούν 

δευτερεύοντα πράματα για μας και να έχουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. 

 Δεν θυμούμαι το άλλο υποερώτημα… 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

(ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ) 

 Για τη σεξουαλική παρενόχληση, εάν… 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

(ΡΟΓΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ) 

 Ναι, στην έκθεσή μας είμαστε αναλυτικότατοι και για τους ψυχολόγους γράψαμε 

πάρα πολλά πράματα στην έκθεση που τα αφαιρέσαμε γιατί είχαμε μόνο οκτώ σελίδες 

να αναφέρουμε, στην πραγματικότητα γράψαμε είκοσι σελίδες εμείς και τα διαγράψαμε 

για να διαβάσετε τα βασικά.  Είχαμε πάρα πολλά ζητήματα που μπορούσαμε να 

διαβάσετε και να αναφέρονται.   Μπορεί να μην τα αναφέραμε προφορικά εδώ αλλά 

υπάρχουν στην έκθεση και μπορείτε να τα δείτε στην έκθεση.  Δεν είχαμε και τον χρόνο.  

Προτιμούσαμε να σας τα πούμε προφορικά, να ακούσετε σημαντικά πράματα, τα 

υπόλοιπα να τα διαβάσετε στην έκθεση. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

(ΛΟΪΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) 

 Επίσης, εστιάσαμε σε αυτά που θεωρούμε πιο υλοποιήσιμα…  Ας πούμε για την 

ενιαία πλατφόρμα, επειδή εντάξει σκεφτήκαμε και το μοντέλο της Φιλανδίας αλλά 

κάποια πράματα είναι πολύ μακριά από εμάς ακόμα, οπόταν τα πιο υλοποιήσιμα 

αρχικά και μετά βλέπουμε.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

(ΡΟΓΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ) 

 Εισηγηθήκαμε ψυχολόγο σε όλα τα σχολεία.  Δεν μπορεί ο κάθε σύμβουλος να 

κάνει και τον ψυχολόγο χωρίς να έχει την απαραίτητη κατάρτιση.  Και παιδοψυχολόγους 

συγκεκριμένα.  Και το σύστημα που είναι σήμερα για να έρθει ο ψυχολόγος για 

οποιοδήποτε ζήτημα, στιγματίζει τον μαθητή.  Πρέπει να το μάθει ο διευθυντής, πρέπει 

να το μάθει ο σύμβουλος, πρέπει να ενημερωθούν οι γονείς, το ξέρουν όλοι οι μαθητές 



113 

ξαφνικά και γίνεται ένας φαύλος κύκλος για να έρθει ένας απλός ψυχολόγος σε ένα 

σχολείο για το οποιοδήποτε ζήτημα, όχι τόσο σοβαρό όπως λέεις εσύ.   Το δικό σας 

ερώτημα νομίζω απαντήθηκε.  Ήμασταν εκτενέστατοι στην έκθεση που γράψαμε.  Εδώ 

δεν τα αναφέραμε τα ζητήματα λόγω χρόνου.  Φυσικά και αναφέρουμε για τα παιδιά με 

ειδικές ικανότητες και με αναπηρίες.  Φυσικά λέμε ότι πρέπει να δοθούν λεφτά να 

φτιαχτούν οι αίθουσες των μαθητών, να μην μένουν μέσα στα αποδυτήρια, να έχουν 

χρώματα και έντονες… Γιατί στη Λάρνακα είχε ένα περιστατικό που έμεναν μωρά με 

ειδικές ικανότητες σ’ ένα χώρο χωρίς παράθυρα, χωρίς φωτισμό που δεν τους χωρούσε 

καν να περάσουν από εκείνη την πόρτα.  Τα αναφέραμε όλα νομίζω, μπορούμε να τα 

συζητήσουμε φυσικά.    

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει, τα πέντε λεπτά έχουν περάσει έτσι κλείστε το αν έχετε κάτι. 

(Μη ευκρινή σχόλια στην αίθουσα) 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

(ΡΟΓΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ) 

 Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει επιπλέον ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

(ΡΟΓΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ) 

 Παρακαλούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ και τώρα θα προχωρήσουμε με την ψηφοφορία.  Επομένως, όσοι από 

εσάς ψηφίζουν υπέρ της έκθεσης, παρακαλώ να ψηλώσουν το χέρι τους. 

 Κρατάτε τα χέρια ψηλά, σας παρακαλώ.   

 Έχουμε αποτέλεσμα. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σαράντα δύο υπέρ.   

 Όσοι είναι κατά, σας παρακαλώ να ψηλώσετε το χέρι σας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τρείς ψήφους κατά. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και έχουμε και τέσσερις αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι αυτή η έκθεση θα 

ενσωματωθεί μαζί με τις άλλες και θέλω να συγχαρώ όσους έχουν συντάξει την έκθεση 

και να τους παρακαλέσω τις είκοσι σελίδες να μου τις στείλουν εμένα.  Βρείτε κάποιον 

τρόπο να μου τις στείλετε, σας παρακαλώ.  Τις είκοσι σελίδες, όχι τις οκτώ. 

 Προχωρούμε με την Επιτροπή Περιβάλλοντος.  Να σας παρακαλέσω οι 

εκπρόσωποι της Επιτροπής Περιβάλλοντος Άντρια Θωΐδη και Ορέστης Μάτσας να 

παρουσιάσουν την έκθεσή τους.  Έχετε δεκαπέντε λεπτά για την παρουσίασή σας στην 

ολομέλεια. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 
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(Α. ΘΩΪΔΗ) 

 Έντιμε κύριε εκπρόσωπε του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

 Έντιμη κυρία πρόεδρε της Γ΄ Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, 

 Αγαπητοί νέοι και νέες βουλευτές, 

 Κυρίες και κύριοι,  

 Καλή σας μέρα.  Η χρόνια κατάσταση έλλειψης νερού, ήτοι η λειψυδρία, αποτελεί 

φαινόμενο που μαστίζει πολλές περιοχές του πλανήτη μας σε κοινωνικό, οικονομικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο.  Η χώρα μας, δυστυχώς, δεν αποτελεί εξαίρεση.  Για το λόγο 

αυτό η επιτροπή μας συνεδρίασε με σκοπό την εκπόνηση υπομνήματος προτάσεων για 

αειφορική διαχείριση του νερού.  Το νερό είναι ένας ανεκτίμητος πόρος για τη διατήρηση 

της ζωής στον πλανήτη.  Η σημαντικότητά του έγκειται στη χρήση και λειτουργία του ως 

κοινωνικό και οικονομικό αγαθό, αλλά και ως περιβαλλοντικό στοιχείο.  Είναι 

απαραίτητο αγαθό για όλες τις βασικές ανάγκες επιβίωσης του ανθρώπου, ενώ η 

πρόσβασή του σε ασφαλές και καθαρό νερό έχει κατοχυρωθεί από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως βασικό ανθρώπινο 

δικαίωμα.  Το νερό διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο.   

 Η κακή διαχείριση του νερού παρατηρείται διαχρονικά από μέρους της 

ανθρωπότητας και έχει άμεσες επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους.  Η κλιματική 

αλλαγή έχει εντείνει τις πιέσεις στα αποθέματα νερού τις τελευταίες δεκαετίες με τις 

συνέπειες φανερές στον παγκόσμιο υδρολογικό κύκλο.  Δυστυχώς, και η χώρα μας 

εκτίθεται στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της κακής διαχείρισης του 

νερού.  Επομένως, τις τελευταίες δεκαετίες το φαινόμενο της λειψυδρίας μαστίζει το νησί 

μας εντονότερα.   

 Ως εκ τούτου, η ανάγκη εφαρμογής ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου και 

θέσπισης ενός αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, που θα διασφαλίζει την αειφορική 

διαχείριση του νερού, κρίνεται αδήριτη.  Η ευθύνη αυτή είναι καταλογιστέα τόσο στους 
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πολίτες όσο και στην πολιτεία ευρύτερα.  Αναμφίβολα, βιώσιμη και αειφορική διαχείριση 

του νερού, απαιτεί ολιστικές πολιτικές προσεγγίσεις, οι οποίες με τη σειρά τους 

επιβάλλουν την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο στο στάδιο 

της διαμόρφωσης όσο και στο στάδιο της εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής για τους 

υδάτινους πόρους.   

 Είναι εμφανές πως η ευθύνη της πολιτείας είναι τεράστια, καθώς το νερό δεν 

αποτελεί ένα κλασσικό οικονομικό πόρο, αλλά ένα αναντικατάστατο δημόσιο αγαθό, το 

οποίο απαιτεί ορθολογική διαχείριση, επεξεργασία, μεταφορά και διανομή του.  Η 

διαχείριση των υδάτων αποτελεί φλέγον περιβαλλοντικό ζήτημα για τη χώρα μας, 

καθώς εντοπίζονται τεράστια προβλήματα διαθεσιμότητας και ποιότητάς του.  Όλα αυτά 

είναι αποτέλεσμα της απουσίας ενός ορθού σχεδιασμού υποδομών, απουσία 

συστήματος επίβλεψης, αξιολόγησης και μιας γενικευμένης αδυναμίας εφαρμογής και 

συμμόρφωσης με την εθνική και υπερεθνική νομοθεσία.  Την κατάσταση έρχεται να 

συμπληρώσει και η αδυναμία των αρμοδίων των τμημάτων να εναρμονιστούν με το 

ευρωπαϊκό κεκτημένο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη σωρεία καταδικαστικών 

αποφάσεων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  Τέλος, παρατηρείται μια αδυναμία συντονισμού και επικοινωνίας των 

αρμοδίων φορέων μεταξύ τους, όπως επίσης και ένα γενικότερο κλίμα ελλιπούς 

κατάρτισης των πολιτειακών οργάνων και παροχής επαρκούς πληροφόρησης και 

ενημέρωσης των πολιτών.   

