
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ 

Η´ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - Α΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 

Συνεδρίαση 22ας Νοεμβρίου 2017  

(Ώρα Έναρξης: 10.10 π.μ.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

(ΣΚ. ΚΟΥΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ) 

 Σας καλημερίζω όλους και ιδιαίτερα τους παιδοβουλευτές μας.   

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της Α΄ Πανηγυρικής Συνόδου της Η΄ 

Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής. 

 Παρακαλώ τους έντιμους γραμματείς να διαπιστώσουν εάν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αγαπητοί παιδοβουλευτές, 

 Αγαπητέ Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

 Αγαπητέ Γενικέ Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, 

 Αγαπητέ Επικεφαλή του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

στην Κύπρο, 

 Αγαπητοί εκπρόσωποι υπουργείων, κρατικών υπηρεσιών, του Γραφείου της 

Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, του Συμβουλίου Νεολαίας 

Κύπρου, 

 Αγαπητοί εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και 

Ευημερίας του Παιδιού, 

 Αγαπητά μέλη της Βουλής και  

 Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 
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 Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη φετινή συνεδρία της Α΄ Τακτικής Συνόδου 

της Η’ Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής, που είμαι βέβαιη ότι θα 

προσφέρει με την αυθεντικότητα της σκέψης των παιδιών, τα σωστά μηνύματα προς 

την κοινωνία και την Πολιτεία. 

 Όπως κάθε χρόνο το Νοέμβριο, έτσι και φέτος στα πλαίσια της επετείου της 

υπογραφής της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, πραγματοποιείται η συνεδρία 

της Κυπριακής Παιδοβουλής, εδώ στο κτίριο της ολομέλειας της Βουλής.  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων στηρίζει ένθερμα το θεσμό της Κυπριακής 

Παιδοβουλής και την περαιτέρω ενδυνάμωσή του, διότι οι νέοι σήμερα με την 

οξυδέρκεια και το ζήλο που επιδεικνύουν μπορούν να διαμορφώσουν μια καλύτερη 

κοινωνία. 

 Όπως είναι γνωστό, ο θεσμός της Κυπριακής Παιδοβουλής θεσμοθετήθηκε και 

λειτουργεί με επιτυχία εδώ και χρόνια και μέσα από μία δημοκρατική διαδικασία παρέχει 

την ευκαιρία στα παιδιά να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις και απόψεις τους και να 

καταθέτουν τους προβληματισμούς τους.  Ιδιαίτερα μέσα από τον πλούτο των σκέψεων 

τους και την γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα πάνω σε 

σημαντικά ζητήματα που ταλανίζουν σήμερα τους νέους μας.  Mέσα από το διάλογο 

αυτό δημιουργείται η βάση για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο για τη νεολαία της 

Κύπρου και κατ’ επέκταση για τη κυπριακή κοινωνία και δίδονται τα αναγκαία μηνύματα 

προς την Πολιτεία.  

 Το κεντρικό θέμα της σημερινής συνόδου φέρει τον τίτλο «Η συμμετοχή των 

παιδιών σε αποφάσεις που τα αφορούν» και είναι πραγματικά ιδιαίτερα σημαντικό.   

 Αδιαμφισβήτητα, τα παιδιά πρέπει να έχουν λόγο και ενεργή συμμετοχή σε όλες 

τις αποφάσεις που τα αφορούν και τα επηρεάζουν.  Οι απόψεις και οι προβληματισμοί 

τους πρέπει να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη από την Πολιτεία και ειδικότερα 

από όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της που εφαρμόζουν και υλοποιούν τα 

δικαιώματα των παιδιών.  

 Πρωταρχικός στόχος της πολιτείας πρέπει να είναι η στήριξη των νέων και η 

διασφάλιση των δικαιωμάτων τους με την λήψη των κατάλληλων μέτρων, τα οποία 

προάγουν την ευημερία και την πρόοδό τους. 

 Οι διάφορες πτυχές του θέματος, που έχουν συμπεριληφθεί στην ημερήσια 

διάταξη της σημερινής συνεδρίας, θα μας δώσουν την ευκαιρία να ακούσουμε πολλές 
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και ενδιαφέρουσες απόψεις, εισηγήσεις και διαπιστώσεις.  Ειδικότερα, για να 

υπογραμμιστεί η σημασία των θεμάτων που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, 

παραθέτω τα εν λόγω θέματα αναλυτικά: 

1. Η Συμμετοχή των Παιδιών στην Οικογένεια. 

2. Η Συμμετοχή των Παιδιών στην Εκπαίδευση. 

3. Η Συμμετοχή των Παιδιών στην Υγεία. 

4. Η Συμμετοχή των Παιδιών στο Κοινωνικό Γίγνεσθαι.  

5. Η Συμμετοχή των Παιδιών στο Πολιτικό Γίγνεσθαι. 

 Σίγουρα όλα τα πιο πάνω θέματα συνθέτουν ένα κεντρικό πυλώνα που είναι η 

διασφάλιση της συμμετοχικότητας των παιδιών και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε 

θέματα που τα αφορούν.  Τα πιο πάνω θέματα σίγουρα επίσης βρίσκονται στο 

επίκεντρο των σκέψεων κάθε παιδιού, που αγωνιά για το μέλλον και την πρόοδο του και 

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

συμμετοχής στις αποφάσεις που τα αφορούν.  

 Η οικογένεια σύμφωνα με την πιο πάνω Σύμβαση είναι η θεμελιώδης μονάδα της 

κοινωνίας για την ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών.  Γι’  αυτό και πρέπει να έχει 

την προστασία και την υποστήριξη που κάθε παιδί χρειάζεται για να μπορέσει να 

διαδραματίσει πληρέστερα το ρόλο του στην κοινωνία.  Ειδικότερα για την αρμονική 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, αυτό θα πρέπει να μεγαλώνει μέσα στο 

κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, σε ένα κλίμα αγάπης, κατανόησης και 

αλληλοσεβασμού.  Γι’ και αυτό και οι απόψεις των παιδιών εντός της οικογένειας για 

θέματα που τα αφορούν, πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη με σεβασμό, αγάπη 

και κατανόηση. 

 Περαιτέρω η ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης θα 

πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στις προτεραιότητες ενός σύγχρονου και πολιτισμένου 

κράτους, το οποίο οφείλει να σέβεται τους πολίτες του και να μεριμνά για το καλό 

ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα των παιδιών.  Επομένως σημαντικό 

ρόλο έχουν να διαδραματίσουν τα αρμόδια υπουργεία και οι υπόλοιπες υπηρεσίες, που 

ασχολούνται με τους τομείς αυτούς.  

 Πολύ σημαντική όμως κρίνεται και η συμμετοχή των παιδιών σε όλες τις 

αποφάσεις  που αφορούν τα κρίσιμα θέματα παιδείας και υγείας, με στόχο την παροχή 
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ενός καλύτερου κα υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης και ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης.   

 Επιπρόσθετα, για την σωστή ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας 

του παιδιού επιβάλλεται η ενεργός συμμετοχή του στα κοινά.  Ειδικότερα η συμμετοχή 

των νέων στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι συμβάλλει στην ωρίμανση της σκέψης 

τους ώστε να μπορούν να θέτουν τους δικούς τους στόχους και να έχουν τα δικά τους 

οράματα και προσδοκίες.  

 Θα ήθελα να επισημάνω ότι όλες οι εκθέσεις, που ετοίμασαν και οι πέντε 

Επαρχιακές Κοινοβουλευτικές Ομάδες είναι πολύ αξιόλογες και αποδεικνύουν τη 

σπουδαία δουλειά που έκαναν τα παιδιά, τη συλλογικότητα και τη σωστή προετοιμασία 

τους.  Τα παιδιά μέσα από τις εκθέσεις που ετοίμασαν, με την καθαρότητα της σκέψης 

τους, τεκμηριώνουν πολύ σωστά τις απόψεις τους, καλύπτουν ολοκληρωμένα όλες τις 

πτυχές του κεντρικού θέματος και προβαίνουν σε σημαντικές εισηγήσεις και 

συμπεράσματα.  

 Γι’  αυτό και θέλω να απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς όλα τα μέλη 

των Επαρχιακών Κοινοβουλευτικών Ομάδων, που δούλεψαν με ζήλο καθώς και προς 

την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού που 

συντονίζει και στηρίζει την όλη προσπάθεια.  Να ευχαριστήσω επίσης το προσωπικό 

της Βουλής που συμβάλλει στην όλη προσπάθεια. 

 Πιστεύω ότι μέσα από τη συζήτηση που θα διεξαχθεί στη συνέχεια, θα εξαχθούν 

σημαντικά μηνύματα και συμπεράσματα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από 

όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της σημερινής Συνόδου. 

 Σας διαβεβαιώνω ότι και η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι πάντα  δίπλα σας και 

είναι πρόθυμη να σας ακούσει και να συνδράμει στην όλη προσπάθεια  που 

καταβάλλεται γι’ αυτό και σας παρέχει το βήμα για την προβολή και προώθηση των 

μηνυμάτων, των θέσεων και των αιτημάτων σας. 

 Προτού προχωρήσουμε στη συζήτηση των θεμάτων της σημερινής ημερήσιας 

διάταξης, να καλωσορίσω ξανά όλα τα παιδιά που παρευρίσκονται σήμερα εδώ, όλους 

τους εκπροσώπους των κρατικών υπηρεσιών, και όλους τους αρμοδίους και 

εκπροσώπους φορέων που ασχολούνται με θέματα του παιδιού.    

 Τέλος, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας και ο λόγος σήμερα ανήκει σ’ 

εσάς! 
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 Και θα προχωρήσουμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Καλώ στο βήμα τον Πρόεδρο της Κυπριακής Παιδοβουλής, κ. Παρασκευά 

Χατζήκκο, για το δικό του χαιρετισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ: 

(ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΤΖΗΚΚΟΣ) 

 Αξιότιμη κυρία Προεδρεύουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων,  

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές,  

 Αξιότιμε κύριε Επίτροπε,  

 Σεβαστά μέλη της ΠΣΕΠΕΠ,  

 Αγαπητοί συντονιστές της Κυπριακής Παιδοβουλής,  

 Κυρίες και κύριοι,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι παιδοβουλευτές, 

 Εκ μέρους της Κυπριακής Παιδοβουλής σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για το χρόνο 

που αφιερώνετε στην σημερινή συνεδρία προκειμένου να εισακουστούν οι απόψεις μας 

μέσω των εκθέσεων που έχουμε ετοιμάσει.  Κατανοούμε το βεβαρημένο σας 

πρόγραμμα και ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σας. 

 Συμπληρώνεται φέτος το 16ο έτος λειτουργίας της Κυπριακής Παιδοβουλής.  

Δεκαέξι χρόνια ανιδιοτελούς προσφοράς προς στα παιδιά, με γνώμονα την υπεράσπιση 

και την διασφάλιση των συμμετοχικών δικαιωμάτων των παιδιών όλης  της Κύπρου.  Ως 

εκπρόσωποι προασπιστές των δικαιωμάτων των παιδιών, επιθυμούμε να 

παραθέσουμε τις δικές  μας απόψεις σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, την υγεία, 

την οικογένεια, το πολιτικό γίγνεσθαι και το κοινωνικό γίγνεσθαι.  

 Η προσπάθεια μας αυτή υπήρξε συλλογική.  Ελπίζουμε λοιπόν ότι με το πέρας της 

σημερινής συνεδρίας θα προταθούν λύσεις προς όφελος των παιδιών και των 

δικαιωμάτων τους και όπως αυτές εισακουστούν από το κράτος. 

 Θερμή παράκληση όπως παραμείνετε μέχρι το τέλος της συνεδρίας, εάν βέβαια το 

πρόγραμμα σας το επιτρέπει, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

Ευελπιστούμε πως οι απόψεις μας θα εισακουστούν και πως οι εισηγήσεις μας θα 

υλοποιηθούν άμεσα  όπως έγινε πέρσι με το Υπουργείο Υγείας. 
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 Κλείνοντας, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες της σημερινής ολομέλειας της 

Κυπριακής Παιδοβουλής και αναμένουμε την θετική ανταπόκριση της Βουλής και του 

κράτους. 

 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

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

Κυπριακής Παιδοβουλής.   

 Θα προχωρήσουμε τώρα με τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης και θα 

καλέσω να έρθουν στο βήμα με τη σειρά της συζήτησης οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι 

των αρμόδιων Επαρχιακών Κοινοβουλευτικών Ομάδων, οι οποίοι αφού διαβάσουν την 

έκθεση θα επιστρέψουν στη θέση τους.  Αμέσως μετά -εξηγώ λίγο τη διαδικασία, 

παιδιά- αν υπάρχει οποιοσδήποτε από τους παιδοβουλευτές που θέλει να εκφράσει 

οποιαδήποτε άποψη θα παρακαλέσω αφού σηκώνεται από τη θέση του, αφού σηκώσει 

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

προέρχεται για να καταγράφεται στα πρακτικά.  Είναι παράκληση οι ομιλίες σας να μην 

ξεπερνούν το ενάμιση λεπτό και εννοώ οι ομιλίες παρέμβασης μετά την κατάθεση της 

έκθεσης και να μην γίνονται παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των ομιλιών.  Επίσης θα 

ήταν παράκληση να μην γίνονται ομιλίες για θέματα τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί και 

των οποίων η συζήτηση έχει ήδη εξαντληθεί.  Επίσης να αναφέρω ότι με βάση τον 

Κανονισμό της Βουλής δεν χειροκροτούμε μετά το πέρας των ομιλιών και επίσης 

απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων γι’ αυτό παρακαλώ να απενεργοποιήσετε 

όλοι τα κινητά σας τηλέφωνα. 

