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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 Πάφου  

 
Θέμα: Τρόποι Συνεργασίας Παιδοβουλής και Βουλής των Αντιπροσώπων 

 

 

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

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

απόψεις του πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.  

 

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

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

ήταν η διεξαγωγή τακτικών ενημερωτικών σεμιναρίων/ βιωματικών εργαστηρίων, με 

ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά Επίσης, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως κέντρα παροχής πληροφοριών για τις ευκαιρίες που 

δίδονται στα παιδιά να συμμετάσχουν στα κοινά.  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 

1. Συμμετοχή εκπροσώπων των παιδιών σε Δήμους και Κοινότητες 

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

στη διοργάνωση εκδηλώσεων και πολιτιστικών δρώμενων  για άτομα της ηλικίας 

τους.  

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

να υποδεικνύουν στους υπεύθυνους προβλήματα που τους απασχολούν σε σχέση 

με τις κοινότητες ή  τους Δήμους  

• Στα Κέντρα νεολαίας, να συμμετέχουν παιδιά στις επιτροπές λήψης αποφάσεων και 

να διοργανώνονται δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τα παιδιά σε συνεννόηση 

πάντα με τους εκπροσώπους τους. 
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2. Δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας όπου τα παιδιά θα καταθέτουν τις εισηγήσεις 

τους και θα καταγράφονται από τους αρμόδιους φορείς.  

 

3. Συμμετοχή των παιδιών σε ότι αφορά τη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον 

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

Κύπρου  

• Δημιουργία Συμβουλευτικής Ομάδας Εφήβων, η οποία θα μπορεί να λαμβάνει 

μέρος στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την προστασία περιβάλλοντος και την 

αειφόρο ανάπτυξη.  

 

4. Δημιουργία επιτροπής με εξειδικευμένα και επαρκώς εκπαιδευμένα μέλη στην οποία 

θα εξετάζονται περιπτώσεις καταγγελιών καταπάτησης Δικαιωμάτων του Παιδιού σε 

επίπεδο οικογένειας και κοινωνίας (π.χ. σεξουαλική παρενόχληση, βία και 

κακοποίηση, κτλ) 

 

5. Συμμετοχή για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον Πολιτισμό 

 

 Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε επίσης τα εξής: 

• Τη δημιουργία πολιτιστικών κέντρων / κέντρων απασχόλησης για παιδιά στα οποία θα 

προωθούνται δραστηριότητες  που θα σχετίζονται με τον πολιτισμό και την Τέχνη. 

Δραστηριότητες πολιτιστικές θα μπορούσαν να οργανωθούν και  στα υφιστάμενα 

Κέντρα Νεολαίας.  Η συμμετοχή να είναι δωρεάν χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς. 

•  Να δημιουργηθούν ενημερωτικές ιστοσελίδες σε σχέση με τον Πολιτισμό από το 

αρμόδιο Υπουργείο, Δήμους, κοινότητες, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα να εκφράζουν 

τα παιδιά  τα ενδιαφέροντα τους για πολιτιστικά θέματα και να αναρτώνται ανάλογα  

πληροφορίες ή δραστηριότητες για να λαμβάνουν μέρος με ποικίλους τρόπους  παιδιά 

από όλη την Κύπρο. 

• Συνεργασίες ανάμεσα σε εκπαιδευτικά κέντρα και πολιτιστικούς οργανισμούς.  

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

επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε αυτές. Για παράδειγμα διοργάνωση εκθέσεων 

ζωγραφικής, γλυπτικής, κ.ο.κ. με δημιουργίες παιδιών με θέματα που τα ενδιαφέρουν. 
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Στο πλαίσιο αυτό  μπορεί να αξιοποιηθεί ο χρόνος του μαθήματος της Τέχνης στα 

σχολεία,  ώστε να δημιουργούνται έργα που δεν θα μένουν μόνο στο σχολείο αλλά θα 

εκτίθενται σε δημόσιους χώρους.  

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

ομάδες παιδιών λάτρεις της μουσικής, της ποίησης, της δημιουργικής γραφής να 

μπορούν να παρουσιάζουν τα ταλέντα τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου ή 

της κοινότητάς τους.  

 

Σας ευχαριστούμε. 
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ΕΚΟ Πάφου (αλφαβητικά): 

 

ΕΚΟ Πάφου (αλφαβητικά): 
 
Παιδοβουλευτές: 
1. Αντρέας Νικολάου - Πρόεδρος 
2. Ειρήνη Σαββίδου - Αντιπρόεδρος 
3. Ελευθέριος Νίκου - Υπεύθυνος Εκδηλώσεων 
4. Χρίστος Αντωνιάδης - Γραμματέας 
 
Αναπληρωτές: 
1. Στέλλα Θεοδούλου  
2. Βέρα Θεοφάνους  
 
Παρατηρητές: 
1. Δήμος Αντωνιάδης 
2. Κύπρος Λαμπριανού 
3. Πέτρος Ταμπουτσιάρης 
 
 
Συντονίστριες: 
Δήμητρα Σιέλη - Φιλόλογος 
Μαρία Μίτα - Φιλόλογος 
 