 Είναι πρόδηλη ανάγκη καλών πρακτικών και λύσεων, μεταξύ άλλων, είναι 

απαραίτητη η τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και εμπλουτισμού 

του με πρόνοιες προσιτά εφαρμόσιμες προς όλους τους δέκτες, έχοντας παράλληλα και 

ασφαλιστικές δικλείδες ελέγχου, αξιολόγησης και επίβλεψης.   

 Αναφορικά με τον τομέα της πληροφόρησης, ο βιομηχανικός κόσμος αποτελεί μια 

αντανάκλαση του γενικότερου προβλήματος απουσίας επαρκούς ενημέρωσης, 
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οικολογικής συνείδησης και κουλτούρας εξοικονόμησης του νερού.  Είναι δυστύχημα το 

γεγονός πως η βιομηχανία, η οποία χρησιμοποιεί αλόγιστα αυτό το φυσικό πόρο, τον 

θυσιάζει στο βωμό του κέρδους.  Σημαντικά παραδείγματα αποτελούν η υδροδότηση 

των γηπέδων γκολφ, τα οποία έχουν ανεγερθεί προ δεκαπενταετίας, όπως και η 

εξόρυξη χρυσού από τα μεταλλεία της Σκουριώτισσας και του Αμιάντου.  Απαραίτητη 

επίσης είναι η καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλτούρας και οικολογικής συνείδησης, 

μέσα από την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης των επαγγελματιών.  Αυτό θα 

επηρεάσει θετικά την αντίληψη της βιομηχανίας για το χρέος που έχει, αναφορικά με την 

ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων και των λυμάτων, καθιστώντας έτσι και την 

ευρωπαϊκή αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει» (polluter pays) πραγματικότητα, παρά 

διακήρυξη.  Η εν λόγω αρχή ορίζει πως ο θύτης και υπαίτιος οποιασδήποτε 

περιβαλλοντικής μόλυνσης είναι ταυτόχρονα και υπεύθυνος για την αποκατάσταση του 

προβλήματα.   

 Στη συνέχεια θα ήθελα να προσθέσω πως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, 

που καλείται να αντιμετωπίσει ο κυβερνητικός φορέας είναι οι διαρροές στο δίκτυο 

υδροδότησης, έχοντας το ποσοστό του 40%, κατά μέσο όρο, να κρούει τον κώδωνα του 

κινδύνου.  Ο απώλειες νερού;  Τεράστιες.  Επομένως απαιτείται επιδιόρθωση του 

δικτύου, αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων, εγκατάσταση κατάλληλου 

εξοπλισμού, όπως επίσης και αντικατάσταση των παλαιών σωλήνων με καινούργιες, οι 

οποίες θα είναι βασισμένες στο πρότυπο σύστημα pipe to pipe, το οποίο εφαρμόζεται 

και στη Βουλγαρία, που ουσιαστικά αυτό το σύστημα εννοείται σωλήνα προς σωλήνα ή 

κομμάτι προς κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά θα έχει ως αποτέλεσμα την ευκολότερη και 

γρηγορότερη αντιμετώπιση των διαρροών, μείωση κόστους συντήρησης, αποφυγή 

ταλαιπωρίας και πρωτίστως εξοικονόμηση νερού.   

 Ακόμα ένα επιπρόσθετο εμπόδιο στην αντιμετώπιση της μάστιγας της λειψυδρίας 

είναι η απουσία οικονομικών κινήτρων, επιβραβεύσεων και χορηγιών σε όσους 
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καταναλωτές και επαγγελματίες έχουν προσφιλή στάση προς κάθε καλή πρακτική και 

δράση για εξοικονόμηση του νερού, άρα ενθαρρύνεται και η παροχή τους.  Συνάμα είναι 

αναγκαία η επαναξιολόγηση σε μια ενιαία εθνική βάση της πολιτικής κοστολόγησης του 

νερού, με βασικό αρχικό γνώμονα το σκοπό χρήσης.  Η ιδέα της αύξησης της τιμής του 

νερού, θα αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα υπερκατανάλωσης και αλόγιστης 

χρήσης.   

 Σημαντικό εργαλείο στη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής στον τομέα των 

υδάτων αναδεικνύεται και η επικοινωνία και η συνεργασία των αρμόδιων φορέων με 

εμπειρογνώμονες τόσο από τη χώρα μας όσο και από το εξωτερικό, με στόχο την 

ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, την ανάδειξη καλών πρακτικών και την 

προσαρμογή τους στα κυπριακά δεδομένα.  Εδώ θα ήθελα να τονίσω πως θα ήταν 

πρόσφορο να γίνει προσέγγιση καλών πρακτικών, ιδίως από γειτονικές χώρες που 

μαστίζονται και αυτές από το φαινόμενο της λειψυδρίας και έχουν επίσης παρόμοια 

μορφολογικά στοιχεία και κλίμα με τη χώρα μας, καθιστώντας έτσι πιο τελεσφόρα την 

εφαρμογή και ευόδωσή τους.  Παράδειγμα αποτελεί η γειτονική χώρα του Ισραήλ, η 

οποία μετέτρεψε ολόκληρες ερήμους σε δάση, βοηθώντας έτσι και στοχεύοντας στην 

αποφυγή των πλημμυρών και τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων και την καλή 

διαχείριση των όμβριων υδάτων ή αλλιώς του βρόχινου νερού, όπως επίσης εφαρμόζει 

και το σύστημα καλής πρακτικής στάγδην άρδευσης ή αλλιώς drip irrigation, η οποία 

είναι μία πρακτική που στοχεύει στη ρίζα του νερού και έχει ως αποτέλεσμα να 

εξοικονομούνται τεράστιοι όγκοι γεωργικής καλλιέργειας.  Ευχαριστώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

(Ο. ΜΑΤΣΑΣ) 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Για να έχουμε μια ενδεικτική εικόνα της κατανομής της κατανάλωσης του νερού σε 

ετήσια βάση, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι μετά τη γεωργία, με ποσοστό 60% έως 
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70% κατά μέσο όρο, η κατανάλωση των νοικοκυριών και οι ευρύτερες ανάγκες 

ύδρευσης ανέρχεται στο 25%-30%.  Επομένως, διαφαίνεται ο σημαντικός ρόλος των 

πολιτών στη συνολική ετήσια κατανάλωση.   

 Σε ό,τι αφορά την κοινωνία των πολιτών -τους πολίτες ως μονάδες- το πρόβλημα 

εντοπίζεται στην απουσία οικολογικής συνείδησης, στην άγνοια, αλλά και τον τρόπο 

ζωής, είτε αυτό αφορά την υπερκατανάλωση, είτε τις αυξημένες ανάγκες των σημερινών 

προτύπων διαβίωσης.  Σημαντική παράμετρος του προβλήματος αποτελεί η μη τήρηση 

τη υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, αλλά και η χαλαρότητα με την οποία 

αντιμετωπίζεται από τους πολίτες.  Η σημαντικότερη ίσως παράμετρος επιβάρυνσης 

του δικτύου, αλλά και των φυσικών αποθεμάτων είναι η παράνομη άντληση νερού.  

Τόσο οι μη αδειοδοτημένες γεωτρήσεις, όσο και μεγάλο μέρος των νόμιμων 

γεωτρήσεων αποτελούν πεδίο κατάχρησης, υποβάθμισης και τελικά καταστροφής και 

εξάντλησης των υπόγειων υδάτων.  Το φαινόμενο παρατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό, 

κυρίως τις προηγούμενες δεκαετίες, ωστόσο, η διαχείριση και η εξάλειψη του 

φαινομένου σήμερα κρίνεται απαραίτητη.  Επί τούτου προτείνεται, η επιβολή 

εγκατάστασης αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων σε οικίες, κτίρια και 

περιοχές μη συνδεδεμένες με τα κεντρικά δίκτυο διαχείρισης υδάτων και ελλειμμάτων.   

 Περαιτέρω, η μη τήρηση του νομοθετικού πλαισίου έγκειται στην ύπαρξη 

ορισμένων κακών συνηθειών από την πλευρά των πολιτών, η οποία μολύνει τα ύδατα 

και ρυπαίνει γενικότερα το δίκτυο.  Η υπερβολική χρήση καθαριστικών, η ανεξέλεγκτη 

απόρριψη ιατρικών προϊόντων, παραπροϊόντων και η απόθεση λοιπών χημικών ουσιών 

αποτελούν σημαντικές αιτίες της αύξησης της επικινδυνότητας και περαιτέρω χρήσης 

των υδάτων.  Στην καλύτερη περίπτωση αυξάνουν τις απαιτήσεις επεξεργασίας των 

υδάτων, ενώ στη χειρότερη περίπτωση καταλήγουν στο υπέδαφος, τους υδροφόρους 

ορίζοντες και τη θάλασσα.  Η υιοθέτηση απλών συνηθειών, η αλλαγή του τρόπου ζωής, 

διαβίωσης και κατανάλωσης αποτελούν αναγκαία βήματα αντιμετώπισης της 



120 

διαχείρισης του νερού.  Η επίγνωση και η κατανόηση της σύνδεσης που έχει η 

διατροφή, η ενδυμασία, αλλά και η γενικότερη κατανάλωση υλικών αγαθών με την 

κατανάλωση νερού και τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο είναι απαραίτητη.   