 Το τρίτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της Επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λεμεσού για το θέμα «Η Συμμετοχή των Παιδιών στην 

Οικογένεια».  Γι’ αυτό καλώ στο βήμα τον ή την εκπρόσωπο της Επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λεμεσού για να διαβάσει την έκθεση και επειδή δεν είναι 

καταγραμμένο το όνομα παρακαλώ να αναφέρει και το όνομά της. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ) 

 Μαμά;  Μπαμπά;  Καλημέρα!  Μπορώ να σας μιλήσω για λίγο;   
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 Θυμάστε τότε που γεννήθηκα…  Τότε που άρχισε και η εφαρμογή των 

δικαιωμάτων μου! Το δικαίωμα στην τροφή, στον ρουχισμό, στη στέγη, στην ασφάλεια, 

στην υγεία… το δικαίωμα στη συμμετοχή.  Η Συμμετοχή-έκφραση απόψεων, 

πληροφόρηση, ψυχαγωγία, όπως ξέρετε, είναι μια από τις τρεις κατηγορίες 

δικαιωμάτων της Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού.  Η Προστασία -από κακοποίηση, 

εκμετάλλευση, διάκριση και οι Παροχές- εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας και πρόληψης, 

κοινωνικά βοηθήματα, είναι οι άλλες δύο. 

 Η Συμμετοχή όμως, όπως μου είπαν, είναι κάτι περισσότερο από ιδέες και 

απόψεις.  Συμμετοχή, σημαίνει η κοινωνία να ακούει, να παίρνει στα σοβαρά και να 

υλοποιεί τις προτάσεις μας όσο το δυνατόν. Εντούτοις, όπως λέει ο Λακονταίρ: «Η 

κοινωνία είναι η εξέλιξη της οικογένειας». Μέσα από την οικογένεια το παιδί μαθαίνει 

ιδανικά και αξίες… Η οικογένεια για μας τα παιδιά είναι μορφοποιός δύναμη!  

Παράλληλα, άκουσα να λένε, πως με τη συμμετοχή στην οικογένεια, μας δίνεται 

πρωτοβουλία για ν’ αναπτύξουμε κριτική σκέψη, λόγο και έκφραση.  Μέσα από τη 

συμμετοχή μας -λεν- θα… «βγούμε» με μεγάλος κέρδος, με νέες δεξιότητες και νέες 

γνώσεις.  Είστε Χτίστες!  Έτσι θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη 

στον εαυτό μας και προφανώς να καταχωρήσουμε στο μυαλό μας αυτή τη βασική αρχή 

της δημοκρατίας… 

 Ξεκινώ από αυτή, την πρώτη παιδική ηλικία, όπου πολλοί γονείς συνηθίζουν να 

αποκαλούν τα παιδιά τους «Μωρό».  Με αυτή την έννοια τα αποκλείουν ή τα 

περιορίζουν από τις δράσεις του συνόλου -της οικογένειας δηλαδή- και φυσικά, όχι μόνο 

δεν συζητούν τις απόψεις τους, αλλά ούτε καν τους δίνουν το δικαίωμα να τις 

εκφράσουν.  Επιπλέον, συχνά τα καταπιέζουν να κάνουν αυτά που οι ίδιοι 

υποστηρίζουν.  Λάβαρό τους η φράση «Σε τέτοια ηλικία κανένα παιδί δεν μπορεί να 

είναι πιο ώριμο από έναν ενήλικα».  Γι αυτό και δεν είναι παράξενο που πολλές φορές 

ασκείται βία στα παιδιά από τους γονείς.  Η βία, είτε λεκτική είτε σωματική, συμφώνα με 

πρόσφατα στοιχεία, φτάνει το 25%.   

 Κι έρχομαι σε μας τους εφήβους…  

 Άκουσα για τον 14χρονό παλιό μου φίλο.  Άραγε περνάει καλύτερα απ όταν ήταν 

«μωρό»;  Από όσα μου είπαν, στις πιο πολλές οικογένειες ο έφηβος είναι πιο 

ανεξάρτητος.  Του δίνεται, λένε, σχετική ελευθερία για εξόδους, για «ελεύθερες» 

κοινωνικές συναναστροφές αλλά και για ανάμειξη στα κοινά της οικογένειας.  Παρ’ όλα 

αυτά, στον παλιό μου αυτό φίλο δεν αναγνωρίζονται αρκετά δικαιώματα.  Γενικότερα 
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δεν του δίνεται ελευθερία.  Ελευθερία έκφρασης, ελευθερία κίνησης, ελευθερία λήψης 

αποφάσεων.  Επιπρόσθετα, και σε αυτές τις ηλικίες παρατηρείται το φαινόμενο της 

βίας.  Βία θεωρώ και την ανάγκη που ωθεί αρκετά παιδιά σε αυτή την ηλικία να 

δουλεύουν για την επιβίωσή τους, γεγονός που αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για την 

πρόοδο τους στο σχολείο.  Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως δεν είναι λίγοι οι γονείς  

που κατακρίνουν συνεχώς την απόδοση ή την επίδοση των παιδιών τους στο σχολείο, 

ξεχνώντας ουσιαστικά πως τα παιδιά τους δουλεύουν ή είναι παραφορτωμένα από τα 

πολλά φροντιστήρια.                         

 Και άκουσα και για τον 17χρονο γείτονά μου.  Μπορείτε να φανταστείτε… είμαι 

σίγουρη!  Τον καταπιέζουν να σπουδάσει γιατρός αντί μουσικός!  Δουλειά του μπαμπά!  

Στερεότυπα!  Θεωρούν πως ένας μουσικός δεν θα κερδίζει αρκετά.  Κι όμως, κέρδος 

θεωρούν τη δουλειά που τον καταπιέζουν να κάνει τώρα, ενώ αυτό είναι μεγάλο 

εμπόδιο για την πρόοδο του στο σχολείο…. και οι γονείς του δεν το κατανοούν παρά 

μόνο κατακρίνουν συνεχώς την απόδοσή του.  Γενικότερα δεν  του επιτρέπουν να 

λαμβάνει μέρος σε καμία απόφαση που τον αφορά.  Λες κι είναι προέκταση του εαυτού 

τους ή του δικού τους ονείρου! 

 Ελπίζω να μη θυμώσετε, μα ξέρετε τι άλλο μου είπαν για τη Συμμετοχή; 

 «Τα παιδιά πρέπει να έχουν την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες, για να 

ανταπεξέλθουν σε προκλήσεις, να αναλαμβάνουν ευθύνες και να δοκιμάσουν στη 

πράξη πώς λειτουργεί ο κόσμος, να κάνουν λάθη και να ανακαλύψουν τις συνέπειες.  

Επίσης, πρέπει να έχουν την ευκαιρία για συνεισφορά, εμπειρίες, να μοιραστούν τις 

απόψεις τους σχετικά με το τι θα κάνουν και πώς θα το κάνουν.  Οφείλει το παιδί να 

λαμβάνει μέρος σε αποφάσεις που ορίζουν το ίδιο ως άτομο αλλά και το μέλλον του…  

Ειδικότερα, οι αποφάσεις ως προς την καθημερινότητα, τις δράσεις στο προσεχές 

μέλλον αλλά και την επαγγελματική αποκατάσταση είναι πρωταρχικής σημασίας να 

λαμβάνονται από το παιδί»!  

 Κι όμως, δεν μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε μέρος σε αποφάσεις που αφορούν 

το σύνολο της οικογένειας!  Ούτε στις οικονομικές συναλλαγές, ούτε στη διακόσμηση 

του σπιτιού, ούτε στα μελλοντικά σχέδια όπου πρέπει να έχουμε θέση αφού μαζί ζούμε!  

Λογική!  

 Αυτή τη λέξη τόνισαν που μου τα έλεγαν. 

 Έπρεπε να ξέρω γιατί το θεωρούν λογικό;  
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 Θα μου πείτε… τι τα λες αυτά στη Βουλή;  

 Μήπως νομίζεις να μπορεί να κάνει κάτι το κράτος, η κοινωνία, ή η εκπαίδευση για 

όλα αυτά; 

 ΝΑΙ… μπορούν! 

 Ας προωθήσουν θεατρικές παραστάσεις που να προβάλλουν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά μέσα στην Οικογένεια και την σωστή αντιμετώπιση των 

παιδιών από τους γονείς τους αλλά και τους τρόποι με τους οποίους οι γονείς 

πρέπει να χειρίζονται κάποια προβλήματα καλύτερα 

 Ας θεσμοθετήσουν ένα «Φεστιβάλ Οικογένειας» όπου γονείς και παιδιά θα 

περνούν χρόνο μαζί κάνοντας διάφορες δραστηριότητες που θα βελτιώσουν τη 

σχέση μεταξύ τους αλλά θα μαθαίνουν παράλληλα πώς να συμπεριφέρονται ο 

ένας στον άλλο 

 Ας δημιουργήσουν προγράμματα Ενημέρωσης… αν Παιδοψυχολόγοι μιλούσαν 

σε  Σεμινάρια στους Συνδέσμους Γονέων του κάθε σχολείου, αν γίνονταν τακτικά 

συνέδρια σε αίθουσες συνεδριάσεων Πανεπιστημίων και σχολείων, αν γίνονταν 

διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν τη σχέση γονιών-παιδιών, οι γονείς θα 

ενημερώνονταν για πολλά θέματα που σχετίζονται με την ανατροφή των παιδιών 

τους. 

 Ας βελτιώσουν τη Σχολή Γονέων - αυτό πιθανόν να βοηθούσε αρκετά. Αν η 

«φοίτηση» στη Σχολή αυτή ήταν υποχρεωτική για κάθε ενήλικα που τελειώνει την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση ή κάθε ζευγάρι πριν επισημοποιήσει τη σχέση του ή πριν 

αποκτήσει παιδί να είναι υποχρεωμένο από την πολιτεία να παρακολουθήσει 

μαθήματα σχετικά με την ανατροφή και τη φροντίδα του παιδιού (ας παίρνει και 

στο τέλος μια σχετική βεβαίωση!), μάλλον τα πράγματα θα γίνονταν καλύτερα 

 Μαμά,  

 Μπαμπά,  

 Δημοσιογράφε,  

 Μέλη της ΠΣΕΠΕΠ,  

 Κύριε Πρόεδρε της Βουλής,  

 Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,  
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 Και όλοι εσείς που μπορείτε να χαρακτηρίσετε την Έκθεση αυτή «τυπική», τί λέτε, 

θα βοηθήσετε για κάτι τέτοιο; 

 Άκουσα κάποτε: Η απόκτηση παιδιών σε κάνει γονέα, όσο η απόκτηση πιάνου σε 

κάνει πιανίστα. Κάνεις δεν μπορεί να δηλώσει πιανίστας αν δεν έχει κοπιάσει, αν δεν 

φτάσει στο επίπεδο που δεν έχει φτάσει ακόμη κανένας άλλος.  Το ίδιο ισχύει και για 

τους γονείς.  Αν δεν έχεις κοπιάσει για την ανατροφή των παιδιών σου, αν δεν έχεις 

κάτσει ώρες αμέτρητες σκεπτόμενος πώς μπορείς να βελτιώσεις τη ζωή του παιδιού 

σου, δεν επιτρέπεται να λέγεσαι γονιός.  Γονιό θα σε αποκαλέσει κάποτε το παιδί σου -

όχι λεκτικά, μα σαν αντιληφθεί πως έχει γίνει ένας άξιος Πολίτης, Σύζυγος, Γονιός, 

Φίλος…  

«Μπορείς να τους δώσεις την αγάπη σου, αλλά όχι τις σκέψεις σου 

Αφού ιδέες έχουν δικές τους. 

Μπορείς να δίνεις μια στέγη στο σώμα τους, αλλά όχι και στις ψυχές τους 

Αφού οι ψυχές τους κατοικούν στο σπίτι του αύριο 

που εσύ δεν πρόκειται να επισκεφτείς ούτε και στα όνειρά σου. 

Μπορείς να προσπαθήσεις να τους μοιάσεις 

αλλά μη γυρέψεις να τα κάνεις σαν εσένα 

Αφού η ζωή δεν πάει προς τα πίσω ούτε ακολουθεί στο δρόμο του το χτες 

Είσαι το τόξο από το οποίο τα παιδιά σου 

ωσάν ζωντανά βέλη ξεκινάνε για να πάνε μπροστά.» 

Ο συγκλονιστικός Χαλίλ Γκιπράν! 

 Εμείς ξεκινήσαμε! Θα μας βοηθήσετε να πάμε μπροστά; 

 Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. 

