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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 – 10.30πμ – 13.00μμ 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
Επαρχιακή Κοινοβουλευτική Ομάδα Λευκωσίας/Κερύνειας  

 
Θέμα: Τρόποι Συνεργασίας Παιδοβουλής και Βουλής των Αντιπροσώπων 

 

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

πολιτική και την ατομική ελευθερία, στο ήθος και στην ευθύνη του κάθε πολίτη να ενεργεί και 

να συμμετέχει σ’ ένα κράτος δικαίου. Σ’ ένα τέτοιο κράτος  θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς ως 

ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες. 

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

στο «πολιτικό γίγνεσθαι» του τόπου μας. Προσπαθήσαμε και πετύχαμε μια πιο ουσιαστική 

συμμετοχή μας για θέματα που μας  αφορούν άμεσα. Ανοίξαμε γέφυρες συνεργασίας και 

επικοινωνίας με τη Βουλή και την κυβέρνηση, ώστε ως νέοι της Κύπρου να έχουμε άποψη για 

όσα αποφασίζονται για ‘μας και τις επόμενες γενεές, ωστόσο βρισκόμαστε ακόμη σε αρχικά 

στάδια. 

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

εντάξει την Κυπριακή Παιδοβουλή στον κρατικό προϋπολογισμό. Ένας προϋπολογισμός ο 

οποίος θα καλύπτει τα μεταφορικά των Παιδοβουλευτών, όπως γίνεται με τους Βουλευτές, τα 

γεύματα κατά τις συναντήσεις, τα εκτυπωτικά κ.ά. Επίσης την επιχορήγηση συνεδρίων και 

διήμερων σεμιναρίων επιμόρφωσης τα οποία εδώ και 2 θητείες δεν πραγματοποιήθηκαν, 

γεγονός που δεν βοηθά στη δημιουργία "ενότητας" μεταξύ των Επαρχιακών Ομάδων ούτε και 

στην συλλογικότητα που ένας τέτοιος Θεσμός πρέπει να έχει. Η επιμόρφωση γίνεται 

επαρχιακά και πολλές φορές το επίπεδο δεν είναι ίδιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει σαφής 

διάκριση μεταξύ των επαρχιών. 

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

για τα δικαιώματα τους, έτσι ώστε να μάθουν να τα απαιτούν και να τα εφαρμόζουν. Είναι 

ηλίου φαεινότερο πως για να διεκδικήσει ένα παιδί τα δικαιώματα του πρέπει πρώτα να τα 

γνωρίζει. 

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

συνεδριάσεων σε κάθε επαρχία και να εξαρτάται από την καλή διάθεση φορέων και μη 
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κυβερνητικών οργανισμών οι οποίοι προσφέρονται να στεγάζουν τις συνεδρίες της Κυπριακής 

Παιδοβουλής. Η Βουλή θα πρέπει να διαθέσει χώρους συνεδριάσεων τόσο για τις Επαρχιακές 

Κοινοβουλευτικές Ομάδες, όσο και για τις παγκύπριες συνεδρίες. 

Συμπληρωματικά, η εργοδότηση μόνιμου λειτουργού έστω και μερικής απασχόλησης είναι 

πέραν από επιβεβλημένη. Μέχρι στιγμής όλα γίνονται από τους εθελοντές της ΠΣΕΠΕΠ, με 

αποτέλεσμα πλέον να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας 

του Θεσμού. 

Ας σημειωθεί ακόμη ότι σε πρόσφατη συνάντηση της Κυπριακής Παιδοβουλής με τον Πρόεδρο 

της Βουλής καθορίστηκε Λειτουργός της Βουλής, ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο του 

συνδετικού κρίκου των δύο Σωμάτων, ως όφειλε. Ελπίζουμε ότι αυτό το βήμα θα καλύψει το 

κενό που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια μεταφέροντας στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, στους 

Βουλευτές αλλά και στον πρόεδρο της Βουλής τις απόψεις της Παιδοβουλής. Κυρίως όμως θα 

δίνει ανατροφοδότηση στην Παιδοβουλή για την πορεία των αιτημάτων της, κάτι το οποίο 

δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν γίνεται. 

Είναι απαραίτητο η Βουλή να ενημερώνει την Παιδοβουλή για όλα τα νομοσχέδια και 
προτάσεις που αφορούν τα παιδιά. Επίσης υπάρχουν πολλά ζητήματα που αφορούν τα παιδιά 
κ δεν είναι νομοθετικά ρυθμισμένα όπως για παράδειγμα η νομοθεσία για τους ανήλικους 
παραβάτες και η νομοθεσία που έχει καταρτίσει η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων 
του παιδιού με τίτλο «Νόμος που εγκαθιδρύει ένα σύστημα ποινικής δικαιοσύνης φιλικής 
προς τα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το Νόμο και ρυθμίζει θέματα αναφορικά με 
την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των παιδιών στο πλαίσιο του 
συστήματος ποινικής δικαιοσύνης». Η Βουλή οφείλει να πιέζει την πολιτεία ούτως ώστε τέτοια 
νομοσχέδια να ετοιμάζονται και να προωθούνται στη Βουλή για ψήφιση. 

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

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

συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών όπου θα συμμετέχουν οι Παιδοβουλευτές θα 

πρέπει να διεξάγονται μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου, για να μπορούμε να 

παρευρισκόμαστε χωρίς να πρέπει να απουσιάζουμε από το σχολείο. Επίσης παρόλο που ο 

πρόεδρος της Βουλής μας έχει τονίσει πως δεν είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος της εκάστοτε 

Επιτροπής να δίνει το λόγο στον κάθε παρευρισκόμενο, οφείλετε να μας δίνετε το λόγο και να 

διαβάζετε τα υπομνήματα μας, που θα αποστέλλονται σε περίπτωση που δεν μπορεί να 

παρευρεθεί κάποιος Παιδοβουλευτής ή εκπρόσωπος τους. 

Κύριο μέλημα μας, ως Παιδοβουλευτές είναι η σωστή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ 

πολιτείας, Βουλής και Παιδοβουλής! Όντας πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, είμαστε 

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

προσφέρει μπορεί, έχει γίνει. Ευελπιστούμε ότι όλοι με την ίδια θέληση και τον ίδιο ζήλο, θα 

προχωρήσουμε μπροστά. Διότι, ακόμα βρισκόμαστε στην αρχή. Έχουμε ακόμα πολλά να 

καταφέρουμε. Εξάλλου, δεν είναι ψέμα ότι πίσω από κάθε παιδί που πιστεύει στον εαυτό του , 

υπάρχει ένας ενήλικας που πίστεψε πρώτος σε αυτό. 

 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.    
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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 – Συνδικαλίστρια ΣΕΚ 