 Σε ό,τι αφορά τις κτιριακές υποδομές οι παλιές εγκαταστάσεις, τα συστήματα 

κακής απόδοσης, τα φθαρμένα μετρητικά συστήματα και οι φθαρμένοι σωλήνες του 

δικτύου επιφέρουν αδυναμία άμεσου ελέγχου της κατάστασης, αδυναμία εντοπισμού 

των διαρροών και υποτιμολόγηση της κατανάλωσης.  Δεδομένης της τεχνολογικής 

εξέλιξης τα τελευταία χρόνια, είναι σημαντικό να προωθηθεί ο εκσυγχρονισμός του 

κτιριακού εξοπλισμού.  Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, σε συνδυασμό με τα 

συστήματα αυτοματισμού οικιακής χρήσης που προσφέρονται, μπορούν να επιφέρουν 

πλήρη απεικόνιση της κατανάλωσης του χρήστη, εντοπισμό των διαρροών και 

τερματισμό της σπατάλης. 

 Αναφορικά με το πεδίο της επαναχρησιμοποίησης του νερού, το ποσοστό της 

ετήσιας κατανάλωσης ανέρχεται μόλις στο 3,5% στο νησί μας.  Είναι εμφανές επομένως 

ότι στο πεδίο αυτό ενέχονται μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.  Η προώθηση, δηλαδή η 

εγκατάσταση ολοκληρωμένων αυτόνομων συστημάτων ανακύκλωσης που θα 

πραγματοποιούν την απαραίτητη επεξεργασία και φιλτράρισμα του απορριπτόμενου 

πόσιμου νερού για αξιοποίηση στην άρδευση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.   

 Κλείνοντας, με μια σύνοψη της έκθεσης που εκπονήθηκε, η λειψυδρία αποτελεί 

φαινόμενο πολυπαραγοντικό με τις σημαντικότερες αιτίες της να αποδίδονται στην 

κλιματική αλλαγή και την ανθρώπινη δραστηριότητα.  Επομένως, η αειφορική διαχείριση 

των υδάτινων πόρων στο νησί απαιτεί την ανάληψη δράσης, τόσο από την πολιτεία 

στην ολότητά της, εννοώντας τον κρατικό φορέα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, την 

ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και τον επιχειρηματικό και εμπορικό κόσμο, όσο και την 

κοινωνία των πολιτών.   
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 Η ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, η θέσπιση 

αυστηρότερων νομοθετικών πλαισίων και η εφαρμογή αυτού, η διατμηματική 

συνεργασία φορέων, αλλά και η επαρκής ενημέρωση και πληροφόρηση για την 

περιβαλλοντική κρίση στην οποία έχει περιέλθει το νησί, αποτελούν τους βασικότερους 

πυλώνες δραστηριοποίησης που απαιτούνται για τη μετάβαση σε αυτό που ορίζουμε 

ως βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορική περιβαλλοντική διαχείριση.   

 Η ζωτική σημασία του νερού ως κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αγαθό 

δεν αφήνει περιθώρια αδράνειας.  Η περίοδος που η περιβαλλοντική διαχείριση 

αποτελούσε αντικείμενο ενασχόλησης για λίγους έχει παρέλθει.  Έννοιες, όπως η 

κλιματική αλλαγή, οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες και η άνοδος της θερμοκρασίας 

αφορούν όλους μας και καλούμαστε να ανταποκριθούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά.   

(Ακολουθεί αυτούσια η έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος.) 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Θέμα:  Λειψυδρία στην Κύπρο: Ο Ρόλος, οι Ευθύνες και οι Ενέργειες των Πολιτών 

και της Πολιτείας για την Αειφορική Διαχείριση του Νερού 

Σύνοψη: 

 Η χρόνια κατάσταση έλλειψης νερού, ήτοι λειψυδρία, είναι ένα φαινόμενο που 

μαστίζει πολλές περιοχές του πλανήτη σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό 

επίπεδο.  Η Κύπρος δεν αποτελεί την εξαίρεση.  Δια τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή 

Περιβάλλοντος συνεδρίασε στην Γ΄ Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων για τη συγγραφή 

ενός υπομνήματος που θα δίνει έμφαση στο ρόλο, τις ευθύνες και τις ενέργειες τόσο 

των πολιτών όσο και της Πολιτείας για την αειφορική διαχείριση του νερού.  

 Στο παρόν υπόμνημα, γίνεται εκτενής ανάλυση της όξυνσης του προβλήματος της 

λειψυδρίας από μέρους των πολιτών, με αναφορά στο ρόλο και τις ευθύνες που έχουν 

αλλά ενδεχομένως να μην αναλαμβάνουν και παρατίθενται καλές πρακτικές που 

ακολουθούνται σε χώρες του εξωτερικού με παρόμοιο πρόβλημα.  Πραγματεύεται 
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επίσης τον ρόλο και τις ευθύνες της Πολιτείας στην διαχείριση του νερού.  Μεταξύ 

άλλων παρατίθενται παραδείγματα καλών διεθνών πρακτικών χωρών και για τον τομέα 

της Πολιτείας.  Τέλος παρατίθεται ένα σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε κατά τη 

συνεδρίαση της Επιτροπής και αποσκοπεί στην αειφορική διαχείριση του νερού. 

Εισαγωγή: 

 Το νερό είναι ένας ανεκτίμητος πόρος για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη.  Η 

σημαντικότητά του έγκειται στην χρήση και λειτουργία του ως κοινωνικό και οικονομικό 

αγαθό, αλλά και ως περιβαλλοντικό στοιχείο.  Είναι απαραίτητο αγαθό για όλες τις 

βασικές ανάγκες επιβίωσης του ανθρώπου και η πρόσβαση σε ασφαλές και καθαρό 

νερό έχει κατοχυρωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τα Ηνωμένα Έθνη ως 

ανθρώπινο δικαίωμα.  Το νερό διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο σε όλους τους τομείς της 

βιομηχανικής παραγωγής, τη γεωργία, τη κτηνοτροφία, την παραγωγή ενέργειας, τον 

τουρισμό, τις μεταφορές και την αλιεία.  Τέλος, αποτελεί έναν ζωτικό πόρο για όλα τα 

οικοσυστήματα που φιλοξενούν την χλωρίδα και πανίδα του πλανήτη. 

 Η κακή διαχείριση του νερού παρατηρείται διαχρονικά από μέρους της 

ανθρωπότητας και έχει άμεσες επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους.  Η κλιματική 

αλλαγή έχει εντείνει τις πιέσεις στα αποθέματα νερού τις τελευταίες δεκαετίες, με τις 

συνέπειες φανερές και στον παγκόσμιο υδρολογικό κύκλο.  Η μη αποτελεσματική 

πολιτική διαχείρισης των υπογείων υδάτων σε συνδυασμό με την άνιση κατανομή ή 

μείωση των βροχοπτώσεων που περιορίζει τον επανεμπλουτισμό των φυσικών 

δεξαμενών του νερού, οδηγούν στην εξάντληση και ποιοτική υποβάθμιση των υδάτινων 

αποθεμάτων.  Επίσης, η ποιότητα των υδάτινων σωμάτων υποβαθμίζεται από 

αγροτικά, βιομηχανικά και αστικά λύματα, καθιστώντας επικίνδυνη τη χρήση τους από 

έμβιους οργανισμούς.  

 Δυστυχώς, η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση έκθεσης στις συνέπειες της κλιματικής 

αλλαγής, αλλά ούτε και της κακής διαχείρισης νερού.  Επομένως, τις τελευταίες 
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δεκαετίες το φαινόμενο της λειψυδρίας μαστίζει το νησί εντονότερα.  Ως εκ τούτου, η 

ανάγκη εφαρμογής ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου και θέσπισης ενός αυστηρού 

νομοθετικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την αειφορική διαχείριση του νερού κρίνεται 

αδήριτη.  Η ευθύνη αυτή είναι καταλογιστέα τόσο στους πολίτες  όσο και στην Πολιτεία 

ευρύτερα.  

 Όπως τα περισσότερα ζητήματα σε  ένας κράτος , έτσι και η αειφορική διαχείριση 

των υδάτινών πόρων εξαρτάται από τη συνεργασία Πολιτείας και πολιτών.  