ΕΚΟ Λεμεσού (Αλφαβητικά) 

Παιδοβουλευτές: 

1. Αναστάσης Πέτρου 

2. Άντρεα Βλάχου 

3. Εβελίνα Ηλία 

4. Ιωάννα Αντωνίου 

5. Κυριακή Νικολάου 

6. Μιχάλης Θεοχάρους 
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7. Νικήτας Χαραλάμπους 

8. Ραφαελία Σωκράτους 

9. Σοφία Περικλέους - Ειδική Ομάδα Εργασίας 

10. Στυλιανός Κυπριανού 

11. Τζώρτζια Επιφανίου - Γραμματέας 

12. Χριστόδουλος Παπαφίγγος - Πρόεδρος 

Αναπληρωτές: 

1. Ανδρέας Σιάμισιης 

2. Γεωργία Κκάμαρη  

3. Γιώργος Αναστάση 

4. Παρασκευή Παλάζη 

5. Σαββίνα Λεωνίδου 

6. Στυλιανός Αναστασίου 

Συντονίστριες: 

Αντωνία Αργυρού - Δικηγόρος 

Αφροδίτη Ευαγγέλου - Κλινική Ψυχολόγος 

Δήμητρα Κωνσταντίνου - Ιστορικός 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ τη Σοφία Περικλέους και όλη την Επαρχιακή Κοινοβουλευτική Ομάδα 

Λεμεσού.  Συγκλονιστική η έκθεσή τους και μας έχουν δώσει με πολύ παραστατικό 

τρόπο τις εισηγήσεις τους.  

 Θέλω να καλέσω τοποθετήσεις, αν υπάρχουν οποιεσδήποτε παρεμβάσεις πάνω 

στην έκθεση που έχουμε τώρα ακούσει.   

 Αν δεν υπάρχουν, σας καλώ να ψηφίσετε. 

 Συμφωνείτε; 

 Πόσοι είναι υπέρ; 

 Είναι ομόφωνη.   

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Ομόφωνα λοιπόν η έκθεση της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λεμεσού 

για το θέμα που τιτλοφορείται «Η Συμμετοχή των Παιδιών στην Οικογένεια» εγκρίνεται. 
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 Πάμε στο τέταρτο θέμα που είναι η ανάγνωση της έκθεσης της Επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Λάρνακας με θέμα «Η Συμμετοχή των Παιδιών στην 

Εκπαίδευση».   

 Καλώ στο βήμα τον ή την εκπρόσωπο της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Λάρνακας για να καταθέσει τη δική της έκθεσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: 

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Η συμμετοχή των παιδιών σε αποφάσεις που τα αφορούν, αποτελεί  άρθρο της 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Άρα το να εκφράζουμε την άποψή μας, 

συμμετέχοντας στη λήψη αποφάσεων που μας αφορούν, αποτελεί δικαίωμά μας.  Η 

Επαρχιακή Κοινοβουλευτική Ομάδα των Παιδοβουλευτών της Λάρνακας, εστιάζει στη 

συμμετοχή των παιδιών στον τομέα της Εκπαίδευσης. 

 Οι απόψεις μας μπορεί να διαφέρουν από αυτές των ενηλίκων.  Οι αποφάσεις των 

ενηλίκων, λαμβάνονται με τη συμβολή της γνώσης που κατέχουν και της εμπειρίας 

τους.  Εμείς, εκφραζόμαστε περισσότερο με βάση τη γνώση που αποκτούμε μέσα από 

τα βιώματα και τις εμπειρίες μας αλλά και από την εκπαίδευση που δεχόμαστε από το 

σπίτι και το σχολείο.  

 Το να συμμετέχουμε εκφράζοντας τις απόψεις μας, μας επιτρέπει να έχουμε το 

αίσθημα ιδιοκτησίας των αποφάσεων, να αναπτύσσουμε χρήσιμες δεξιότητες, να 

υποστηρίζουμε ή να αμφισβητούμε κάτι.  Παράλληλα, η συμμετοχή μας επιτρέπει στους 

ενήλικες να μάθουν περισσότερα για μας τα παιδιά και τις απόψεις μας με αποτέλεσμα 

να δείχνουν περισσότερο  σεβασμό γι’ αυτά.  Η συμμετοχή, αφού μας βοηθά να 

αναπτύξουμε περισσότερο αυτοσεβασμό, αυτοπεποίθηση και συναίσθηση των 

δικαιωμάτων μας, ενθαρρύνει την πολιτότητα και τον σεβασμό προς τις απόψεις των 

άλλων, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι ζούμε σε μια κοινωνία πιο δημοκρατική.  Επειδή 

τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει οι ενήλικες να είναι 

κατάλληλα εκπαιδευμένοι και να αποδέχονται τη συμμετοχή των παιδιών σε ότι αφορά 

τις απόψεις και  τα ενδιαφέροντά τους.  
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 Το θέμα της Συμμετοχής στην Εκπαίδευσή μας, μας απασχολεί ιδιαίτερα ως 

παιδιά-μαθητές τη σημερινή εποχή. Εκπαίδευση δεν είναι μόνο η διαδικασία του να 

μάθουμε στο σχολείο, αλλά μας καθορίζει από τη γέννηση μας, αφού συνέχεια οι γονείς 

και η οικογένεια, μας εκπαιδεύουν (πώς να τρώμε, πώς να περπατάμε, πώς να μιλάμε 

κτλ).  Η εκπαίδευση που λαμβάνουμε καθορίζει ολόκληρο το μέλλον μας, επηρεάζει τις 

αποφάσεις και τις επιλογές μας.  Με την πάροδο των χρόνων, η Κυπριακή κοινωνία έχει 

διαμορφωθεί με τρόπο τέτοιο, ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν ότι έχουν δικαιώματα.  

Πόσο, πότε και πού όμως αυτά αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται είναι ένα μεγάλο 

κεφάλαιο.  Δεν υπήρξε όμως η ίδια εξέλιξη σε όλους τους φορείς που αφορούν τα 

παιδιά.  Σε μία κοινωνία του 21ου αιώνα, νιώθουμε έντονα το συναίσθημα της 

παραβίασης του δικαιώματος της συμμετοχής μας στην εκπαίδευση -ενός θεσμού 

άμεσα συνδεδεμένου με την πνευματική διάπλαση και τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του ανθρώπου.  Ως εκ τούτου, θεωρούμε τη συμμετοχή μας σε 

αποφάσεις που υπόκεινται στο θέμα της εκπαίδευσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

διαμόρφωση μιας πολύπλευρης και ολοκληρωμένης Παιδείας, κατάλληλης για όλα τα 

παιδιά. 

 Η ψήφιση των Νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 

και η άμεση εφαρμογή τους ήδη από τη φετινή χρονιά, μας έκανε να αναρωτηθούμε 

κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη η φωνή των παιδιών και ποιος ο ρόλος τους στο 

σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα.  Οι τεράστιες αλλαγές που εφαρμόστηκαν ήδη στους 

κανονισμούς λειτουργίας προκαλούν τη δυσαρέσκεια της μεγάλης πλειοψηφίας των 

μαθητών, καθώς και αγωνία για τα όσα πρόκειται να εφαρμοστούν από την επόμενη 

σχολική χρονιά.  Αβεβαιότητα κυριαρχεί στην ατμόσφαιρα της μαθητικής κοινότητας, για 

το τι θα ακολουθήσει, αφού οι αποφάσεις που αφορούν τους μαθητές λαμβάνονται 

χωρίς τη δική τους συμμετοχή και συναίνεση και επομένως η αρμόδιοι φορείς έχουν το 

«ελεύθερο» να τροποποιούν τους κανονισμούς καταπώς θεωρούν καλύτερα.  Οι 

εισηγήσεις και τα αιτήματα της Κυπριακής Παιδοβουλής και της Παγκύπριας 

Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ) -σώματα που εκπροσωπούν τους μαθητές- 

δεν εισακούονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.  Εδώ τίθεται το εύλογο ερώτημα: ποιος ο 

λόγος για τον καταρτισμό των δύο αυτών σωμάτων, από τη στιγμή που ο ρόλος τους 

είναι αποδυναμωμένος; Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΣΕΜ διέπεται από νομοθεσία και η 

Κυπριακή Παιδοβουλή έχει επίσημους Κανονισμούς Λειτουργίας και αναγνωρίζεται ως 

Σώμα στον Περί του Επιτρόπου Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμο.  
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 Στα σχολεία λειτουργούν προγράμματα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους 

μαθητές με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες.  Έχει ωστόσο παρατηρηθεί, ότι οι 

διαδικασίες ένταξης των μαθητών στα προγράμματα αυτά, είναι αρκετά πολύπλοκες και 

χρονοβόρες.  Ως επακόλουθο, πολλοί γονείς που δε διαθέτουν είτε τον χρόνο, είτε το 

μορφωτικό επίπεδο, αδυνατούν να κινήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για να λάβουν 

τα παιδιά τους τη βοήθεια που δικαιούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά, ώστε να μη 

χαθεί λόγο γραφειοκρατίας πολύτιμος χρόνος.  Παράλληλα, εκτός από τους γονείς που 

αναλαμβάνουν να κάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες, είναι και άλλοι γονείς που δεν 

αντιλαμβάνονται ή αδυνατούν να διαπιστώσουν ότι τα παιδιά τους χρειάζονται τη 

στήριξη ειδικού εκπαιδευτή, με αποτέλεσμα η πορεία της ένταξης σε υποστηρικτικό 

πρόγραμμα κάποιων παιδιών να είναι πολύ αργή.  Σε καμιά περίπτωση τα παιδιά δεν 

πρέπει να αφεθούν στο έλεος των χρονοβόρων διαδικασιών.  Αντιλαμβανόμαστε ότι, 

υπό κανονικές συνθήκες, την ευθύνη της ένταξης των μαθητών στο υποστηρικτικό 

πρόγραμμα έχουν οι υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος, όμως λόγω του 

πλήθους των μαθητών και της έλλειψης χρόνου, μεγάλος αριθμός μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες παραμελείται.  Τα παιδιά αυτά χάνουν τις περισσότερες φορές 

την ικανότητα είτε της ένταξης τους στο σύνολο της τάξης, είτε την παρακολούθηση 

ενός εξατομικευμένου προγράμματος, προσαρμοσμένου στις ανάγκες τους.  Αυτό 

δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα, αφού με την ενηλικίωσή τους και την ένταξή τους 

στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας νιώθουν αδύνατοι να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες και ομάδες της κοινωνίας όπου ζουν.  Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται 

από την πρώιμη παιδική ηλικία, χωρίς καθυστέρηση, πριν ο μαθητής ξεπεράσει την 

ηλικία που αναπτύσσει τις δεξιότητές του. 

 Αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα γίνονται στο επίπεδο προδημοτικής, 

δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, με κατάργηση ή ένταξη στοιχείων που οι αρμόδιοι 

κρίνουν ως καλύτερα, ως πιο χρήσιμα και ως κατάλληλα.  Ένα ζήτημα που επηρεάζει 

άμεσα τους μαθητές και είναι ίσως το σοβαρότερο, είναι η διδακτέα ύλη και ο τρόπος 

διδασκαλίας της.  Θεωρούμε σημαντικό οι μαθητές να έχουν λόγο για το τι διδάσκονται 

και πώς να διδάσκονται, με αποτέλεσμα  τη θετική αντιμετώπιση τους για το κάθε 

μάθημα.  Η κοινωνία εξελίσσεται και τα παιδιά είναι δέκτες της εξέλιξης αφού τη ζουν.  

Είναι λογικό το μάθημα να γινόταν πιο αποτελεσματικό αν ήταν  πιο κοντά στα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητές μας.  Ας μη ξεχνάμε πως τα παιδιά, ως μέλη της 

κοινωνίας του σήμερα, έχουν διαφορετικά ερεθίσματα από την περίοδο που οι 
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σημερινοί ενήλικες ήταν παιδιά.  Αυτό είναι κάτι που διαχρονικά συμβαίνει και οι 

εκάστοτε ενήλικες διαμορφώνουν και επηρεάζουν με τις αποφάσεις που παίρνουν και 

τις επιλογές που κάνουν το μέλλον των ιδίων αλλά και των επόμενων γενιών.  Στην 

εποχή μας παραδείγματος χάριν, εμείς τα παιδιά, στρεφόμαστε περισσότερο προς στην 

τεχνολογία.  Κάποιες φορές αυτό κρύβει κινδύνους που στην παρούσα αναφορά δεν θα 

αναπτύξουμε.  Θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στο ότι το μάθημα θα ήταν 

περισσότερο ενδιαφέρον και αποτελεσματικό αν γινόταν χρήση των τεχνολογιών σε 

μεγαλύτερο βαθμό. 

 Παραθέτουμε πιο κάτω τις εισηγήσεις μας: 

 Ζητούμε την ενδυνάμωση των δύο θεσμών της Κυπριακής Παιδοβουλής και της 

ΠΣΕΜ και τη μη παρεμπόδιση της ενεργού συμμετοχής τους.  Εισηγούμαστε 

όπως η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής να καλεί και να δέχεται τις 

απόψεις/εισηγήσεις από εκπροσώπους μαθητών και γενικά όλων των παιδιών, 

που θα προέρχονται από τη ΠΣΕΜ και την Κυπριακή Παιδοβουλή, καθώς και από 

αντίστοιχη ομάδα εκπαιδευτικών, για την επίτευξη ενός λειτουργικού και κοινώς 

αποδεκτού εκπαιδευτικού συστήματος. 

 Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί του κάθε σχολείου, θα έπρεπε να καθορίζονται στα 

πλαίσια παραγωγικής συζήτησης μεταξύ της διεύθυνσης του σχολείου και του 

Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου στην παρουσία ίσως και του Συνδέσμου Γονέων 

και Κηδεμόνων ως παρατηρητή.  Επιπλέον, να διασφαλίζεται ο έλεγχος ότι όντως 

η συνεργασία αυτή επί του θέματος υπάρχει από τους εμπλεκόμενους, με 

αποτέλεσμα την αποφυγή αντιδημοκρατικών αποφάσεων. 

 Για την επίσημη υποβολή των εισηγήσεων των μαθητών που δεν έχουν ίσως τη 

δυνατότητα φυσικής παρουσίας και συμμετοχής σε συζητήσεις για τα διαφορετικά 

θέματα που αναφέρουμε, δηλαδή τόσο περί διδασκαλίας, όσο και περί 

κανονισμών λειτουργίας, ένας εύκολος τρόπος είναι η δημιουργία μιας 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  

 Αφού γίνει από τους αρμόδιους η διαπίστωση ότι μια μερίδα μαθητών πρέπει να 

δεχτούν διαφοροποιημένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους εκπαίδευση, 

τότε επιβάλλεται η προσαρμογή της διδακτέας ύλης σε βαθμό που να μπορεί να 

την κατακτήσει κάθε παιδί.  

 Στόχος είναι το εκπαιδευτικό σύστημα να προκαλεί τον μαθητικό πληθυσμό να 

ανακαλύπτει τη γνώση και όχι να  αναμασά στεγνά και αποκομμένα κομμάτια της.  
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 «Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα 

έθνη.»  Ρήγας Φεραίος 

 «Ανταμείβει κανείς άσχημα το δάσκαλο, όταν μένει πάντα μαθητής.» Φρίντριχ 

Νίτσε 

 «Δεν ξέρω τίποτα άλλο, για το οποίο κάθε λογικός άνθρωπος θα έπρεπε να 

νοιάζεται περισσότερο, παρά το πώς το παιδί του θα γίνει ο πιο καλός άνθρωπος.» 

Πλάτων 

 «Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται.»  

Margaret Mead 

 Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. 

ΕΚΟ Λάρνακας (αλφαβητικά): 

Παιδοβουλευτές: 

1. Άννα Μούσκου 

2. Αντρέας Φιλίππου 

3. Βάνια Βιργινία Χριστοφή 

4. Κατερίνα Σίμου 

5. Κωνσταντίνα Ματθαίου - Πρόεδρος 

6. Νιόβη Περατικού 

7. Σάββας Μούγκρος 

8. Σεραφείμ Νικηφόρου 

9. Χριστιάνα Κώστα 

Συντονίστριες:  

Χρύσω Παλλαρή Κυριάκου - Δασκάλα  

Δόμνα Μωϋσέως - Διδάκτωρ Γαλλικής Φιλολογίας  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ την Κωνσταντίνα Ματθαίου και την Επαρχιακή Κοινοβουλευτική 

Ομάδα Λάρνακας για την έκθεσή της.   

 Να ρωτήσω αν υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής σε σχέση με την έκθεση 

που έχουμε ακούσει τώρα. 

 Βλέπω δύο χέρια. 
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 Να ξεκινήσουμε από τον κ. Ανδρέα Νικολάου, της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας Πάφου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ: 

(ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 

 Ως ΕΚΟ Πάφου θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις στις εισηγήσεις των 

συναδέλφων παιδοβουλευτών.  Στη δεύτερη εισήγηση προτείνουμε να αλλάξει η 

συντακτική δομή της εισήγησης γιατί από προσωπική πείρα, δική μας διαβούλευση, 

μεταξύ των αντιπροσώπων των μαθητών και της διεύθυνσης, γίνεται σε αρκετά σχολεία 

και έτσι διαμορφώνονται οι κανονισμοί.  Επομένως δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε 

ότι δεν γίνεται σε όλα τα σχολεία.  Προτείνουμε να γραφτεί στα πρακτικά ως εξής:  «Οι 

εσωτερικοί κανονισμοί του κάθε σχολείου πρέπει πάντα να καθορίζονται στο πλαίσιο 

παραγωγικής συζήτησης μεταξύ της διεύθυνσης του σχολείου και του κεντρικού 

μαθητικού συμβουλίου στην παρουσία ίσως του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων ως 

παρατηρητή.». 

 Επίσης χαιρόμαστε γιατί οι συνάδελφοι από τη Λάρνακα έχουν σκεφτεί μία 

εισήγηση που σκεφτήκαμε και εμείς, τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αν 

συνδυαστούν ίσως δεν θα έπρεπε να περιοριστεί σε πλατφόρμα που αφορά θέματα 

εκπαιδευτικά που αφορούν τα παιδιά αλλά και σε όλα τα θέματα που αφορούν τα παιδιά 

και οι αρμόδιοι να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις συζητήσεις, να έχουν διάλογο με 

τα παιδιά και να προωθούν τις ιδέες τους.   

 Επομένως, το γεγονός ότι οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες το εισηγούνται, πρέπει 

να σημειωθεί στα πρακτικά και ίσως πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι πιο ζεστά και να το 

προωθήσουν άμεσα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Νικολάου. 

 Να προχωρήσουμε σε άλλες απόψεις και θα θέσουμε για ψηφοφορία στην πορεία.   

 Η κ. Σοφία Περικλέους. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ) 
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 Να ζητήσω μία διευκρίνιση.  Στην τελευταία σελίδα της έκθεσης της Επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λάρνακας στο δεύτερο σημείο όταν λέτε «κάθε παιδί» 

εννοείτε κάθε παιδί που χρειάζεται διαφοροποιημένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες 

του εκπαίδευση ή κάθε παιδί γενικότερα;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Παρακαλώ, Κωνσταντίνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: 

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) 

 Εννοούμε να μπορεί να την κατακτήσει κάθε παιδί γενικότερα 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών… 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ) 

 Ως Επαρχιακή Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεμεσού διαφωνούμε σε αυτό το σημείο 

διότι σε πολλές χώρες του εξωτερικού αναγνωρίζεται η αδυναμία μας σε πολλά θέματα 

για να ενταχθούμε σε πανεπιστήμιο και εμείς απαιτούμε τώρα να χαμηλώσει το επίπεδο 

της διδακτέας ύλης.  Σίγουρα κάθε μαθητής έχει τις δικές του αδυναμίες και σίγουρα δεν 

είμαστε όλοι ίδιοι ως προς την κατανόηση, την απόδοση και την επίδοση.  Θεωρώ πως 

για να θεωρούμε πως για ένα τέτοιο θέμα είναι καλύτερα να απαιτήσουμε βελτίωση του 

τρόπου διδασκαλίας και όχι της διδακτέας ύλης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Έχουμε ανοίξει μία συζήτηση.   

 Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις ή να ξεκινήσουμε; 

 Παρακαλώ, η κ. Έλενα Σίφουνα της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Λευκωσίας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΕΛΕΝΑ ΣΙΦΟΥΝΑ) 

 Στη δεύτερη σελίδα, στη δεύτερη παράγραφο λέει πως «Η εκπαίδευση που 

λαμβάνουμε καθορίζει ολοκληρωτικά το μέλλον μας, επηρεάζει τις αποφάσεις και τις 
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επιλογές μας.  Με την πάροδο των χρόνων η κυπριακή κοινωνία έχει διαμορφωθεί με 

τρόπο τέτοιο ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν ότι έχουν δικαιώματα.».  Ναι, όμως αυτά τα 

δικαιώματα πολλοί μαθητές δεν τα γνωρίζουν.  Μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε πολλά 

πράγματα όμως δεν μας λένε και τα δικαιώματά μας.  Πολλά παιδιά δεν γνωρίζουν ότι 

έχουν όντως δικαιώματα.  Άρα προτείνω να φύγει από μέσα στην έκθεση αυτό και να 

μπει πως πρέπει να προωθείται η γνώση για τα δικαιώματά μας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Νομίζω ότι είναι παρόμοιο.  Αν θέλετε να το κάνετε πιο έντονο όμως ότι 

επιβάλλεται η ενημέρωση και η εκπαίδευση για τα δικαιώματά σας.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: 

(Ε. ΣΙΦΟΥΝΑ) 

 Αυτά.   Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Να πάμε πίσω και να αρχίσουμε να συζητούμε την πρώτη εισήγηση της Πάφου 

που αφορούσε την ηλεκτρονική πλατφόρμα το ένα και το άλλο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ: 

(Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 

 Το ένα ήταν η ηλεκτρονική πλατφόρμα και το άλλο οι εσωτερικοί κανονισμοί σε 

κάθε σχολείο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι συμφωνούν με την πρόταση της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Πάφου;  Βλέπω πολλά χέρια. 

 Πόσοι εναντίον;   

 Θεωρώ ότι εγκρίνεται παρ’ όλο ότι υπήρχαν κάποιοι που δεν έχουν ψηφίσει 

καθόλου.  Άρα πρέπει να συμπεριληφθούν.  Θα πάρουμε στη συνέχεια και από τη 

γραμματεία ακριβώς πώς το έχετε διατυπώσει ή αν θέλετε να μας το δώσετε για να 

συμπληρωθεί στην έκθεση.   

 Η πρόταση της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λεμεσού, της κ. 

Περικλέους που αφορούσε… 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ) 

 Αφορούσε το δεύτερο σημείο της τελευταίας σελίδας της έκθεσης που αναφέρουν 

πως θέλουν να υπάρξει προσαρμογή της διδακτέας ύλης σε βαθμό που να μπορεί να 

την κατακτήσει κάθε παιδί.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Και εσείς είχατε προτείνει βελτίωση… 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ) 

 Του τρόπου διδασκαλίας.  Διότι σίγουρα κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Είναι δύο διαφορετικά.  Στην έκθεση περιλαμβάνεται η προσαρμογή της διδακτέας 

ύλης και προτείνεται και η βελτίωση… 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ) 

 Διαφωνούμε με την προσαρμογή της διδακτέας ύλης διότι σίγουρα κάθε παιδί έχει 

διαφορετικές ικανότητες και σίγουρα δεν είμαστε όλοι ίδιοι διότι ο καθένας…  Για 

παράδειγμα, στην κατανόηση, την επίδοση και την απόδοση κάθε μαθητής είναι 

διαφορετικός.  Συνεπώς προτείνουμε να βελτιωθεί ο τρόπος διδασκαλίας και όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Η προσαρμογή της διδακτέας ύλης. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ) 

 Ναι.  Διότι σε πολλές χώρες στο εξωτερικό αναγνωρίζεται η αδυναμία μας στο να 

ενταχθούμε σε πανεπιστήμια.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Δε θέλω να κατευθύνω. 

 Παρακαλώ Κωνσταντίνα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: 

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) 

 Να διευκρινίσουμε ότι εμείς εννοούμε αν υπάρχουν παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες, στα συγκεκριμένα παιδιά να προσαρμόζεται η ύλη ώστε να μπορούν να 

συμβαδίζουν με τους υπόλοιπους αλλά όχι να μειώνεται η διδακτέα ύλη για όλα τα 

παιδιά.  Απλά να προσαρμόζεται στα συγκεκριμένα παιδιά.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ) 

 Τότε συμφωνούμε μαζί σας και γι’ αυτό ζητήσαμε την διευκρίνιση πριν που μας 

είπατε ότι αναφέρεστε για κάθε παιδί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Επειδή όπως είναι διατυπωμένο πράγματι αναφέρεται ότι αφού γίνει διαπίστωση 

ότι μία μερίδα μαθητών πρέπει να δεχτούν διαφοροποιημένη και προσαρμοσμένη 

διδακτέα ύλη, είναι για τις περιπτώσεις αυτές που χρειάζεται και όχι γενικά για όλους 

τους μαθητές.   

 Άρα παραμένει ως έχει; 

 Μάλιστα. 

 Η παρατήρηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λευκωσίας, ότι πρέπει να τονιστεί 

περισσότερο ότι τα παιδιά χρειάζονται ενημέρωση και εκπαίδευση στα δικαιώματά τους.  

Περίπου έτσι συνοπτικά είναι η τοποθέτηση. 

 Η Κοινοβουλευτική Ομάδα Λάρνακας, Κωνσταντίνα, τι έχετε να πείτε;  Συμφωνείτε 

με την προσθήκη ή διαφωνείτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: 

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) 

 Εμείς απλά ο τρόπος που το θέσαμε έτσι στην έκθεση ήταν ότι σε σχέση με 

προηγούμενα χρόνια τη σημερινή εποχή τα παιδιά γνωρίζουν τα δικαιώματά τους 

περισσότερο.  Τα πλείστα παιδιά γνωρίζουν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τις 

προηγούμενες εποχές.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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 Πρέπει να πούμε ακριβώς ότι είναι μία διαπίστωση για το τι συνέβαινε, διότι λέει 

«με την πάροδο των χρόνων η κυπριακή κοινωνία έχει διαμορφωθεί με τρόπο τέτοιο 

ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν ότι έχουν δικαιώματα».  Δεν είναι εισηγητικό.  Από εσάς 

εξαρτάται.   

