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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ 

ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 – 10.00πμ – 13.00μμ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

Επαρχιακή Κοινοβουλευτική Ομάδα Λευκωσίας/Κερύνειας  

 

Θέμα: Η Συμμετοχή των Παιδιών σε Αποφάσεις που τους αφορούν – Συμμετοχή στο 

Πολιτικό Γίγνεσθαι 

 

 

 

«Όσοι αδιαφορούν για τα κοινά είναι καταδικασμένοι να εξουσιάζονται από ανθρώπους πολύ 

κατώτερούς τους»  Πλάτωνας 427 – 347 π. Χ.  

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

πολιτική ελευθερία, στην ανεπτυγμένη συνείδηση ευθύνης και υπευθυνότητας, στην 

συνειδητοποιημένη θεωρητικά και  πρακτικά ατομική ελευθερία, στο ήθος και στην ευθύνη. Σε 

αυτή την κοινωνία θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες σ’ ένα κράτος 

δικαίου, δημοκρατικό, ευρωπαϊκό, με αρχές και αξίες, όπως είναι η Κύπρος. Το κράτος οφείλει 

να αγωνίζεται στο μέγιστο των δυνατοτήτων του για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών του 

και την καλύτερη διαβίωσή τους. Έτσι, κι εμείς τα παιδιά, το παρόν και το μέλλον του τόπου 

μας, ως άμεσα επηρεαζόμενα από τις πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται «για μας χωρίς εμάς», 

ζητούμε τη δυνατότητα συμμετοχής μας και απαιτούμε την εφαρμογή του δικαιώματός μας στη 

συμμετοχή και στο «πολιτικό γίγνεσθαι». 

 

Ως Κυπριακή Παιδοβουλή υποστηρίζουμε πως η συμμετοχή των ατόμων ηλικίας 0-18 σε 

νομοθετικό επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας μιας και οι νομοθετικές αποφάσεις επηρεάζουν όχι 

μόνο τους ενήλικες αλλά και τα παιδιά αυτού του κράτους που ως άμεσα επηρεαζόμενοι, έχουν 

το δικαίωμα στην έκφραση λόγου και άποψης. Συνεπώς, επιβάλλεται η ενεργός συμμετοχή μας 

στη διαβούλευση κατά τη λήψη νομοθετικών αποφάσεων για τα θέματα που μας αφορούν. 

 

Απαραίτητος για τα παιδιά είναι ο διάλογος μέσω των Επιτροπών της Βουλής με Βουλευτές, για 

να εκφράζονται και οι δύο απόψεις, έτσι ώστε να καταλήγουν σε μια εποικοδομητική απόφαση 
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που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του παιδιού. Η παρουσία μας πρέπει να αναγνωρίζεται ως 

απαραίτητη  και αναντικατάστατη. Με την παρουσία των παιδιών-εκπροσώπων θα 

εξασφαλίζεται ότι τα άτομα 0-18 θα έχουν φωνή η οποία θα εισακούεται αφού θα μπορούν να 

συμβουλεύουν, να προτείνουν  και να επηρεάζουν θετικά προτάσεις νόμων που τα αφορούν. 

Ωστόσο για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή μας σε νομοθετικό επίπεδο, εξυπακούεται πως πρέπει 

να γνωρίζουμε και να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Επιπρόσθετα οι προτάσεις που γίνονται 

από την Παιδοβουλή, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους Βουλευτές και να μην 

αγνοούνται, αλλά και να δίνεται σχετική απάντηση έτσι ώστε να ενημερωνόμαστε το 

συντομότερο δυνατόν. Η νομοθεσία επίσης πρέπει να διατυπώνεται με απλά λόγια για να είναι 

ευκολονόητη, έτσι ώστε κι εμείς τα παιδιά να αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς ισχύει και να 

μπορούμε να διαμορφώσουμε τις απόψεις μας. 