Αναμφίβολα, βιώσιμη και αειφορική διαχείριση του νερού «απαιτεί» ολιστικές πολιτικές 

προσεγγίσεις, οι οποίες με τη σειρά τους «επιβάλλουν» την ενεργή συμμετοχή όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο στο στάδιο της διαμόρφωσης, όσο και στο στάδιο της 

εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής για τους υδάτινούς πόρους.  Πρωτίστως, 

καταδεικνύεται η σημασία της συμμετοχής της πολιτείας για τη διαχείριση θεμάτων 

δημόσιου ενδιαφέροντος όπως και αυτό.  Στον όρο πολιτεία ορίζεται, μεταξύ άλλων, ο  

κρατικός μηχανισμός με όλα τα αρμόδια τμήματα του 4 ,ο βιομηχανικός κόσμος που 

εμπερικλείει την βαριά και  την ξενοδοχειακή βιομηχανία καθώς και ο πρωτογενής 

τομέας της οικονομίας, η γεωργία και η κτηνοτροφία.  Παράλληλα, μέρος της αποτελούν 

οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις 5.  Τέλος, θα πρέπει να γίνει μνεία στην τεράστια 

συμβολή του ακαδημαϊκού κόσμου στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας του 

τόπου μας.   

Πολιτεία:  Ο Ρόλος, οι Ευθύνες και οι Ενέργειες: 

 Είναι εμφανές πως η ευθύνη της πολιτείας είναι τεράστια, καθώς το νερό  δεν 

αποτελεί απλά ένα κλασικό οικονομικό πόρο, αλλά αναντικατάστατο δημόσιο αγαθό το 

οποίο απαιτεί ορθολογική διαχείριση, επεξεργασία, μεταφορά και διανομή του.  Η 

                                            
4 Αρμόδια τμήματα του κράτους θεωρούνται εκ πρώτης άποψης τα εξής:  Η επίτροπός Περιβάλλοντος, Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού, Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης (συμπεριλαμβανομένου της Πολεοδομικής Αρχής) που 
ελέγχει τα συμβούλια υδατοπρομήθειας και τα συμβούλια αποχετεύσεως,Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος  και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

5 Σκοπός των ΜΚΟ είναι η άσκηση κριτικής στις αποφάσεις των αρμοδίων κυβερνητικών τμημάτων, ενεργοποίηση του ρόλου  του 
πολίτη στη λήψη αποφάσεων και άσκηση πιέσεων για εφαρμογή και υπακοή στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 
σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. 
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διαχείριση των υδάτων αποτελεί φλέγον περιβαλλοντικό ζήτημα για τη χώρα μας καθώς 

εντοπίζονται τεράστια προβλήματα διαθεσιμότητας και ποιότητας νερού.  Όλα αυτά είναι 

αποτέλεσμα της απουσίας ορθού στρατηγικού σχεδίου υποδομών, απουσίας 

συστήματος επίβλεψης, αξιολόγησης και μιας γενικευμένης αδυναμίας εφαρμογής και 

συμμόρφωσης με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.  Την κατάσταση έρχεται να 

συμπληρώσει και  η αδυναμία των αρμοδίων τμημάτων να εναρμονιστούν  με το 

ευρωπαϊκό κεκτημένο γεγονός που επιβεβαιώνεται από την σωρεία καταδικαστικών 

αποφάσεων εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  Τέλος παρατηρείται μια αδυναμία συντονισμού και  επικοινωνίας των 

αρμοδίων φορέων  μεταξύ τους, όπως επίσης και ένα γενικότερο κλίμα ελλιπούς 

κατάρτισης των πολιτειακών οργάνων  και παροχής επαρκούς πληροφόρησης και 

ενημέρωσης των πολιτών.   

 Είναι πρόδηλη η ανάγκη επιστράτευσης καλών πρακτικών και λύσεων 

αντιμετώπισης της υπάρχουσας κατάστασης που ως φραγμός επισκιάζει την πρόοδο 

και την αειφόρο ανάπτυξη της κοινωνίας μας.  Μεταξύ άλλων, είναι απαραίτητη η 

τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και εμπλουτισμού του με  

πρόνοιες προσιτά εφαρμόσιμες προς όλους τους δέκτες έχοντας παράλληλα και 

ασφαλιστικές δικλείδες ελέγχου αξιολόγησης και επίβλεψης.  Ως προς τον τομέα της 

πληροφόρησής, είναι εμφανές πως προωθείται η δυναμική της μείωσης της 

κατανάλωσης του νερού και αφορά στην οργανωμένη και συνεπή επικοινωνία μιας νέας 

κουλτούρας για το νερό και στη σταδιακή καλλιέργεια «υδατικής συνείδησης» των 

χρηστών-καταναλωτών.  

 Ο βιομηχανικός κόσμος αποτελεί αντανάκλαση του γενικότερου κλίματος 

απουσίας οικολογικής συνείδησης και κουλτούρας εξοικονόμησης του νερού.  Είναι 

δυστύχημα το γεγονός πως η βιομηχανία η οποία χρησιμοποιεί αλόγιστα αυτό το 

φυσικό πόρο, τον θυσιάζει στον βωμό του κέρδους.  Κατατοπιστικά παραδείγματα είναι 
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η υδροδότηση των γηπέδων golf, τα οποία έχουν ανεγερθεί την τελευταία 

δεκαπενταετία, καθώς και η εξόρυξη χρυσού στα μεταλλεία Σκουριώτισσας6.  

Παράλληλα, πέραν της υπερκατανάλωσης υδάτινων πόρων σε αρκετές περιπτώσεις 

προκαλείται  μόλυνση μέσω χημικών ουσιών και λυμάτων που είτε προσβάλλουν το 

υφιστάμενο σύστημα υδροδότησης, είτε στη χείριστη περίπτωση υποβαθμίζουν την 

ποιότητα των υπόγειων υδάτων.  Χρέος της βιομηχανίας, των ξενοδοχειακών μονάδων 

και του συνόλου των γεωργών και  κτηνοτρόφων είναι η φειδωλή χρήση των υδάτινων 

πόρων  και η εφαρμογή μεθόδων επαναχρησιμοποίησης και εξοικονόμησης νερού στις 

δραστηριότητες τους.  

 Απαραίτητη είναι η ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικής κουλτούρας μέσω της 

εξειδικευμένης  εκπαίδευσης των επαγγελματιών, με σκοπό την άμεση συνεργασία τους 

με του αρμόδιους φορείς για το σύστημα ύδρευσης.  Επιπλέον, η διαμόρφωση της 

οικολογικής συνείδησης θα επηρεάσει την αντίληψη της βιομηχανίας ως προς το χρέος 

της για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των λυμάτων, αρχή η οποία απορρέει 

από ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία ορίζει ότι ο θύτης- υπαίτιος οποιασδήποτε 

περιβαλλοντικής μόλυνσης είναι υπεύθυνος και για την αποκατάσταση του 

προβλήματος (Polluters Pay Principle).    

 Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται ο κυβερνητικός φορέας να 

αντιμετωπίσει είναι οι διαρροές στο δίκτυο υδροδότησης.  Το ποσοστό του 40 % κατά 

μέσο όρο,  των διαρροών σε εθνικό επίπεδο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για 

ανεύρεση άμεσων λύσεων. Τεράστιες ποσότητες πόσιμου νερού για τις οποίες 

δαπανούνται μεγάλοι οικονομικοί πόροι και εργατικό δυναμικό, οι οποίες  

αποθηκεύονται στα φράγματα, είτε παράγονται μέσω των μονάδων αφαλατώσεων δε 

φθάνουν στον τελικό καταναλωτή με αποτέλεσμα να σπαταλούνται καθημερινά.  Οι 

απώλειες είναι τεράστιες και κρίνεται επιτακτική η ανάγκη επιδιόρθωσης του δικτύου με 

                                            
6 Η διαδικασία εξόρυξης χρυσού απαιτεί ένα τόνο νερού για την εξόρυξη ενός κιλού χρυσού. 
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την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού  για την ανίχνευση των διαρροών.  

Παράλληλα προτείνεται-αναβάθμιση των ήδη υφιστάμενων συστημάτων-δηλαδή 

αντικατάσταση των παλαιών σωλήνων με καινούργιες-εγκατάσταση καινούργιων 

συστημάτων τύπου pipe to pipe7.  Η επιδιόρθωση των διαρροών του δικτύου 

υδροδότησης θα διασφαλίσει την εξοικονόμηση νερού και ως συνέπεια το νερό αυτό θα 

διανέμεται αναλογικά στους πολίτες, στην βιομηχανία, στη γεωργία και την κτηνοτροφία. 

 Επιπλέον, σημαντικό εμπόδιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

λειψυδρίας είναι η απουσία οικονομικών κινήτρων, επιβραβεύσεων και η παραχώρηση 

χορηγιών στους μεγαλύτερους καταναλωτές νερού οι οποίοι είναι οι γεωργοί, ούτως 

ώστε να εφαρμόσουν καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές όπως θα αναλυθούν 

παρακάτω. Πέραν της κινητοποίησης των γεωργών, η επιβράβευση των καινοτόμων 

ιδεών είτε αυτές προέρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα είτε άμεσα από τη 

βιομηχανία θα συνεισφέρουν έμπρακτα στην επίλυση του προβλήματος.  Η ενθάρρυνση 

και η παρότρυνση αυτή θα έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην εξοικονόμηση 

νερού.  Παράλληλα, απαιτείται η επαναξιολόγηση σε ενιαία εθνική βάση της 

κοστολόγησης νερού αναλόγως χρήσεως λαμβάνοντας υπόψη το κόστος επεξεργασίας 

για την επανάκτηση της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού.  Η αύξηση της τιμής του 

νερού θα αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για την υπερκατανάλωση του νερού τόσο 

από τους πολίτες όσο και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα που απαιτεί τη χρήση 

του πολύτιμου αυτού αγαθού.  