 Ποιοι θέλουν να γίνει προσθήκη για ενημέρωση και εκπαίδευση των παιδιών να 

μαθαίνουν ότι έχουν δικαιώματα;  Να γίνει συμπλήρωση, έτσι;  Μία αναδιατύπωση που 

να περιλαμβάνει και την ενημέρωση. 

 Ευχαριστώ. 

 Ποιοι εναντίον; 

 Δύο εναντίον.  Να καταγραφούν. 

 Τώρα θα θέσω ολόκληρη την έκθεση υπό την έγκρισή σας.   

 Ποιοι ψηφίζουν υπέρ; 

 Ευχαριστώ. 

 Ποιοι είναι εναντίον; 

 Δύο. 

 Αποχές; 

 Καμία. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Η έκθεση της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λεμεσού για το θέμα «Η 

Συμμετοχή των Παιδιών στην Οικογένεια» εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στο πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση της 

Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Αμμοχώστου για το θέμα που τιτλοφορείται:  «Η 

Συμμετοχή των Παιδιών στην Υγεία».  

 Καλώ στο βήμα την εκπρόσωπο της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Αμμοχώστου για να διαβάσει την έκθεση. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΙΤΑΖΟΥ) 

 Κύριε Πρόεδρε, 
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 Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Με την παρούσα έκθεση επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε, ως Κυπριακή 

Παιδοβουλή, το δικαίωμα της συμμετοχής των παιδιών στον τομέα της υγείας, ο οποίος 

είναι  ζωτικής σημασίας  και καταθέτουμε τις προτάσεις μας επί του θέματος. 

 Η συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων αποτελεί μια από της βασικές 

αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η σημασία της «συμμετοχής» είναι 

πολύ σημαντική γιατί αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται η αληθινή 

Δημοκρατία και οι υγιείς κοινωνικές σχέσεις. Δυστυχώς, στην Κύπρο, τα παιδιά δεν 

αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι πολίτες και έτσι πολλές φορές αποκλείονται από τη 

διαδικασία της συμμετοχής. Για την κατάσταση αυτή πιστεύουμε ότι ευθύνεται η έλλειψη 

ενημέρωσης των παιδιών για  διάφορα θέματα καθώς επίσης και για τα δικαιώματά 

τους. Επιπρόσθετα, υπάρχει η νοοτροπία στην Κυπριακή Κοινωνία ότι τα παιδιά δεν 

είναι ώριμα και ικανά και η ίδια νοοτροπία και αντίληψη περνά και στα ίδια τα παιδιά.  

 Όσον αφορά τον τομέα της Υγείας, θεωρούμε ότι έγινε ένα πολύ σημαντικό θετικό 

βήμα από μέρους του Υπουργείου όσον αφορά τη Συμμετοχή των Παιδιών. Εμείς τα 

παιδιά, συμμετέχουμε με εκπρόσωπό μας Παιδοβουλευτή στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού στην Υγεία. Η εκπροσώπησή μας στην Επιτροπή έγινε μετά από παρότρυνση 

της ΠΣΕΠΕΠ.  

 Ακολούθως, θα θέλαμε να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις που στοχεύουν στον 

εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την αναβάθμιση των κρατικών μηχανισμών ώστε να 

διασφαλιστεί το δικαίωμα της Συμμετοχής των Παιδιών σε θέματα που αφορούν την 

υγεία τους.  

1. Τα παιδιά να  συμμετέχουν ΕΝΕΡΓΑ στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε όλα τα 

θέματα της υγείας.  Να συμμετέχουμε δηλαδή στον διάλογο, την διαπραγμάτευση, να 

ακούγονται οι απόψεις και οι προτάσεις μας και όχι να είμαστε απλά παρατηρητές σε 

συνεδρίες. 

2. Τα παιδιά να καλούνται να συμμετέχουν όχι μόνο για θέματα που νομίζουν οι 

ενήλικες ότι  αφορούν τα παιδιά. Θεωρούμε ότι ΌΛΑ τα θέματα αφορούν τα παιδιά είτε 

αυτά έχουν σχέση με τον οικονομικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, με το 

περιβάλλον και οτιδήποτε άλλο. Τα παιδιά έχουν τη δική τους άποψη γι’ αυτά τα 
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θέματα. Εμείς τα παιδιά ζούμε σε αυτήν την κοινωνία του τώρα  και θα ζήσουμε στην 

κοινωνία του αύριο και έχουμε δικαίωμα να έχουμε λόγο για το παρόν και το μέλλον 

μας. 

3. Να γίνεται σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των παιδιών για θέματα Υγείας 

γιατί η ενημέρωση αποτελεί βασική προϋπόθεση της Συμμετοχής. Έχει διαπιστωθεί ότι 

η ενημέρωση δεν γίνεται επαρκώς και  πολλές φορές  τα προγράμματα ενημέρωσης δεν 

χρησιμοποιούν γλώσσα κατανοητή από τα παιδιά. Έτσι, για να αποφευχθεί η άγνοια και 

να προωθηθεί η Συμμετοχή, θα πρέπει να γίνεται η κατάλληλη ενημέρωση ανάλογα με 

την ηλικία. Προτείνουμε λοιπόν, αναβάθμιση των προγραμμάτων ενημέρωσης  αλλά και 

του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης αυτών των προγραμμάτων. 

Επιπρόσθετα, οι ενημερώσεις αυτές θα ήταν καλό να πραγματοποιούνται και σε 

περιβάλλοντα εκτός σχολείου μιας και η εκπαίδευση των παιδιών δεν γίνεται μόνο μέσα 

στα σχολεία. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να προωθηθούν προγράμματα μέσα από 

αθλητικά σωματεία, συλλόγους ή χώρους άθλησης όπου τα παιδιά δραστηριοποιούνται 

τα απογεύματα. Οι Δήμοι και  οι κοινότητες θα μπορούσαν να αναπτύξουν μια σειρά 

τέτοιων προγραμμάτων με τρόπο που να μπορούν να προσελκύσουν τα παιδιά. 

4. Να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια ενημέρωσης (από πλευράς του κράτους)  

σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών. Η ενημέρωση να γίνεται τόσο στα ίδια τα παιδιά 

όσο και στους ενηλίκους. Όταν τα παιδιά γνωρίζουν τα δικαιώματά τους τότε και θα 

προσπαθούν να Συμμετέχουν και θα προσπαθούν να ενημερώνονται περισσότερο και 

αυτό θα έχει πολλά οφέλη στην μελλοντική μας κοινωνία.  

5. Να πραγματοποιούνται έρευνες στις οποίες να συμμετέχουν ενεργά και τα παιδιά. 

Ο τομέας της έρευνας έχει μεγάλη σημασία καθώς αποτελεί την πηγή πληροφόρησης 

του κράτους ώστε να γνωρίζει τα επόμενα βήματα που θα πραγματοποιήσει για να 

βελτιώσει το σύστημα υγείας. 

6. Οι αρμόδιοι του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να καταρτίζουν κάθε 1-2 χρόνια 

έκθεση στην οποία θα μας ενημερώνουν κατά πόσο και ποιες προτάσεις που 

καταθέσαμε εμείς τα παιδιά έχουν εφαρμοστεί και ποιες όχι. Επίσης, αν κάποιες 

προτάσεις μας δεν έχουν υλοποιηθεί, να μας ενημερώνουν για τον λόγο που δεν 

εφαρμόστηκαν. 

 Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι έχουν γίνει θετικά βήματα ως προς τη Συμμετοχή των 

παιδιών σε θέματα υγείας. Είναι ανάγκη όμως να συμμετέχουμε ενεργά στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων και όχι απλά ως παρατηρητές.  Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε την 

κατάλληλη ενημέρωση για τα διάφορα  θέματα που αφορούν την υγεία. Καλούμε τους 
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αρμόδιους να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη της προτάσεις μας και να μας καταθέτουν 

αναφορά για τις ενέργειες που κάνουν σχετικά με αυτές. Το μέλλον ανήκει και στα 

παιδιά και έχουμε δικαίωμα να συμμετέχουμε στη διαμόρφωσή του! 

 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 

ΕΚΟ Αμμοχώστου (αλφαβητικά) 

Παιδοβουλευτές: 

1. Ανδρέας Χήρας 

2. Γεωργία Νικολάου 

3. Ιωάννα Νικολάου 

4. Κορνηλία Κιτάζου 

5. Κυριάκος Δημητρίου 

6. Κυριάκος Σπαρτιάτης 

7. Μαρία Γεωργίου 

8. Μάριος Σκίτσας 

 Αναπληρωτές: 

1. Ανδρέας Αλεξάνδρου 

2. Γεωργία Κάρυου 

3. Γιώργος Χατζηλευτέρης 

4. Παναγιώτης Γεωργίου 

 Παρατηρητές: 

1. Διονύσης Μαχάττος 

2. Κωνσταντίνος Γερασίμου 

 Συντονίστριες: 

Κωνσταντίνα Ιακώβου - Δασκάλα 

Χριστίνα Σωφρονίου - Δασκάλα 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε την Κορνηλία Κοιτάζου. 

 Να ρωτήσω αν υπάρχουν απόψεις, παρατηρήσεις ή ομιλητές γενικά επί θέματος 

αρχής; 

 Παρακαλώ. 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ: 

(ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ) 

 Έχουμε διαπιστώσει ότι τα σημεία 1 και 2 των παρατηρήσεων ουσιαστικά τονίζουν 

και τα δύο πως μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά ενεργά στη λήψη αποφάσεων σε 

θέματα υγείας, οπότε προτείνουμε να συμπτυχθούν σε ένα.  Το ένα συμπληρώνει το 

άλλο και δε λένε κάτι διαφορετικό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ. 

 Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις; 

 Παρακαλώ, κυρία Περικλέους. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ) 

 Κάτι παρόμοιο με την παρατήρηση της συναδέλφου, αλλά μιλούμε για τα σημεία 3 

και 4.  Θεωρούμε ότι το τέταρτο σημείο είναι αχρείαστο να τοποθετηθεί ως νέο σημείο 

μιας και για το θέμα της ενημέρωσης αναφέρεται το σημείο τρία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Άλλη παρατήρηση; 

 Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΚΛΕΙΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ) 

 Στην τρίτη σελίδα, στο σημείο 6, σημειώνεται πως το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει 

να στέλλει μια έκθεση κάθε ένα ή δύο χρόνια.  Ως ΕΚΟ Λευκωσίας θεωρούμε πως τα 

ένα με δύο χρόνια είναι υπερβολικά μεγάλος χρόνος, οπότε θα προτείναμε την αλλαγή 

το πολύ σε ένα χρόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ. 

 Άλλος ομιλητής; 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΑΝΤΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ) 

 Στην τρίτη σελίδα, στο σημείο 6, σε σχέση με τις συγκεκριμένες εκθέσεις για το 

κατά πόσο έχει εφαρμοστεί κάποια πρόταση και το λόγο που δεν εφαρμόστηκε, θα 

προτείναμε στο ίδιο σημείο να προστεθεί «και να προτείνουν εναλλακτικές για τις 

συγκεκριμένες προτάσεις». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα. 

 Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Να αρχίσουμε να ψηφίζουμε επί των εισηγήσεων. 

 Η πρώτη εισήγηση είναι τα σημεία ένα και δύο να ενοποιηθούν, γιατί περίπου 

αναφέρονται στο ίδιο θέμα. 

 Πόσοι συμφωνούν με αυτή την εισήγηση; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι είναι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Εγκρίνεται η εισήγηση και τα σημείο ένα και δύο γίνονται ένα. 
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 Πριν προχωρήσουμε όμως τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της ΕΚΟ 

Αμμοχώστου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Στην πρώτη πρόταση λέει τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά και στη δεύτερη 

πρόταση αναφέρονται τα θέματα.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Δε θα φύγει τίποτε αντιλαμβάνομαι, απλά θα γίνουν ένα σημείο. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Στην πρώτη πρόταση λέει τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά και στη δεύτερη 

πρόταση αναφέρει ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν άποψη σε θέματα που αφορούν τα 

παιδιά, όχι ό,τι νομίζουν οι ενήλικες ότι αφορούν τα παιδιά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Έχουμε ψηφίσει.  Δε θα φύγει τίποτε, απλά αντί να είναι ένα και δύο σημεία, θα 

γίνουν ένα σημείο.  Να μην πάμε πίσω να ακυρώσουμε την προηγούμενη ψηφοφορία. 

 Να προχωρήσουμε στη δεύτερη εισήγηση που αναφέρεται στην ενοποίηση των 

σημείων 3 και 4. 

 Κατ’  ακρίβεια όταν μιλούσατε για ενοποίηση έπρεπε να κατατεθεί και πρόταση, 

γιατί αντιλαμβάνομαι θα υπάρχουν επαναλήψεις έτσι όπως γίνονται.  Δηλαδή η 

ενοποίηση της ουσίας.  Όμως αντιλαμβάνομαι ότι δεν είσαστε έτοιμοι να καταθέσετε μια 

εισήγηση, γι’ αυτό θα παραμείνουν ως έχουν και αν υπάρχει επανάληψη, θα υπάρχει 

επανάληψη. 