  

Από τα πιο πάνω γίνεται εμφανές ότι η συμμετοχή μας σε διαβουλεύσεις που αφορούν νέες 

νομοθεσίες ή την τροποποίηση σε προϋπάρχουσες νομοθεσίες είναι ανεπαρκής, και για το λόγο 

αυτό απαιτούμε εκ μέρους όλων των παιδιών την έγκαιρη ενημέρωσή μας πριν παρθεί 

οποιαδήποτε απόφαση που μας αφορά. 

 

Απαραίτητη επίσης κρίνεται  η συμμετοχή μας σε Υπουργικό επίπεδο, εφόσον οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των ατόμων 0-18. Με βάση το παράδειγμα του 

υπουργείου Υγείας το οποίο μετά από έκθεση της Παιδοβουλής στην Ολομέλεια της 7
ης

 θητείας, 

συμπεριέλαβε και εκπρόσωπο της Παιδοβουλής στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 

εφαρμογής της Στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού στην υγεία, καλούμε και τα 

υπόλοιπα Υπουργεία ως δημοκρατικοί φορείς να παραδειγματιστούν. Με τη σειρά τους, τα 

Υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, κυρίως, αλλά και κάθε 

Υπουργείο που προωθεί στρατηγικές που αφορούν τα παιδιά πρέπει να δίνουν βαρύτητα στη 

άποψή μας και να μας συμβουλεύονται για τους τρόπους που δαπανούνται τα κονδύλια που μας 

αφορούν. Ως παράδειγμα αναφέρουμε ότι ενώ η Κύπρος έχει μεγάλο προϋπολογισμό για την 

Παιδεία τα παιδιά δεν έχουν λόγο στο πώς ξοδεύονται αυτά τα χρήματα με αποτέλεσμα να μην 

καλύπτονται οι πραγματικές τους ανάγκες (π.χ. βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων στα 
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σχολεία και προσθήκη κλιματιστικών ώστε να είναι βιώσιμα κατά τους έξι από τους εννιά μήνες 

του χρόνου).   

 

Συζητήσεις με ομάδες παιδιών για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους και ανοιχτοί διάλογοι 

είναι πράγματα αυτονόητα, τα οποία όμως εμείς τα παιδιά της σημερινής κοινωνίας 

στερούμαστε. Με την υλοποίηση και εφαρμογή των προτάσεών μας όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως 

θα έχουν ίσες ευκαιρίες στο να ακουστούν και να ληφθούν υπόψη οι απόψεις και οι ιδέες τους. 

Άλλωστε, ποιος γνωρίζει  τις ανάγκες μας καλύτερα από εμάς;  Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των 

ενηλίκων λανθασμένα θεωρεί τα άτομα 0-18 ανώριμα για να έχουν άποψη και να παίρνουν 

αποφάσεις.  

Συμπερασματικά, όλα τα πιο πάνω μπορούν να επιτευχθούν μόνο με άμεση και αποτελεσματική 

επικοινωνία παιδιών και Κράτους. 

 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον βασικό πυλώνα διοίκησης που βρίσκεται κοντά μας σε 

καθημερινή βάση και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των κατοίκων κάθε 

Δήμου/Κοινότητας. Αποτελεί έναν εκτελεστικό φορέα που σχετίζεται άμεσα, ανάμεσα 

σε άλλα, με την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες, τη διοργάνωση 

διάφορων δραστηριοτήτων, τη συντήρηση και δημιουργία χώρων πρασίνου.  Η εκπροσώπηση 

κάθε κοινωνικής ομάδας, μέσω της συμμετοχή της στην τοπική αυτοδιοίκηση, αποτελεί στοιχείο 

απαραίτητο για την ύπαρξη μίας Δημοκρατικής κοινωνίας η οποία θα βρίσκεται σε θέση 

να ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών της.  