 Επιπρόσθετα, σημαντικό εργαλείο στη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής στον 

τομέα υδάτων αναδεικνύεται η επικοινωνία και η συνεργασία με εμπειρογνώμονες από 

την χώρα μας και το εξωτερικό, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, 

τον εντοπισμό των δυσκαμψιών και την ανάδειξη καλών πρακτικών και 

                                            
7 Pipe to Pipe: εγκατάσταση σωλήνων κομμάτι κομμάτι με σκοπό την ευκολότερη αντικατάσταση σε περίπτωση διαρροής γίνεται η 

εγκατάσταση των σωλήνων νερού ξεχωριστά με την επικάλυψη με πλαστικό περίβλημα για την αποφυγή εισχώρησης στο 
σύστημα νερού οποιωνδήποτε ακαθαρσιών ή στερεών σωμάτων σε περίπτωση βλάβης των σωλήνων.  Με τον τρόπο αυτό οι 
σωλήνες προστατεύονται από ρίζες δέντρων οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε βλάβη στο δίκτυο  υδροδότησης. 
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προσαρμογή/εφαρμογή τους στα Κυπριακά δεδομένα.  Ένα παράδειγμα προς μίμηση 

είναι η περίπτωση του Ισραήλ, το οποίο έχει μετατρέψει ολόκληρες ερήμους σε δάση. 

Αντίθετα, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συντηρεί τα εθνικά δασικά πάρκα της όπως για 

παράδειγμα το Πάρκο της Ακαδημίας στο  δήμο Αγλαντζιάς, το οποίο βρίσκεται σε κακή 

κατάσταση.  Πάρκα όπως αυτό και δασικές εκτάσεις όπως το Εθνικό Δασικό πάρκο του 

Ακάμα παίζουν κύριο ρόλο  στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων.  Το Ισραήλ είναι 

πρωτοπόρο και στο γεωργικό τομέα με τη δημιουργία του συστήματος drip irrigation το 

οποίο  εξοικονομεί τεράστιους όγκους νερού στις γεωργικές καλλιέργειες.  Καλές 

πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται σε γειτονικές χώρες με παρόμοιο κλίμα που 

μαστίζονται από τη λειψυδρία, θα πρέπει να υιοθετηθούν καθότι είναι απαραίτητες για 

την αποφυγή των πλημμυρών, τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων και τη 

διαχείριση των όμβριων υδάτων.  

Πολίτες:  Ρόλος, Ευθύνες και Ενέργειες: 

 Είναι γεγονός ότι η αλόγιστη χρήση του νερού  από τους πολίτες είναι ένας πολύ 

σημαντικός παράγοντας στην έλλειψη υδάτινων πόρων στην Κύπρο.  Η 

υπερκατανάλωση αυτή, οφείλεται κυρίως στην απουσία οικολογικής συνείδησης, την 

άγνοια και γενικότερα τον τρόπο ζωής των πολιτών.  Η ευαισθητοποίηση και η 

προώθηση καλών πρακτικών θα συμβάλει στον εξορθολογισμό της κατανάλωσης του 

νερού.  Ενδεικτικά, η κατανάλωση νερού στα νοικοκυριά ανέρχεται στο 28,4% σε ετήσια 

βάση.  Το ποσοστό αυτό αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο δείκτη κατανάλωσης, μετά 

την γεωργία που ανέρχεται στο 64%.  Ως εκ τούτου, η συμβολή των πολιτών στην 

αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας είναι βαρύνουσας σημασίας, τόσο για την 

καταστολή, όσο και για την πρόληψή του.  Οι πολίτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, κυρίως στα νοικοκυριά. Η μη-τήρηση του 
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υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, όσον αφορά τη χρήση του νερού 8, συμβάλουν 

στην αλόγιστη κατανάλωση. Όλοι οι πολίτες θα πρέπει συνειδητά να καταβάλλουν κάθε 

δυνατή προσπάθεια για εξοικονόμησή του.  

 Η άμετρη οικιακή κατανάλωση δεν έχει ως αποτέλεσμα μόνο τη σπατάλη του 

νερού, αλλά και τη μόλυνσή του.  Ένα μεγάλο ποσοστό των ρύπων που καταλήγει στο 

δίκτυο των αγωγών, αλλά και στα επιφανειακά νερά, προέρχεται από τα νοικοκυριά. 

Ιδιαίτερα σκόπιμη κρίνεται η μείωση της ποσότητας χημικών ή άλλων επιβαρυντικών 

ουσιών 9, οι οποίες απορρίπτονται στο αποχετευτικό σύστημα και συνεπώς στο 

υπέδαφος, στα υπόγεια νερά ή στη θάλασσα.  

 Η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη για την επίτευξη αλλαγών στην 

συμπεριφορά και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στον τρόπο ζωής τους.  Είναι 

υψίστης σημασίας, η κατανόηση της ανάγκης για εξοικονόμηση νερού και το ενδιαφέρον 

για πιθανές επιπτώσεις στην κοινωνία.  Σημαντική είναι επίσης, η ευαισθητοποίηση της 

κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την εξοικονόμηση, υιοθετώντας κάποιες απλές 

συνήθειες αλλά και της συμβολής τους στην συνολική προσπάθεια μείωσης της 

κατανάλωσης του νερού.  Έτσι θα επιβληθεί η ενίσχυση του αισθήματος μιας κοινής 

προσπάθειας και η κατανόηση των επιπτώσεων μιας ανεύθυνης προσωπικής 

συμπεριφοράς προς την υλοποίηση του θεμιτού στόχου.   

 Σε μεγάλο βαθμό τις προηγούμενες δεκαετίες και σε μικρότερο βαθμό σήμερα, η 

αυθαιρεσία της αξιοποίησης των υπόγειων υδάτων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 

αιτίες υποβάθμισης της ποιότητας των φυσικών αποθεμάτων.  Οι χιλιάδες παράνομες 

γεωτρήσεις πολιτών για οικιακή, γεωργική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση έχουν ως 

αποτέλεσμα την αδυναμία ελέγχου της ποιότητας και της ποσότητας του νερού που 

                                            
8 πλύσιμο πεζοδρομίων, δρόμων, βεράντας ή/και αυτοκινήτων 
9 τηγανισμένο λάδι, απορρυπαντικά, προϊόντα περιποίησης, καθαριστικά, ιατρικά προϊόντα 



129 

αφαιρείται και έπειτα απορρίπτεται στο έδαφος.  Το γεγονός αυτό συντελεί στην 

σταδιακή μείωση των κατάλληλων προς κατανάλωση αποθεμάτων.    

 Σήμερα το φαινόμενο της παράνομης άντλησης νερού έχει μετριαστεί σημαντικά, 

ωστόσο, η γενικευμένη υποβάθμιση των υπόγειων υδάτων τα προηγούμενα χρόνια, σε 

συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες στην κατανάλωση, καθιστά την εξάλειψη του 

φαινομένου αναγκαία. Προς αυτή τη κατεύθυνση καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν 

την ανεξέλεγκτη και εκτός νομοθετικού πλαισίου χρήση των υπόγειων υδάτων. Αυτό 

προϋποθέτει για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός των κεντρικών δικτύων 

διαχείρισης να διαθέτουν αυτόνομα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων πριν την 

απόθεσή τους στο έδαφος.  

 Περαιτέρω, σε επίπεδο νοικοκυριών η παλαιότητα των υποδομών και 

συνεπαγωγικά η χρήση μη αποδοτικών εγκαταστάσεων, φαίνεται να συμβάλουν 

σημαντικά στην εντατικοποίηση του προβλήματος της υψηλής κατανάλωσης.  Το 

γεγονός αυτό συντελεί στην δυσκολία τόσο του κεντρικού διαχειριστή, όσο και των ίδιων 

των πολιτών να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης του δικτύου  υδρορροής και 

εύκολη πρόσβαση σε αυτό.  Η καταγραφή της κατανάλωσης καθώς και ο έλεγχος τυχόν 

διαρροών στην παροχή του νερού στα σπίτια επαφίεται εξ’ ολοκλήρου στον κρατικό 

μηχανισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφενός, την υπερφόρτωση και συνακόλουθα 

ανεπαρκή ανταπόκριση του δημόσιου φορέα και αφετέρου την άγνοια του καταναλωτή.  

 Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα τμήμα των συστημάτων ύδρευσης εντός των οικιών 

μπορεί να περιέρχονται στην αρμοδιότητα του κρατικού φορέα, ωστόσο η επίβλεψη, 

συντήρηση και αξιοποίησή τους απαιτούν τη συνεργασία του πολίτη.  Οι υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις οικιακής χρήσης σε ένα μεγάλο ποσοστό των κτιρίων του νησιού, 

αποτελούν μηχανισμούς και τεχνολογίες κακής απόδοσης.  Επιπλέον, η παλαιότητά 

τους έχει επιφέρει φθορά ή μερική καταστροφή τους με αποτέλεσμα να αποτελούν 

βασική πηγή διαρροών.  
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 Δεδομένης της τεχνολογικής ανάπτυξης, είναι δυνατόν με τη βοήθεια των 

συστημάτων αυτόματου ελέγχου και των καινοτόμων τεχνολογιών οικιακού εξοπλισμού 

να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία της οικιακής παροχής, ελαχιστοποιώντας παράλληλα 

τις σπατάλες και τις διαρροές.  