 Πόσοι είναι υπέρ της ενοποίηση των σημείων 3 και 4; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι είναι εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Εγκρίνεται η εισήγηση για ενοποίηση. 

 Πάμε στην παράγραφο 6 όπου υπήρχαν δύο παρατηρήσεις. 

 Η μια παρατήρηση είναι εκεί που αναφέρεται στα ένα με δύο χρόνια να 

ετοιμάζονται εκθέσεις, να γίνει ένας χρόνος. 

 Έχετε να σχολιάσετε; 

 Παρακαλώ, το όνομά σας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ: 

(ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ) 

 Έχω να πω ότι το Υπουργείο Υγείας δεν ασχολείται μόνο με τις εισηγήσεις της 

Παιδοβουλής, οπόταν είναι λίγο καταπιεστικό να ζητήσουμε να γίνεται σε λιγότερο από 

ένα χρόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Άποψη. 

 Έχει και πολλούς λειτουργούς. 

 Είναι μια μορφή ελέγχου το να ζητάς εκθέσεις. 

 Άλλη παρατήρηση;  

 Ο εισηγητής, παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΚΛΕΙΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ) 
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 Το Υπουργείο Υγείας μέσα σε ένα ολόκληρο χρόνο μπορεί να βρει το χρόνο για να 

στείλει μια έκθεση η οποία θα βοηθήσει στη συμμετοχή των παιδιών στην υγεία.  

Είμαστε κι εμείς πολίτες οι οποίοι έχουν πρόσβαση στην υγεία.  Έχουμε το δικαίωμα να 

ξέρουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας και η πρόσβασή μας στην υγεία, οπότε είναι 

απαραίτητο να στέλλεται μια έκθεση τουλάχιστον κάθε ένα χρόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα. 

 Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Εγώ αμφιβάλλω κατά πόσο το Υπουργείο Υγείας… διαφωνώ με το συνάδελφο, 

γιατί θεωρώ ότι το Υπουργείο Υγείας, αν ήθελε, θα μας λάμβανε υπόψη χωρίς να το 

απαιτήσουμε εμείς και πιστεύω ότι σε ένα-δύο χρόνια τουλάχιστον θα μπορέσουν να 

στείλουν μια έκθεση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ. 

 Θα προχωρήσω να το θέσω σε ψηφοφορία. 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ του ενός χρόνου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι είναι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Εφτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Άρα εγκρίνεται η εισήγηση και διορθώνεται η έκθεση σε σχέση με τον ένα χρόνο. 

 Υπάρχει επίσης η πρόταση να συμπληρωθεί το σημείο 6 που αναφέρει «Επίσης, 

αν κάποιες προτάσεις μας δεν έχουν υλοποιηθεί, να μας ενημερώνουν για το λόγο που 

δεν εφαρμόστηκαν» και να προστεθεί «και να προτείνουν άλλες εναλλακτικές λύσεις». 

 Πόσοι είναι υπέρ της εισήγησης αυτής; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι είναι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Εγκρίνεται η εισήγηση για προσθήκη. 

 Να θέσουμε τώρα την έκθεση προς έγκριση. 

 Πόσοι συμφωνούν με την έκθεση όπως έχει τροποποιηθεί; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι είναι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Η έκθεση εγκρίνεται. 

 Έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση της έκθεσης της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας Αμμοχώστου. 

 Το έκτο θέμα είναι η έκθεση της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Πάφου για 

το θέμα που τιτλοφορείται: «Η Συμμετοχή των Παιδιών στο Κοινωνικό Γίγνεσθαι».  

 Καλώ στο βήμα τον εκπρόσωπο της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Πάφου για να διαβάσει την έκθεση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ: 

(ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 

 Συχνά κατηγορούμαστε ότι έχουμε αποστασιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από την 

πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου μας. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ γιατί πραγματικά 

θέλουμε να διαψεύσουμε όλους αυτούς που θεωρούν ότι δεν θέλουμε και δεν είμαστε 

ικανοί να έχουμε άποψη και εισηγήσεις για την πρόοδο της κοινωνίας μας.  Ως παιδιά 

και μελλοντικοί οδηγοί της πατρίδας μας νιώθουμε ότι έχουμε ως ύψιστο καθήκον την 

ενασχόληση με τα κοινά, την ενημέρωση μας για τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά 

ζητήματα της χώρας μας και την ενεργό συμμετοχή μας στη λήψη αποφάσεων.  

 Αυτή την άποψη κατοχυρώνει και η  Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού,  στο 

άρθρο  12, όπου 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. 

Αναλογιζόμαστε ότι πρόκειται για το δικό μας μέλλον και εφόσον είμαστε ελεύθεροι 

πολίτες που έχουμε το δικαίωμα της συμμετοχής, πρέπει να το αξιοποιούμε, ώστε εμείς 

τα παιδιά να καταφέρουμε να ενταχθούμε αλλά και να ενσωματωθούμε σε ένα 

κοινωνικό σύνολο και να προλαβαίνουμε την καταπάτηση των δικαιωμάτων του Παιδιού 

και του Ανθρώπου γενικά. 

 Παρατηρούμε ότι στη σύγχρονη εποχή, που χαρακτηρίζεται από κρίση ηθικών 

αξιών και αρχών, οι ατομικές και κοινωνικές ανάγκες έχουν μονοδρομηθεί στον τομέα 
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των παράλογων υλικοτεχνικών επιδιώξεων και έχουν καταρρακώσει κάθε έννοια 

σύνδεσης των παιδιών με την κοινωνία και την συμμετοχή των παιδιών σε αυτή. 

Επισημαίνουμε ότι είναι πραγματικότητα το φαινόμενο μη συμμετοχής από μεγάλο 

ποσοστό των παιδιών, όχι γιατί ευθυνόμαστε εμείς γι’ αυτό, αλλά  γιατί εσείς οι 

μεγαλύτεροι  δεν μας δίνετε την ευκαιρία να συμμετέχουμε, με αποτέλεσμα  εμείς τα 

παιδιά να απέχουμε πολλές φορές  από οποιασδήποτε μορφής κοινωνική 

ενεργοποίηση. 

 Σίγουρα, η πολιτεία δεν πρέπει να δίνει την εντύπωση ότι αποξενώνει τα παιδιά, 

αλλά αντίθετα να δίνει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι έχει ανάγκη να ακούει τις απόψεις και τις 

εισηγήσεις των παιδιών και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή μας στα κέντρα αποφάσεων 

της πολιτείας και ειδικά στα κέντρα όπου οι αποφάσεις επηρεάζουν και αφορούν εμάς 

τα παιδιά. Επιπρόσθετα, η σωστή πολιτική καθοδήγηση, ο καλύτερος συντονισμός 

μεταξύ των εθνικών φορέων, η συνεχής και αποτελεσματική υποστήριξη των νέων από 

την πολιτεία, οι τακτικές συναντήσεις των πολιτικών με τα παιδιά - όχι κατ’ ανάγκην διά 

μέσου των κομματικών Νεολαιών - αποτελούν παράγοντες εκ των ων ουκ άνευ για την 

ενδυνάμωση της συμμετοχής μας στα κοινά.  

 Είναι άδικο όμως να μην αναφέρουμε ότι φορείς της Πολιτείας έδειξαν ότι 

επενδύουν σε μας, ότι υπολογίζουν την άποψη μας και θέλουν να συμμετέχουμε στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι. Χαιρόμαστε με τη λειτουργία της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων του 

Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Το γεγονός ότι 

έφηβοι από όλη την Κύπρο μπορούν να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και να 

πουν τις εισηγήσεις τους, με την ελπίδα ότι θα δούμε στο εγγύς μέλλον να 

υλοποιούνται, είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι νιώθουμε ότι έχουμε φωνή, ότι το κράτος, 

οι φορείς μας λαμβάνουν υπόψη και μας θέλουν να συμμετέχουμε στη λήψη 

αποφάσεων.  

 Σημαντική ήταν και η ενέργεια του Υπουργείου Υγείας να καλέσει εκπροσώπους 

της Κυπριακής Παιδοβουλής να συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 

υλοποίησης της Στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού στην Υγεία. Θεωρούμε ότι 

είναι βαρύνουσας σημασίας η απόφαση του Υπουργείου Υγείας  να εμπλέξει ενεργά τα 

παιδιά, μέσω της Κυπριακής Παιδοβουλής,  στην υλοποίηση της συγκεκριμένης 

Στρατηγικής, αφού αφορά άμεσα τα παιδιά, επομένως αναγνωρίστηκε το δικαίωμά μας 

να έχουμε λόγο και άποψη.  Και το πιο ουσιώδες είναι ότι το Υπουργείο έλαβε υπόψη 

τις απόψεις μας και τις συμπεριέλαβε στο τελικό κείμενο. 
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 Πιστεύουμε ότι το παράδειγμα των πιο πάνω Φορέων μπορούν να ακολουθήσουν 

και άλλοι Φορείς του κράτους και να συνυπολογίσουν στις αποφάσεις τους και τις δικές 

μας απόψεις, ιδιαίτερα σε θέματα που μας αφορούν άμεσα.  

 Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν όλα αυτά, θεωρούμε αδήριτη ανάγκη τη σωστή 

προετοιμασία από όλους. Πρωτίστως αναφερόμαστε στο οικογενειακό περιβάλλον του 

κάθε παιδιού. Πιστεύουμε ότι αποτελεί ύψιστη υποχρέωση των γονέων να καλλιεργήσει 

στα παιδιά ότι επιβάλλεται η  συμμέτοχη στα κοινά και στην πολιτική  και κοινωνική ζωή 

του τόπου μας. Η πολιτική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση των παιδιών πρέπει να 

αποτελέσει τον πρωταρχικό στόχο της κυπριακής οικογένειας.  Εμείς ως παιδιά, πρέπει 

να έχουμε λόγο για  τα κοινά του τόπου μας, έτσι ώστε να μην καταπατούνται τα 

δικαιώματα μας. Συνεπώς, η οικογένεια και το σχολείο έχουν τον πιο σημαντικό ρόλο σ’ 

αυτό,  γιατί από το σπίτι μαθαίνουμε πώς να  γίνουμε σωστοί πολίτες.  

 Η Παιδεία θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

επαύξηση 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 και, για την καλύτερη δυνατή 

αποτελεσματικότητά τους, είναι πρέπον οι ομιλητές να είναι άτομα τα όποια εμπλέκονται 

ήδη στα κοινά, με σκοπό να ακούγονται οι εμπειρίες και τα πλεονεκτήματα της 

συμμέτοχης αυτής. 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. Η Παιδεία έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση 

να συμβάλλει στην εκμάθηση των ηθικών αξίων αλλά και στην πολιτική, κοινωνική 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών.  

 Πρέπει να μάθουμε να  αποφασίζουμε εμείς για το τι είναι σωστό ή όχι για τους 

εαυτούς μας. Τα παιδιά έχουν διαφορετικές ανάγκες από τους μεγάλους. Αυτό, οι 

δεύτεροι, πρέπει να το καταλάβουν κάποια στιγμή έτσι ώστε να μην λαμβάνουν 

αποφάσεις που μας αφορούν χωρίς την έγκριση μας. Εμείς παράλληλα, παίρνοντας 

ώθηση από την Επίτροπο Δικαιωμάτων του Παιδιού και το Υπουργείο Υγείας, θα 

θέλαμε να σας προτείνουμε και άλλους τρόπους που θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε 

στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι. 

1. Συμμετοχή εκπροσώπων των παιδιών σε Δήμους και Κοινότητες 
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Ζητούμε να  θεσμοθετηθεί  η συμμετοχή  ατόμων της δικής μας ηλικίας  στα Συμβούλια 

ή τις υποεπιτροπές των Δήμων  και των Κοινοτήτων ώστε να έχουμε άμεσα λόγο και  να 

λαμβάνονται υπόψη οι εισηγήσεις μας για αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά με 

σύνθημα «Αποφάσεις για τα παιδιά μαζί με τα παιδιά».  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 

έχουν δημιουργηθεί πολλοί χώροι σε πολλές κοινότητες και δήμους για τα παιδιά,  

χωρίς όμως να έχουν ερωτηθεί για το τι θα έπρεπε να παρέχουν, πώς θα ήθελαν τα ίδια 

τα παιδιά να είναι διαμορφωμένοι, τι θα τα ευχαριστούσε με αποτέλεσμα αυτοί οι χώροι 

τελικά να μην χρησιμοποιούνται από τα παιδιά. Επίσης το γεγονός ότι θα συμμετέχουμε 

στις αποφάσεις του Δήμου ή της Κοινότητας μας, θα είναι παρότρυνση για εμπλοκή 

περισσότερων παιδιών στα κοινά και δραστηριότητες που διοργανώνονται και δεν θα 

μένουν αδρανείς για την επίλυση προβλημάτων της κοινωνίας που ζουν. 