 

Οι ενήλικες φαίνεται να έχουν την πεποίθηση πως οι ανάγκες, τα αιτήματα και άλλα θέματα που 

μας αφορούν εκφράζονται μέσω των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων τα οποία ήδη βρίσκονται σε 

λειτουργία σε κάποιους Δήμους. Στην πραγματικότητα όμως οι ανάγκες των ατόμων 0-18 

ετών από τις ανάγκες των 20-35 διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό όπως και οι απόψεις και 

προτάσεις τους. Αφού η επαρκής εκπροσώπηση των παιδιών αποτελεί ένα κενό στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως αυτή λειτουργεί σήμερα, η Κυπριακή Παιδοβουλή θα ήθελε 

να προτείνει  την θεσμοθέτηση Δημοτικών Συμβουλίων Παιδιών σε όλους τους Δήμους και 

Κοινότητες.  Τα εν λόγω Δημοτικά Συμβούλια Παιδιών θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνέρχονται 
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τουλάχιστον 3 φορές τον χρόνο υπό την προεδρία του Δημάρχου/κοινοτάρχη και στην παρουσία 

μελών του Δημοτικού/κοινοτικού Συμβουλίου ώστε να συζητούνται θέματα που αφορούν και 

προβληματίζουν τα παιδιά σχετικά με τον Δήμο ή την κοινότητά τους. Επιπρόσθετα, ένας ακόμα 

σημαντικός ρόλος των Δημοτικών Συμβουλίων Παιδιών θα είναι η παρακολούθηση της 

υλοποίησης των αποφάσεών τους από τον Δήμο και την Κοινότητα. 

 

Είναι ευθύνη του κράτους να διασφαλίσει τη συμμετοχή των παιδιών στο πολιτικό γίγνεσθαι. 

Πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε οι ώρες των συναντήσεων να μην συμπίπτουν με το σχολικό 

ωράριο, για να μην καταπατείται το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Σε περίπτωση που η συνάντηση 

θα γίνει σε σχολικό χρόνο να μην σημειώνονται απουσίες στους μαθητές και να εξασφαλίζεται 

μεταφορικό μέσο για τη μετάβασή τους στο χώρο της συνάντησης. Με αυτό τον τρόπο δεν θα 

παραβιάζεται το δικαίωμα του παιδιού στη συμμετοχή. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δίνεται η 

ευκαιρία στα παιδιά να έχουν περισσότερους από έναν εκπροσώπους ώστε να εναλλάσσονται 

κατά τις συνεδρίες με τους φορείς. Η παρουσία μας επιβάλλεται και πρέπει να θεωρείται 

απαραίτητη και όχι προαιρετική και να λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη οι απόψεις μας, δίνοντας 

έτσι κίνητρο στα παιδιά να συμμετέχουν . 

 

Η ενίσχυση της συμμετοχής μέσω της ενημέρωσης για τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να 

είναι βασικό μέλημα του κράτους,  μέσω διαλέξεων στα σχολεία, σχετικών δράσεων και 

στρατηγικών ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού και των σχετικών ΜΚΟ . 

 

Πέραν από το ότι πρέπει να υπάρχει σωστή και έγκαιρη ενημέρωση για τις  συζητήσεις στις 

επιτροπές, καλό θα ήταν να διεξάγονται περισσότερες Σύνοδοι της Ολομέλειας της Κυπριακής 

Παιδοβουλής στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

 

Έχοντας ως βάση αυτά τα μέτρα θα διευκολυνθεί η συμμετοχή των Παιδιών στη λήψη 

αποφάσεων. 
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Ένας τελευταίος παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι το θέμα των 

οικονομικών. Αρχικά, το κράτος οφείλει να παρέχει οικονομική υποστήριξη στις ομάδες που 

προωθούν τη συμμετοχή των παιδιών στα κοινά και ασχολούνται με την ενημέρωση για τα 

δικαιώματά τους. Ακολούθως, όπως προαναφέραμε, θα πρέπει να επιχορηγεί τα μεταφορικά για 

τις συνεδρίες, τις δράσεις και την εκπαίδευση των παιδιών που συμμετέχουν.  

 

Καταλήγοντας, με τους πιο πάνω τρόπους το κράτος μπορεί να διασφαλίσει την ενεργό 

συμμετοχή των παιδιών στο πολιτικό γίγνεσθαι. 