 Ένας ολοκληρωμένος αυτόνομος ηλεκτρο-μηχανολογικός εξοπλισμός με τη 

βοήθεια αισθητήρων και λοιπών μετρητικών οργάνων δύναται να παρέχει 

πληροφόρηση στον εκάστοτε διαχειριστή, να εντοπίζει διαρροές και να τερματίζει 

αυτόματα σπατάλες από τυχόν ανθρώπινες αμέλειες (π.χ. ξεχασμένη βρύση, λάστιχο 

κτλ.).  Η καταγραφή των πληροφοριών αυτών θα μπορούσε να παρέχεται άμεσα στον 

καταναλωτή με τη χρήση εφαρμογής (application) στο «έξυπνο» τηλέφωνο του χρήστη. 

Περεταίρω, η χρήση αντίστοιχων «έξυπνων» συστημάτων10 θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί σε χώρους εργασίας και λοιπά κτίρια υψηλής κατανάλωσης.  Η 

αυτονόμηση του ελέγχου της παροχής νερού σε ένα κτίριο θα μπορούσε να δίνει με 

μεγάλη ακρίβεια τις πηγές κατανάλωσης, να εντοπίζει διαρροές και τελικά να 

εξοικονομεί νερό.  

 Επίσης, η εγκατάσταση εξοπλισμού ανακύκλωσης νερού θα αποτελούσε μια 

ακόμα καλή πρακτική αξιοποίησής του σε οικίες.  Δηλαδή, η εφαρμογή αυτόνομων 

συστημάτων τα οποία έπειτα από την κατάλληλη επεξεργασία, θα αξιοποιούσαν το νερό 

πόσης του σπιτιού για άλλες χρήσεις (π.χ. καζανάκι) κι έπειτα για άρδευση, θα 

βελτιστοποιούσε την χρήση του καταναλισκόμενου νερού στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Η ανακύκλωση νερού εφαρμόζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία σε μη ικανοποιητικά 

επίπεδα.  Επομένως, η ανάληψη ενός μέρους της προσπάθειας για αξιοποίηση των 

                                            
10 Smart meter:συσκευή, η οποία είναι ενωμένη με ένα κεντρικό σύστημα που ενημερώνει τον καταναλωτή πόσο νερό και ενέργεια 

σπαταλά. Αυτό βοηθά στον έλεγχο κατανάλωσης και με αυτό τον τρόπο εντοπίζεται σε ποιο τομέα της οικιακής χρήσης γίνεται η 
κατασπατάληση του νερού.   
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πόρων από τους ίδιους τους πολίτες, θα καθιστούσε ευκολότερη την μετάβαση σε ένα 

πιο κυκλικό μοντέλο οικονομίας (Circular Economy). 

 Ένας σοβαρός παράγοντας που παρατηρείται είναι η άγνοια, όχι μόνο ως προς 

την σωστή χρήση αλλά και αυτούσιου του προβλήματος της λειψυδρίας. Δηλαδή, ένας 

μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, δεν αναγνωρίζει την λειψυδρία ως ένα φαινόμενο 

που μαστίζει την χώρα μας σήμερα.  Σίγουρα, η κακή ή/και ανεπαρκής ενημέρωση από 

τα αρμόδια και οργανωμένα σύνολα συμβάλλει σημαντικά στην επιδείνωση της 

κατάστασης.  Όμως, ως ενεργοί πολίτες θα έπρεπε να ενεργούμε για το μέλλον μας και 

σε ατομικό επίπεδο, εκτός από συλλογικό.  Θα πρέπει να δοθεί το μήνυμα στους 

πολίτες ότι εκστρατείες δεν πρέπει να γίνονται μόνο σε κρίσιμες περιόδους αλλά να 

επιτευχθεί η εισχώρηση των πλεονεκτημάτων της εξοικονόμησης νερού, έτσι ώστε οι 

βαθύτερες αντιλήψεις του κοινού να αλλάξουν μακροπρόθεσμα.   

 Θετικό είναι το γεγονός ότι η τριβή με το θέμα σε μικρότερες ηλικίες είναι εμφανής, 

ίσως όχι στο θεμιτό βαθμό, παρόλα αυτά παρατηρείται μια σοβαρή απόκλιση, κατά την 

«έξοδο» των μαθητών από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την 

ένταξή τους στην κοινωνία ως πολίτες.  Η απάθεια και η αδιαφορία των πολιτών, ως επί 

το πλείστο, επιβαρύνει σημαντικά τα επίπεδα διαθέσιμων υδάτινων πόρων.  Υπό το 

φως της σημαντικότητας παροχής νερού όπως έχει διασφαλιστεί στην σφαίρα του 

Στόχου 6 της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για Καθαρό Νερό και 

Αποχέτευση, διαφαίνεται ότι πρέπει να επέλθει το τέλος της απάθειας και η αρχή της 

αλλαγής.  Ως αποτέλεσμα, η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης είναι ο θεμέλιος λίθος 

για την βελτίωση ή/και εξάλειψη του φαινομένου αυτού.  

Συμπεράσματα: 

 Η λειψυδρία είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο με την ανθρώπινη 

δραστηριότητα και την κλιματική αλλαγή να αποτελούν την κυριότερη αιτία.  Επομένως, 

η βιώσιμη και αειφόρος διαχείριση του νερού είναι αποτέλεσμα σύμπραξης πολλών 
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παραγόντων.  Η ευθύνη  είναι καταλογιστέα  τόσο στους πολίτες όσο και στην Πολιτεία. 

Η ζωτική σημασία του νερού ως δημόσιο αγαθό σε κοινωνικό, οικονομικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο, καθιστά αναγκαία την εφαρμογή ενός εθνικού στρατηγικού 

σχεδίου και τη θέσπιση ενός αυστηρού νομοθετικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την 

αειφορική διαχείριση του νερού κρίνεται αδήριτη.  Επιπλέον, απαραίτητη  είναι και η 

κατοχύρωση της ποιότητας μέσα από την ύπαρξη ανάλογων ασφαλιστικών δικλείδων 

ελέγχου επίβλεψης και αξιολόγησης τόσο της τήρησης του νομοθετικού πλαισίου όσο 

και των πρακτικών.  

 Επιπρόσθετα, παρωθείται και η ενδυνάμωση της διά-τμηματικής σχέσης των καθ΄ 

ύλην αρμόδιων φορέων μέσα από συχνή επικοινωνία και συνεργασία.  Αυτό θα 

αποτελέσει και εναρκτήριο πυλώνα παροχής επαρκούς πληροφόρησης και ενημέρωσης 

των χρηστών-καταναλωτών με ταυτόχρονη καλλιέργεια υδατικής-οικολογικής 

συνείδησης.  Όπως δηλώνεται ρητά στο κύριο νομοθετικό κείμενο της Ε.Ε για το νερό, 

«το ύδωρ δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που 

πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης». Ας το 

διαφυλάξουμε λοιπόν. 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ: 

Γενικές: 

1. Υιοθέτηση καλών πρακτικών από άλλες χώρες με παρόμοιο κλίμα. 

2. Καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης μέσω εκστρατειών ενημέρωσης, εκπαίδευσης 

και ευαισθητοποίησης για το νερό. 

3. Εξορθολογισμός της κατανάλωσης. 

4. Συνεργασία αρμόδιων φορών για υλοποίηση του Στόχου. 

Εισηγήσεις προς το κράτος: 

• Εγκατάσταση συστήματος στάγδην άρδευσης.  

• Εγκατάσταση συστημάτων μείωσης διαρροών. 
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• Εγκατάσταση συστήματος Pipe to pipe.  

• Αξιοποίηση κονδυλίων, είτε αίτηση για επιδότηση από Ευρωπαϊκά Κονδύλια. 

• Αυστηρή εφαρμογή διαφοροποιημένων τιμολογίων τα οποία θα χρεώνουν 

διαφορετικά ανά τύπο κατανάλωσης και ανά εποχή. Νοείται ότι σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης των πολιτών και υπέρβασης μεγίστου ορίου θα αυξάνεται η τιμή 

ή/και θα επιβάλλονται πρόστιμα. Νοείται περαιτέρω, ότι οιαδήποτε αλλαγή στο 

σύστημα κοστολόγησης θα συνοδεύεται με την ανάλογη ειδοποίηση, είτε μέσω 

επιστολής ή ανακοινώσεων. 

• Θέσπιση βραβείων εξοικονόμησης για επαγγελματίες γεωπόνους και τεχνικούς για 

σχεδιασμό και δημιουργία κήπων με την λιγότερη κατανάλωση.  

• Συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με το Υπουργείο Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με στόχο την ανάπτυξη υδατικής 

συνείδησης των νέων σε όλους τους βαθμούς εκπαίδευσης. Ο καταρτισμός των 

εκπαιδευτικών θα επιτευχθεί μέσω σεμιναρίων από το Υπουργείο Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.   

• Υιοθέτηση  πολιτικής ελέγχου και εντοπισμού διαρροών, με θέσπιση διαδικασιών 

και μηχανισμών άμεσης αντίδρασης για επιδιόρθωση διαρροών, καθώς και 

προληπτικό πρόγραμμα για την αποφυγή τους. 