 Από το 2002 ξεκίνησε στην Κύπρο τη λειτουργία του ο Θεσμός των Δημοτικών και 

Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας με τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε αυτά τα 

Συμβούλια συμμετέχουν άτομα μέχρι και 35 ετών και είναι φυσικά επόμενο να 

«καπελώνουν» τα άτομα κάτω των 18, ειδικά επειδή έχουν «αιτήματα» πολύ 

διαφορετικά για τα οποία υπάρχει και «πολιτικό» ενδιαφέρον (π.χ. ανεργία κλπ.) Πρέπει 

να βρεθεί τρόπος, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα λαμβάνεται υπόψη και η άποψη των 

παιδιών από τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια με τον ίδιο τρόπο που λαμβάνονται 

υπόψη οι υπόλοιπες απόψεις. Ο θεσμός θα μπορούσε να αναβαθμιστεί και τα παιδιά να 

έχουν  ουσιαστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.   

 Υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις, σύλλογοι, επιτροπές, κινήσεις, σύνδεσμοι, 

κινήματα, οργανισμοί κυβερνητικοί  και μη, οι οποίοι οργανώνουν, ετοιμάζουν και 

προσφέρουν διαφορετικές δραστηριότητες, προγράμματα, σεμινάρια, εκδηλώσεις  για 

τα παιδιά.  Όμως, στις  περισσότερες περιπτώσεις, τα παιδιά απλά συμμετέχουν ως 

θεατές,  χωρίς  να έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τις απόψεις τους και να 

εκφράσουν τις ιδέες τους  για τα θέματα που τους επηρεάζουν και αφορούν. Γι’ αυτό 

λοιπόν, όπως αναφέραμε και πιο πάνω θέλουμε να δοθεί σε μας  τα παιδιά η 

δυνατότητα να  αποφασίζουμε εμείς  για θέματα που αφορούν εμάς.  

Συγκεκριμένα προτείνουμε: 

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

στη διοργάνωση εκδηλώσεων και πολιτιστικών δρώμενων  για άτομα της ηλικίας 

τους.  
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 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 π.χ. ανάγκη ποδηλατόδρομων - όπου δεν υπάρχουν 

- για την ασφάλεια των παιδιών και όχι μόνο, δημιουργία πάρκων, γηπέδων, 

τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης κτλ. 

 Στα Κέντρα νεολαίας, να συμμετέχουν παιδιά στις επιτροπές λήψης αποφάσεων 

και να διοργανώνονται δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τα παιδιά σε συνεννόηση 

πάντα με τους εκπροσώπους τους. 

2. Δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας όπου τα παιδιά θα καταθέτουν τις 

εισηγήσεις τους και θα καταγράφονται από τους αρμόδιους φορείς  

Πιστεύουμε ότι θα ήταν καλή ιδέα να δημιουργήσουμε μια  διαδικτυακή πλατφόρμα 

επικοινωνίας όπου όλοι μας θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και να 

συζητούμε θέματα που μας αφορούν, να καταγράφουμε περιστατικά καταπάτησης των 

δικαιωμάτων μας και να γίνεται έλεγχος αν ευσταθούν, με τρόπο που να προστατεύεται 

το προσωπικό απόρρητο. Επίσης,  θα μπορούμε να γράφουμε τις εισηγήσεις μας για 

διάφορα προβλήματα και τις κοινωνικές ανησυχίες  μας.  

 

Η διαδικτυακή αυτή  πλατφόρμα θα  μπορούσε να επεκταθεί και σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο, δηλαδή επικοινωνία με παιδιά άλλων χωρών, ώστε να δούμε πώς ζουν άλλα 

παιδιά σε διαφορετικές χώρες, πώς συμμετέχουν σε διάφορες κοινωνικές 

δραστηριότητες και  πώς μπορούμε εμείς να πάρουμε ιδέες και να τις εισηγηθούμε 

στους μεγαλύτερούς μας. Αυτό φυσικά θα γίνει σε ένα μετέπειτα στάδιο. 

3. Συμμετοχή για την λήψη αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον 

Το φυσικό περιβάλλον είναι στενά συνυφασμένο με την υγιή κοινωνία. Αν το 

περιβάλλον που ζούμε, φυσικό και κοινωνικό, δεν είναι υγιές, τότε το μέλλον μας δεν 

είναι βέβαιο. Εμείς τα παιδιά επιβάλλεται να έχουμε λόγο στη λήψη αποφάσεων για την  

προστασία του περιβάλλοντος, γιατί από τη μια με την τριβή μας με περιβαλλοντικά 

θέματα αποκτούμε περιβαλλοντική συνείδηση και από την άλλη εξασφαλίζουμε 

σταδιακά την ωρίμανση του κοινωνικού συνόλου, του οποίου η ανάγκη προστασίας του 

περιβάλλοντος θα γίνει στάση ζωής. 

 Πρώτιστα θα πρέπει να γίνει θεσμός η  ύπαρξη μιας επιτροπής περιβάλλοντος σε 

όλα τα σχολεία της Κύπρου, η οποία θα προωθεί δραστηριότητες στα σχολεία που 
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έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης θα θέλαμε να εισηγηθούμε 

στην Επίτροπο Περιβάλλοντος τη δημιουργία Συμβουλευτικής Ομάδας Εφήβων, η 

οποία θα μπορεί να λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την 

προστασία περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Έχουμε πολλές ιδέες, πολλές 

εισηγήσεις, πολλές δράσεις, αλλά δε διαθέτουμε τρόπο να τις εκφράσουμε και να τις 

υλοποιήσουμε. 

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) 

Οι περιπτώσεις καταπάτησης των Δικαιωμάτων του Παιδιού  στην Κύπρο δυστυχώς 

είναι πολλές. Τελευταία ακούμε για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, βία στην οικογένεια, 

απαγωγές. Το θέμα είναι πώς ενεργεί το κράτος για να μας προστατεύσει. Με όσα 

βλέπουμε, ακούμε, ζούμε, δεν νιώθουμε ασφάλεια. Τα θύματα, παιδιά και ενήλικες,  

έχουν δικαίωμα  προστασίας, προσοχής, ισοτιμίας, σεβασμού, ασφάλειας, 

υποστήριξης, αποδοχής και εχεμύθειας.  

Προτείνουμε να δημιουργηθεί μια επιτροπή από το Κράτος, η οποία θα εξετάζει όλες τις 

περιπτώσεις καταγγελιών καταπάτησης των Δικαιωμάτων του Παιδιού και να δρα 

άμεσα και να δίνει άμεσες λύσεις.  Να επιβάλλει θεραπεία σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, αλλά ταυτόχρονα να γίνονται προσπάθειες πρόληψης, ώστε να μη 

συμβαίνουν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη πρέπει να 

έχουν εξειδικευμένες γνώσεις, να εκπαιδεύονται και να επιμορφώνονται διαρκώς για να 

λάβουν δραστικά μέτρα σε περιστατικά που προαναφέραμε. 

5. Συμμετοχή για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον Πολιτισμό 

Όπως είπε ο Φίλιπ Πούλμαν, Βρετανός συγγραφέας που έχει τιμηθεί με πολυάριθμα 

βραβεία, «Τα παιδιά χρειάζονται τέχνη και ιστορίες και ποιήματα και μουσική όσο 

χρειάζονται αγάπη και φαγητό και καθαρό αέρα και παιχνίδι». Η Τέχνη, με την ευρύτερη 

έννοια, είναι η έκφραση της ανθρώπινης δημιουργικότητας και φαντασίας. Τα παιδιά 

από τη φύση τους αγαπούν τις τέχνες - τη ζωγραφική, το σχέδιο, τη μουσική, το θέατρο. 

Εμείς ως μέλη της Κυπριακής Παιδοβουλής  στηρίζουμε και θέλουμε να προωθήσουμε 

τη γνωριμία και τη δημιουργική ενασχόληση των παιδιών με τον πολιτισμό. 
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Είναι γεγονός πως τα παιδιά, όταν συμμετέχουν ενεργά ή παρακολουθούν πολιτιστικές 

εκδηλώσεις αποκτούν εμπειρίες που τα βοηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων 

σχετικά με τις τέχνες, αλλά και δεξιοτήτων γενικότερα στην ζωή τους. Τα παιδιά 

μπορούν να δημιουργήσουν μια κοινωνία που θα είναι εγγράμματη, αλλά και γεμάτη 

φαντασία, ανταγωνιστική, αλλά και δημιουργική. Τα παιδιά μέσα από τις τέχνες 

αναπτύσσουν  τις ικανότητες που τους επιτρέπουν να αναλύουν, να κρίνουν, να 

ερμηνεύουν και να περιγράφουν. Έτσι γίνονται πιο ικανά να συμμετέχουν ενεργά στην 

κοινωνία.  

 H Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναγνωρίζει το δικαίωμα σε 

όλα τα παιδιά να συμμετέχουν ελεύθερα σε οποιαδήποτε πολιτιστική δραστηριότητα.1 

Συμμετοχή των παιδιών σε πολιτιστικές δραστηριότητες και τέχνη, μέσα από τα 

σχολεία, από ωδεία, χορωδίες, ορχήστρες, θεατρικά, εικαστικά και παντός είδους 

καλλιτεχνικά εργαστήρια, από πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους του δημοσίου ή 

οποιαδήποτε ιδιωτικής πρωτοβουλίας καθιστούν τα παιδιά ενεργά μέλη της κοινωνίας. 

Η  δυνατότητα ελεύθερης συμμετοχής των παιδιών θα ήταν ευχής έργο να δίνεται όσο 

το δυνατόν περισσότερο, κυρίως από τους κρατικούς φορείς. 

 Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε 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. Στο πλαίσιο αυτό  μπορεί να αξιοποιηθεί ο χρόνος του μαθήματος 

                                            
1
 Βλ. ‘Αρθρο 31, Διεθνής Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού. 
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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.  

 Διεθνείς Συμβάσεις έχουν ενσωματωθεί στην Κυπριακή νομοθεσία που αφορούν 

τα πιο πάνω θέματα που αναφέραμε.2 Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η θέση των παιδιών 

στην Κυπριακή κοινωνία δεν έχει αλλάξει δραματικά και πως πολλές αλλαγές και 

προσπάθειες πρέπει να γίνουν. Στα παιδιά πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ουσιαστικής 

σύνδεσης και διαλόγου με τις Αρχές. Για αυτό το λόγο είναι αναγκαία η συμμετοχή 

παιδιών από διαφορετικές μαθητικές, φοιτητικές, εθελοντικές, πολιτικές, πολιτιστικές, 

αθλητικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές ομάδες, που θα έχει σαν στόχο τη λήψη μέτρων 

για την πρόοδο της κοινωνίας και όχι μόνο.    

 Σας ευχαριστούμε. 

ΕΚΟ Πάφου (αλφαβητικά): 

Παιδοβουλευτές: 

1. Αντρέας Νικολάου - Πρόεδρος 

2. Ειρήνη Σαββίδου - Αντιπρόεδρος 

3. Ελευθέριος Νίκου - Υπεύθυνος Εκδηλώσεων 

4. Χρίστος Αντωνιάδης - Γραμματέας 

Αναπληρωτές: 

1. Ιωάννης Κάπονας 

2. Ιωάννης Παπακλεοβούλου 

Παρατηρητές: 

1. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 

2. Βέρα Θεοφάνους 

3. Δήμητρα Χατζηκωστή 

                                            
2
 Βλ. Αρ. 243 του1990, Νόμος που κυρώνει τη  ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ της Κυπριακής Βουλής των 

Αντιπροσώπων  και ο περί της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός)(Τροποποιητικός) Νόμος του 2000,  που 
εκδόθηκε  με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.   
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4. Δήμος Αντωνιάδης 

5. Ειρήνη Ζαχαρία 

6. Ελένη Χατζηγιακουμή 

7. Κύπρος Λαμπριανού 

8. Νεόφυτος Κεζούδης 

9. Πέτρος Ταμπουτσιάρης 

10. Στυλιανή Θεοδούλου 

11. Χρίστος Παλάς 

Συντονίστριες: 

Δήμητρα Σιέλη - Φιλόλογος 

Μαρία Μίτα - Φιλόλογος 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ τον Ανδρέα Νικολάου. 

 Να ρωτήσω αν υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Παρακαλώ, το όνομά σας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) 

 Στη σελίδα 5, στο δεύτερο θέμα «Δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας όπου τα 

παιδιά θα καταθέτουν τις εισηγήσεις τους και θα καταγράφονται από τους αρμόδιους 

φορείς» πιστεύω ότι είναι μια εξαίσια ιδέα της ΕΚΟ Πάφου, αλλά δε μας αναφέρουν τον 

τρόπο με τον οποίο θα ενθαρρύνουν τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτή την 

πλατφόρμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Δηλαδή προτείνεις να συμπεριληφθεί ότι πρέπει να μελετηθεί η διαδικασία και οι 

τρόποι ενθάρρυνσης των παιδιών να συμμετέχουν.  Να ενημερωθούν πρώτα για την 

ύπαρξη αυτής της πλατφόρμας αφού δημιουργηθεί; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) 
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 Αφού δημιουργηθεί.  Για παράδειγμα σεμινάρια σε σχολεία,  όπως κάμνουν 

διάφορες εταιρείες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Θεσμοί του υπουργείου, όχι εταιρείες. 

 Άλλη παρατήρηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: 

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) 

 Εγώ θέλω απλά να θέσω ένα ερώτημα για προβληματισμό. 