 

Αναντίλεκτα, η ευκαιρία για συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι είναι θέμα μείζονος σημασίας 

που εμφανώς μας προβληματίζει. Πιστεύουμε πως η συμμετοχή είναι μεγάλο κομμάτι στην 

δημιουργία ενεργών πολιτών, ικανών για τη λήψη αποφάσεων. Καλούμε λοιπόν, όλες τις 

ηγεσίες αυτού του κράτους να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Υπουργείου Υγείας για να 

εισακουστεί η φωνή όλων των παιδιών σε πολιτικό επίπεδο. Ελπίζουμε οι απόψεις και τα θέματα 

που θέσαμε να ληφθούν υπόψη για την καλύτερη συνεργασία Βουλής και Παιδοβουλής. 

 

Το γεγονός ότι σε μια δημοκρατική χώρα, όπως η Κύπρος, εμείς τα παιδιά πρέπει να 

απαιτήσουμε για να λαμβάνεται υπόψη η άποψη μας σε θέματα που επηρεάζουν άμεσα τη δική 

μας ζωή, είναι θλιβερό. Κύριο μέλημα κάθε κοινωνίας πρέπει να είναι η δημιουργία ενεργών 

πολιτών με κριτική σκέψη, ικανών να διεκδικούν. Να διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον για τους 

ίδιους και για όλους τους πολίτες της Κυπριακής δημοκρατίας. Συνηθίζεται να λέγεται ότι τα 

παιδιά είναι το μέλλον αυτού του τόπου, αλλά εκτός από το μέλλον, τα παιδιά αποτελούν και το 

παρόν. Πώς μπορούμε να πιστεύουμε ότι όντας σε αδράνεια καθ’ όλη την παιδική ηλικία, τα 

παιδιά ξαφνικά, στο μέλλον, μπορούν να γίνουν σωστοί πολίτες; Καλούμε λοιπόν τους 

διάφορους φορείς που προαναφέραμε να ευαισθητοποιηθούν έτσι ώστε μια εποικοδομητική 

συνεργασία να ξεκινήσει. Μια συνεργασία η οποία μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως ο πολιτισμός μιας χώρας φαίνεται από το πώς συμπεριφέρεται το 

σύνολο στα παιδιά, στους εκπαιδευόμενους του σήμερα και στους ηγέτες του αύριο... 

 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.    
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ΕΚΟ Λευκωσίας/Κερύνειας (αλφαβητικά): 

 

Παιδοβουλευτές: 

1. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος 

2. Άντρεα Σωτηρίου 

3. Άρτεμις Κωνσταντινίδου 

4. Βικτώρια Ραγιά 

5. Γιώργος Ταχτούχ 

6. Έλενα Σίφουνα 

7. Εύα Κρίμε 

8. Ιωάννα Προκοπίου 

9. Ιωάννα Χρυσοβιτσιώτη 

10. Κάρλο Χοροζιάν  

11. Κλείτος Φιλιππίδης 

12. Κλεοπάτρα Ευσταθίου  

13. Μαρίλια Γεωργίου 

14. Μαρίνα Παναγιώτου    

15. Μιράντα Ειρήνη Χατζηγαβριήλ 

16. Μιχαηλίνα Ρετίσκι 

17. Μιχάλης Τσαγγαρίδης 

18. Νικόλας Φαρμάκης 

19. Παναγιώτα Παπακυριακού 

20. Παρασκευάς Χατζήκκος 

21. Σοφία Καλαβά 

22. Σωκράτης Σωκράτους 

23. Φίλιππος Πρατζιώτης 

 

Αναπληρωτές: 

1. Έλενα Μιχαήλ 

2. Εμμανουήλ Δημοσθένους 

3. Χάρης Ζαχαρία 

 

Συντονίστριες: 

Χριστιάνα Γρηγορίου – Ψυχοθεραπεύτρια 

Γεωργία Επιστηθίου – υπάλληλος ΣΕΚ 