• Δημιουργία προγραμμάτων εκσυγχρονισμού και τροποποίησης των υδραυλικών 

συσκευών τα οποία θα μπορούν να παρέχονται στους καταναλωτές έναντι 

κάποιου ποσού.  

• Θέσπιση κανονισμών για  πολεοδομικούς κανόνες για τις υδραυλικές 

εγκαταστάσεις στα νέα σπίτι. 

• Εισαγωγή βιωματικών εργαστηρίων και διοργάνωση εξειδικευμένων 

προγραμμάτων. 
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• Τροποποίηση/αυστηροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ή/και 

θέσπιση νέων μέτρων με  στόχο την αποτροπή κατασπατάλησης των υδάτινων 

πόρων. 

• Συμμόρφωση με τις Οδηγίες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την 

ορθολογική χρήση του νερού. 

• Ενίσχυση και επικαιροποίηση του υφιστάμενου σχεδιασμού στρατηγικής, ούτως 

ώστε να καταστεί πιο αυστηρός και υλοποιήσιμος. Παράλληλα, απαιτείται συνεχής 

επίβλεψη και αξιολόγηση της υλοποίησής του. 

• Παροχή αδειοδοτήσεων γεωτρήσεων μόνο στη βάση του νομοθετικού πλαισίου.  

• Δημιουργία υποδομών με σκοπό τη συλλογή του βρόχινου νερού. 

Εισηγήσεις προς την Κοινωνία των Πολιτών: 

• Αλλαγή τρόπου σκέψης και ζωής, μέσω της ανάπτυξης οικολογικής συνείδησης η 

οποία εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, μέσω της σωστής διαπαιδαγώγησης εκ 

μέρους της οικογένειας.  Μέσω της σωστής διαπαιδαγώγησης, το άτομο μαθαίνει 

να σέβεται τους νόμους, να σκέφτεται πρωτίστως το συλλογικό συμφέρον αντί το 

ίδιον όφελος και να λαμβάνει πρωτοβουλίες. 

• Συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο που θέτει περιορισμούς στις αδειοδοτήσεις 

γεωτρήσεων. Νοείται ότι μη συμμόρφωση επιφέρει πρόστιμα ή/και ποινικές 

κυρώσεις. Νοείται περαιτέρω ότι ακόμα και σε περίπτωση αδειοδότησης η χρήση 

του νερού από τα άτομα πρέπει να γίνεται με φειδώ. 

• Εγκατάσταση smart meters. 

Εισηγήσεις προς τη Νεολαία:  

• Θεσμοθέτηση της ενεργούς συμμετοχής των νέων και της διαβούλευσης τους με 

τους αρμόδιους φορείς. 
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• Συνεργασία και διαβούλευση των νέων μέσω της συμμετοχής τους στους 

αντίστοιχους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς. 

• Ενεργός συμμετοχή στις εκστρατείες ενημέρωσης , κυρίως μέσω εθελοντικών 

προγραμμάτων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  Συγχαρητήρια και για τη δουλειά που εκάμετε, όπως 

και όλες οι επιτροπές. 

 Περνούμε τώρα στο μέρος των ερωτήσεων.  Παρακαλώ την εκπρόσωπο της 

Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αν έχει ερώτηση για δύο λεπτά. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: 

(Β. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ) 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς συγχαρητήρια για την έκθεσή σας.  Αναμφίβολα 

το νερό αποτελεί αναντικατάστατο δημόσιο αγαθό.  Στην έκθεσή σας αναφέρεστε στην 

αδυναμία των αρμοδίων τμημάτων να εναρμονιστούν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και σε 

οδηγίες που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ορθολογική χρήση του νερού, οι 

οποίες δεν υλοποιήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία και γι’ αυτό καταδικάστηκε και 

η Κυπριακή Δημοκρατία από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Θα μπορούσατε 

να μας εξηγήσετε ακριβώς με ποιες οδηγίες δε συμμορφώνεται η Κυπριακή 

Δημοκρατία;  Δηλαδή, τι ορίζει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εσωτερικών για δύο λεπτά, έχετε το λόγο. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 

(Ι. ΖΙΑΠΕΛ) 
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 Καταρχάς θέλω να σας πω συγχαρητήρια.  Η έκθεσή σας ήταν εξαιρετικότατη.  Και 

εμένα η ερώτησή μου είναι η εξής:  Ποιο είναι το πλάνο που προτείνετε αναφορικά με τη 

χρέωση κατανάλωσης νερού ανά τομέα χρήσης;  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σας ευχαριστώ.   

 Επιτροπή Εργασίας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

(Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Καταρχάς και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για μία 

άκρως ενδιαφέρουσα παρουσίαση της έκθεσής τους και για μία περιεκτική έκθεση.  Να 

πω ότι με χαρά μου είδα αναφορές στην καινοτομία, που θεωρώ ότι είναι πολύ 

σημαντική.   

 Η ερώτησή μας αφορά την εισήγηση για αύξηση της τιμής του νερού.  Εάν είναι 

δυνατό, θα ήθελα, όπως η Επιτροπή Περιβάλλοντος εξηγήσει λίγο περισσότερο τους 

μηχανισμούς πίσω από αυτή την πρόταση, έχοντας υπόψη ότι το νερό είναι ανθρώπινο 

δικαίωμα, ότι κάθε εισοδηματική ομάδα καταναλώνει την ίδια ποσότητα και επομένως η 

αύξηση της τιμής ισούται με μιαν άνιση φορολογία, θα έλεγα, προς τους καταναλωτές. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

(Α. ΘΩΪΔΗ) 

 Τι εννοείτε αύξηση της τιμής; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

(Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Του νερού. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

(Α. ΘΩΪΔΗ) 
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 Δεν εκάμαμε εισήγηση για αύξηση της τιμής.  Ήταν η ιδέα της αύξησης της τιμής 

ότι θα αποτελούσε φραγμό στο να αποφευχθεί η υπερκατανάλωση και η αλόγιστη 

χρήση.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

(Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Η αύξηση της τιμής θα αποτελέσει φραγμό στην υπερκατανάλωση.  Ναι, ακριβώς 

τούτο λέω.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

(Α. ΘΩΪΔΗ) 

 Ναι, δεν είναι εισήγησή μας.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

(Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Εκάμετε απλή αναφορά; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

(Α. ΘΩΪΔΗ) 

 Ήταν αναφορά ότι η ιδέα να αυξηθεί η τιμή του νερού, αν συνεχίζουν να 

υπερκαταναλώνουν και να κάνουν αλόγιστη χρήση, θα ήταν φραγμός στο να συνεχίσει 

να συμβαίνει αυτή η παρανομία.  Δεν εισηγηθήκαμε αύξηση της τιμής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να αφήσουμε για μετά την απάντηση. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

(Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Να επεκταθείτε, αν γίνεται στις απαντήσεις.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Η Επιτροπή Παιδείας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 
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(Χ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ) 

 Σύμφωνα με αυτά που έχετε αναφέρει στις προτάσεις σας προς το κράτος, 

συγκεκριμένα στις εισηγήσεις στη σελίδα έντεκα θα ήθελα να ρωτήσω πώς ορίζετε την 

έννοια “τύπος καταναλώσεως” και την έννοια “τύπος της εποχής”;  Για το θέμα του 

ορίου θα υπάρχουν κάποια κριτήρια, με βάση τη διαφορετικότητα για επιβολή 

προστίμων σε περίπτωση κατά την οποία κάποια ομάδα την ξεπεράσει;  Δηλαδή 

κοινωνικοοικονομικά κριτήρια;  Θα έχουν όλοι το ίδιο ή διαφορετικό όριο;  Πολύτεκνες, 

μη πολύτεκνες οικογένειες, άτομα τα οποία έχουν πισίνες στα σπίτιά τους, είτε 

ασχολούνται με τη γεωργία και έχουν δέκα χωράφια ή ένα χωράφι.  Θεωρείτε ότι αν 

υπάρξει αυτό το όριο θα είναι η καλύτερη λύση;  Και τι θέλετε να αλλάξει ακριβώς και 

πώς στη νομοθεσία;  Και μήπως δεν υπάρχουν άλλες λύσεις, εκτός από τις νομοθεσίες 

των προστίμων;  Μήπως υπάρχουν άλλες λύσεις εκτός της ύπαρξης αυτών των ορίων;  

Γενικά βασικά για τα όρια και τα πρόστιμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και έχουμε συμπληρώσει τις ερωτήσεις.  Να σας δώσω το λόγο να απαντήσετε, 

σας παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

(Α. ΘΩΪΔΗ) 

 Ευχαριστούμε, καταρχάς θα θέλαμε εκ μέρους όλης της επιτροπής μας να 

ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους για την προσοχή σας, το χρόνο σας και για 

τις ερωτήσεις σας, γιατί γενικά αποτελούν εφαλτήριο σκέψης και προβληματισμού για 

όλους μας. 

 Θα αρχίσω με την κ. Παπασάββα από την Επιτροπή Εξωτερικών.  Η οδηγία στην 

οποία αναφέρομαι είναι το Water Framework Directive.  Είναι η Οδηγία Αρ. 2000/61 για 

όποιον θέλει να τη ψάξει και να τη δει.  Συγκεκριμένα, όπως γνωρίζουμε, η Οδηγία, 

επειδή δεν είναι όπως ο κανονισμός που απαιτείται άμεση ισχύς ή εφαρμογής, έχουμε 
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μια μεταβατική προθεσμία, αν δεν κάνω λάθος ήταν δύο-τρία χρόνια η εναρμόνιση και 

να την προσαρμόσουμε με νόμο εθνικό στην κυπριακή πραγματικότητα.  Παρ’ όλο που 

εμείς έχουμε τον εναρμονιστικό νόμο, δεν τον τηρούμε ή δεν υπάρχει και τόση επίβλεψη 

τήρησης, ασφαλιστικές δικλείδες κ.λπ.  Στη συνέχεια ο συνάδελφος μου θα κάμει μια 

συνένωση των δύο ερωτήσεων για την κοστολόγηση από την Επιτροπή Παιδείας και 

την Επιτροπή Εσωτερικών.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

(Ο. ΜΑΤΣΑΣ) 

 Θα έλεγα ένωση των τριών ερωτήσεων γιατί εμπίπτουν στον ίδιο πεδίο περίπου.  

Ουσιαστικά για την τιμολόγηση του νερού, αυτό που προτείνουμε είναι η 

κατηγοριοποίηση της τιμολόγησης.  Δηλαδή, δεν είναι ούτε ηθικό, ούτε θεμιτό να 

τιμολογείται ένας γεωργός του οποίου η χρήση του νερού έγκειται στη βιοποριστική του 

δραστηριότητα, το ίδιο με κάποιον ο οποίος θέλει να γεμίσει την πισίνα του ή το ίδιο με 

κάποιον ο οποίος θέλει να γεμίζει κάθε βράδυ το μπάνιο του να κάμνει τζακούζι, οπότε 

κάνουμε κάποια κατηγοριοποίηση και προτείνουμε να υπάρχει κάτι σαν άτυπος φόρος 

πολυτελείας στην υπερκατανάλωση και κατάχρηση του νερού.  Η εποχιακή 

κατηγοριοποίηση έγκειται στην κατηγοριοποίηση, όταν υπάρχει υψηλή διαθεσιμότητα 

νερού.  Δηλαδή, το χειμώνα υπάρχει βροχόπτωση, ενώ το καλοκαίρι δεν υπάρχει 

βροχόπτωση και ζητούμε από τους πολίτες να γίνεται μια πιο συνετή χρήση της 

κατανάλωσης του νερού.  Δεν ξέρω, αν σας κάλυψα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

(Ο. ΜΑΤΣΑΣ) 

 Να προσθέσω για τον τύπο της κατανάλωσης που είχε ρωτήσει ο κ. Πανταζής 

αναφορικά με το σκοπό της χρήσης, για παράδειγμα, απλά οικιακή, κτηνοτροφική και 

βιομηχανική χρήση.  Επίσης για τα πρόστιμα, σαφώς θα πηγαίνει ανά αριθμό ατόμων 

ως χρήστες/καταναλωτές ανά υποστατικό, δηλαδή, διαφορετικές είναι οι ανάγκες για μία 
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διμελή/τριμελή/πενταμελή οικογένεια, αλλά ως γνωστό, επειδή είμαστε και ένα κράτος 

ευημερίας, σίγουρα για πολύτεκνες οικογένειες ή για άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν 

κάποια κοινωνικοοικονομικά προβλήματα θα υπάρχουν κάποια ειδικά κριτήρια και 

παροχές διευκόλυνσης.  Ευχαριστούμε. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

(Ο. ΜΑΤΣΑΣ) 

 Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση την οποία δεν καλύψαμε, αν θεωρείτε ότι δε σας 

καλύψαμε σε κάτι μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι και θα προσπαθήσουμε να 

απαντήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

 Να προχωρήσουμε με την ψηφοφορία. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν κατά της έκθεσης; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και όσοι απέχουν, παρακαλώ να υψώσουν το χέρι τους. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα εφτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και δύο αποχές η έκθεση.  

Εγκρίνεται. 
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 Θέλω να συγχαρώ και πάλι όλες τις ομάδες που έχουν ετοιμάσει αυτές τις εκθέσεις 

και έτσι είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω πως οι επίσημες εκθέσεις της Γ΄ 

Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων -οι εκθέσεις της Επιτροπής Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών, της Εργασίας, των Εσωτερικών, της Παιδείας και του Περιβάλλοντος- 

που υπερψηφίστηκαν, θα παραδοθούν μετά από ενέργειες του Συμβουλίου Νεολαίας 

Κύπρου και του Cyprus Youth Diplomacy στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον 

Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, στους υπουργούς της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, τους αρχηγούς των κομμάτων, τους προέδρους των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών που προσομοιώθηκαν και σε όλους τους βουλευτές της Βουλής των 

Αντιπροσώπων με την ευχή να εισακουστούν οι προτάσεις των νέων. 

 Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και τη 

συμμετοχή σας και να σας διαβεβαιώσω ότι οι εισηγήσεις σας θα ληφθούν σοβαρά 

υπόψη από τη Βουλή και τα στενογραφημένα πρακτικά της σημερινής ολομέλειας θα 

αποσταλούν σε όλους τους αρμόδιους φορείς. 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ήταν τιμή μας που συμμετείχατε στην Γ΄ Σύνοδο της 

Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. 

 Κηρύσσω τη λήξη της Γ΄ Σύνοδο της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων και θέλω 

και πάλι να σας συγχαρώ όλους για τη συμμετοχή σας, για τις ιδέες σας και όλη τη 

συνεισφορά που είχατε στη δημιουργία αυτής της επιτυχημένης εκδήλωσης.  Σας καλώ 

όλους να έρθετε μπροστά να βγάλουμε μία αναμνηστική φωτογραφία. 

(Ώρα λήξης:  12.45 μ.μ.) 

(Επισυνάπτεται παράρτημα με τα παρόντα μέλη της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων) 

 

 

ΕΗ/ΧΧ 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1 Αθηαινίτη Κατερίνα  Περιβάλλοντος  

2 Αλεξάνδρου Μαρία  Περιβάλλοντος  

3 Αναστασίου Αγγελική  YΠΕΞ 

4 Αντωνίου Μάριος  Eργασίας  

5 Αργυρού Μαρία Eργασίας  

6 Αργυρού Στυλιανός  Eργασίας  

7 Αριστοδήμου Μάριος  YΠΕΞ 

8 Γλυκερίου Πολύμνια  Περιβάλλοντος  

9 Δημητρίου Ανδρέας Eργασίας  

10 Δημητρίου Ειρήνη  Παιδείας  

11 Ζιαπέρ Ιωσήφ  Eσωτερικών  

12 Ηλία Ειρήνη  YΠΕΞ 

13 Θεολόγου Γεωργία  Eργασίας  

14 Θωίδη Άντρια  Περιβάλλοντος  

15 Ιωάννου Κυριάκος  Παιδείας  

16 Καλαθά Γεωργία  Eργασίας  

17 Καραγιώργης Χριστόφορος  YΠΕΞ 

18 Καραμαλλάκης Δημήτρης  Περιβάλλοντος  

19 Κουταλιανός Αβραάμ  YΠΕΞ 

20 Κυπριανού Άντρεα  YΠΕΞ 

21 Κυριάκου Ελένη  Eργασίας  

22 Κωνσταντίνου Λοϊζος  Παιδείας  

23 Μακρίδη Ελένη  Παιδείας  



143 

 

143 

24 Μάτσας Ορέστης  Περιβάλλοντος  

25 Μαυρόσαββας Θεόδωρος  Παιδείας  

26 Μεζιρίδου Ιωάννα  Eργασίας  

27 Μενελάου Χρίστος  Eσωτερικών  

28 Μιχαήλ Νικόλας  Περιβάλλοντος  

29 Πανταζής Χαράλαμπος  Παιδείας  

30 Παπαγεωργίου Ζωή  Παιδείας  

31 Παπαδοπούλου Ειρήνη  Περιβάλλοντος  

32 Παπαμιχαήλ Γεωργία  Περιβάλλοντος  

33 Παπασάββα Βασιλική  YΠΕΞ 

34 Πελετιέ Mαριλένα Eσωτερικών  

35 Πολυβίου Μαρίνος  YΠΕΞ 

36 Πολυκάρπου Νίκη  Eσωτερικών  

37 Πουλλάς Μάριος  Περιβάλλοντος  

38 Ρογήρος Χριστοδούλου  Παιδείας  

39 Σκυλλουριώτη Εριέττα Ελευθερία  Eργασίας  

40 Σπύρου Νίκος  Eσωτερικών  

41 Σωκράτους Ζήνωνας  YΠΕΞ 

42 Σωτηρίου Άριστος  Eργασίας  

43 Φραντζέσκου Νίκη Βικτώρια  YΠΕΞ 

44 Φωτίου Συνέσιος  Eσωτερικών  

45 Χαραλάμπους Ανδρέας Eσωτερικών  

46 Χαραλάμπους Μαίριλυν  Eσωτερικών  

47 Χατζηγιακουμή Ειρήνη  Eσωτερικών  
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48 Χατζηευθυμίου Μικαέλλα  Eργασίας  

49 Χριστοδούλου Χαράλαμπος  YΠΕΞ 

50 Χριστοφόρου Νεοφύτου Ελένη  Περιβάλλοντος  

 

 

   

  

  

  

  

         

   

      

    

 

 

 

 

 

 

 