 Στη σελίδα τρία, στη δεύτερη παράγραφο, αναφέρεται ότι «αποτελεί ύψιστη 

υποχρέωση των γονέων να καλλιεργήσουν στα παιδιά ότι επιβάλλεται η συμμετοχή στα 

κοινά και στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου μας».  Εγώ θέλω να θέσω το 

ερώτημα, πώς μπορούν οι γονείς να καλλιεργήσουν στα παιδιά ότι επιβάλλεται η 

συμμετοχή στα κοινά και στην πολιτική, από τη στιγμή που υπάρχουν γονείς που οι ίδιοι 

δε συμμετέχουν στα προαναφερόμενα; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Προβληματισμός, αλλά πρέπει να καταλήξει σε εισήγηση. 

 Είτε θα προτείνεις να περιληφθεί αυτή η διαπίστωση είτε θα κάμεις εισήγηση.  Να 

μην τα φορτώσουμε στην οικογένεια, αφού δεν μπορεί η οικογένεια να ασκήσει 

ολοκληρωμένα, έτσι όπως το έχεις βάλει. 

 Να ακούσουμε όμως και την επόμενη. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: 

(ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΩΣΤΑ) 

 Στη σελίδα δύο, στη δεύτερη παράγραφο, αναφέρει «Είναι άδικο όμως να μην 

αναφέρουμε ότι φορείς της Πολιτείας έδειξαν ότι επενδύουν σε μας, ότι υπολογίζουν την 

άποψη μας και θέλουν να συμμετέχουμε στο κοινωνικό γίγνεσθαι».  Πιστεύουμε πως 

πρέπει να μπει σημείωση πως οι φορείς που υπολογίζουν την άποψη των παιδιών θα 

πρέπει να διευκολύνουν τα ίδια τα παιδιά.  Για παράδειγμα μεταφέροντας τις συνεδρίες 

σε χρόνο και τόπο που θα μπορούσαν τα παιδιά να συμμετέχουν, έτσι ώστε να μπορεί 

να γίνεται αντιληπτή η άποψη τους. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Άρα εισηγείσαι εκεί που αναφέρει «έδειξαν ότι επενδύουν σε μας, ότι υπολογίζουν 

την άποψή μας» να συμπληρωθεί με τη φράση «και λαμβάνουν μέτρα έτσι που να μας 

δίνεται αυτή η δυνατότητα». 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: 

(ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΩΣΤΑ) 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Άλλη παρατήρηση; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ) 

 Στην σελίδα 5, στο δεύτερο σημείο, για τη δημιουργία της πλατφόρμας, θα θέλαμε 

να ζητήσουμε μια διευκρίνιση για το ποιος θα διαχειρίζεται αυτή την πλατφόρμα και αν 

θα είναι κάτι ενιαίο ή αν θα χωρίζεται σε κατηγορίες για να λέμε και το κάθε θέμα που 

μας απασχολεί ως ένα θέμα και όχι ως κάτι πολύ γενικό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα. 

 Νομίζω αυτή την ερώτηση να απαντήσει… κάποιες άλλες υπήρχαν επίσης; 

 Παρακαλώ, κύριε Νικολάου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ: 

(ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 

 Όπως είδετε βάλαμε να ελέγχεται από κρατικούς φορείς ή το Γραφείο του 

Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.  Δεν πιστεύω ότι πρέπει να 

χωρίζεται σε κατηγορίες, γιατί έτσι θα κατηγοριοποιούνταν τα παιδιά που μιλούν σε 

εκείνη τη διαδικτυακή πλατφόρμα, αλλά θα ήταν καλύτερα να ήταν ενιαίο, έτσι ώστε να 

μπορούν να μιλούν ελεύθερα. Σίγουρα όταν μπαίνεις σε ένα φόρουμ, για να 

καταγράψεις ότι καταπατούνται τα δικαιώματά σου, δε θα θέλεις να έχεις ένα ξεχωριστό 

τομέα για την καταπάτηση των δικαιωμάτων και να νιώθεις «κατηγοριοποιούμαι».  



43 

Αντίθετα θα ήταν καλύτερα να ήταν ενιαίο, έτσι ώστε να μπορείς να συζητήσεις με τα 

άλλα παιδιά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα. 

 Αντιλήφθηκα ότι η κατηγοριοποίηση αφορά τη θεματολογία.  Δηλαδή δε θα 

καταγγέλλετε παραβιάσεις των δικαιωμάτων σας στο σχολείο ή στην οικογένεια ή στους 

τομείς της υγείας, αλλά θα είναι μια πλατφόρμα που θα ανταλλάσετε απόψεις και θα 

ενημερώνετε και θα καταθέτετε εισηγήσεις πάνω σε όλα τα θέμα.  Έτσι είναι, για να γίνει 

κατανοητό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ: 

(ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 

 Ναι, θα είναι πάνω σε όλα τα θέματα και το αφήνουμε κάπως γενικό, για να 

μπορούμε να λέμε ό,τι μας επηρεάζει εμάς ως παιδιά βασικά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μπορεί να είναι γιατί έχασε η ομάδα σας, ας πούμε. 

(Γέλια) 

 Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΑ) 

 Στην πρώτη σελίδα, στην τρίτη παράγραφο, εκεί που λέει «Επισημαίνουμε ότι είναι 

πραγματικότητα το φαινόμενο μη συμμετοχής από μεγάλο ποσοστό των παιδιών, όχι 

γιατί ευθυνόμαστε εμείς γι’ αυτό αλλά γιατί εσείς οι μεγαλύτερο δεν μας δίνετε την 

ευκαιρία να συμμετέχουμε, με αποτέλεσμα εμείς τα παιδιά να απέχουμε πολλές φορές 

από οποιασδήποτε μορφής κοινωνική ενεργοποίηση» συμφωνώ εν μέρει, γιατί εκεί που 

λέει ότι ευθυνόμαστε εμείς γι’  αυτό, δεν ευθυνόμαστε εμείς γι’ αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Λέει «όχι, γιατί ευθυνόμαστε εμείς γι’ αυτό». 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ : 

(ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΑ) 

 …ότι ευθύνονται οι μεγάλοι, πιστεύω πως κι εμείς ευθυνόμαστε γι’ αυτό γιατί θα 

μπορούσαμε να ενημερωνόμαστε καλύτερα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από 

το διαδίκτυο.  Πρέπει κι εμείς να συνεισφέρουμε σ’ αυτό, πρέπει και από μόνοι μας να 

ενημερωνόμαστε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Άρα θα προσθέσεις κάτι;  Κάμνεις ένα σχόλιο, πρέπει να καταλήξει σε εισήγηση. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΑ) 

 Ναι, πιστεύω πως πρέπει να γίνει μια διευκρίνιση που να λέει πως φταίμε κι εμείς, 

πως μπορούμε να ενημερωνόμαστε καλύτερα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Εντάξει. 

 Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, για να αρχίσουμε μετά την ψηφοφορία. 

 Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΑΝΤΡΕΑ ΒΛΑΧΟΥ) 

 Στην όγδοη σελίδα, στο δεύτερο σημείο όπου αναφέρεται ότι τα σχολεία πρέπει να 

λαμβάνουν μέρος περισσότερο σε δράσεις πολιτιστικές ή να δημιουργούνται έργα που 

δε θα μένουν μόνο στα σχολεία αλλά θα εκτίθενται σε δημόσιους χώρους, εγώ πιστεύω 

ότι αυτό γίνεται.  Στη Λεμεσό υπάρχουν πολλοί χώροι όπου υπάρχουν έργα από 

σχολεία και πιστεύω πως πρέπει να αφαιρεθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μπορεί όμως να μη γίνεται παντού. 

 Να απαντήσει ο κ. Νικολάου. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ: 

(ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 

 Σε μας στην Πάφο δε γίνεται.  Να πάρουμε το θέμα της τέχνης.  Όταν γίνει ένα 

έργο τέχνης δεν παρουσιάζεται κάπου αλλού, μένει στο σχολείο και μετά στο τέλος του 

χρόνου καταστρέφεται. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα. 

 Άλλη παρατήρηση; 

 Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΕΛΕΝΑ ΣΙΦΟΥΝΑ) 

 Στη τρίτη σελίδα, στην δεύτερη παράγραφο, εκεί που λέει πως η οικογένεια μπορεί 

να ενημερώνει τα παιδιά, απλά θα ήθελα να προστεθεί «χωρίς όμως να επιβάλλουν οι 

γονείς τις δικές τους απόψεις», διότι υπάρχουν πολλές οικογένειες οι οποίες είναι 

κομματικοποιημένες και δεν γίνεται αυτό να περνά και στα παιδιά, επειδή η οικογένεια 

μου είναι κομματικοποιημένη πρέπει να είμαι και εγώ, χωρίς να τους επιβάλλεται.  

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Ποιο σημείο, γιατί δεν βρήκα ακριβώς τη γραμμή; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΕΛΕΝΑ ΣΙΦΟΥΝΑ)  

 Δεύτερη παράγραφος «Η πολιτική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση των παιδιών 

πρέπει να αποτελέσει τον πρωταρχικό στόχο της κυπριακής οικογένειας», ναι μεν μέσω 

της οικογένειας, αλλά χωρίς να επιβάλλονται οι απόψεις των μεγαλύτερων, των γονέων 

συγκεκριμένα, στα παιδιά.   

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Νομίζω να το πάρουμε σελίδα-σελίδα, γιατί ήταν αρκετές οι 

παρατηρήσεις… 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΕΛΕΝΑ ΣΙΦΟΥΝΑ)  

 Έχω και άλλες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Α, έχεις και άλλες.  Πες τες. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΕΛΕΝΑ ΣΙΦΟΥΝΑ)  

 Στην πέμπτη σελίδα, στο πρώτο σημείο «Να δημιουργηθούν ομάδες παιδιών σε 

κάθε κοινότητα, δήμο που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση εκδηλώσεων και 

πολιτιστικών δρώμενων για άτομα της ηλικίας τους», πολλά παιδιά έχουν επιβαρυμένο 

πρόγραμμα, ιδιαίτερα τα απογεύματα και δεν έχουν το χρόνο να λαμβάνουν μέρος σε 

πολλά τέτοια, άρα πιστεύω πως θα έπρεπε να δίνεται και ένα μέτρο ώθησης στα 

παιδιά, να σπρώχνονται λίγο τα παιδιά για να λαμβάνουν μέρος, έτσι ώστε να μπορούν 

και εκείνα να διαμορφώσουν το πρόγραμμά τους, για να μπορούν να έχουν το χρόνο να 

λάβουν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Σωστό, αλλά πως θα το συμπληρώσουμε; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΕΛΕΝΑ ΣΙΦΟΥΝΑ)  

 Να συμπληρωθεί, “εκτός από τη δημιουργία, να τους δίνεται και ένα μέτρο 

ώθησης”. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Να δοθούν κίνητρα; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΕΛΕΝΑ ΣΙΦΟΥΝΑ)  
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 Κίνητρα, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Να δημιουργηθούν ομάδες παιδιών… 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΕΛΕΝΑ ΣΙΦΟΥΝΑ)  

 Στα παιδιά αυτά που θα λαμβάνουν μέρος, να δίνονται κίνητρα να αναλαμβάνουν.  

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Να δίνονται κίνητρα.  Μάλιστα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΕΛΕΝΑ ΣΙΦΟΥΝΑ) 

 Επίσης στην ίδια σελίδα, στο δεύτερο θέμα «Δημιουργία Διαδικτυακής 

Πλατφόρμας», πολύ ωραία ιδέα.  Στην δεύτερη παράγραφο όμως του ίδιου θέματος, 

αυτό γίνεται και στα σχολεία, έχει κάποια σχολικά προγράμματα όπως το Comenius, θα 

γίνεται παρόμοια με αυτό, διότι στο Comenius.  Μπορεί και να επισκεφθείς αυτή τη 

χώρα εκτός από το να ανταλλάσσεις γράμματα.  Εννοείτε ότι μπορείτε να γίνεται και 

αυτή η επίσκεψη; 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Να απαντήσει η Πάφος. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ: 

(ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ) 

 Σίγουρα σε ένα μετέπειτα στάδιο θα μπορεί να γίνεται . 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.    

 Να πάμε κατά σελίδα τώρα ή υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να συμπληρώσει  

κάτι;   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: 
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(ΣΑΒΒΑΣ ΜΟΥΓΚΡΟΣ) 

 Στη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας, θα μπορούσε να τονιστεί ότι θα 

ελέγχεται από κρατικούς φορείς και ότι σε αυτή την ιστοσελίδα τέλος πάντων 

πλατφόρμα, θα μπορούμε να μάθουμε από εκεί τα δικαιώματα μας, δηλαδή θα μπορεί 

ένα παιδί μέσω αυτού του ιστότοπου να μάθει να ενημερώνεται για τα δικαιώματά του. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Εισηγείσαι δηλαδή, να συμπληρωθεί με το ρόλο της πλατφόρμας να περιλαμβάνει 

και ενημέρωση, πέραν από τις εισηγήσεις που θα καταθέτουν τα παιδιά… 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: 

(ΣΑΒΒΑΣ ΜΟΥΓΚΡΟΣ) 

 Μάλιστα.  Να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους ώστε να μπορούν να 

εισηγηθούν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Παρακαλώ, όνομα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 

(ΔΕΝ ΑΝΕΦΕΡΕΙ ΟΝΟΜΑ ΟΥΤΕ ΟΜΑΔΑ) 

 Θα ήθελα να αναφέρω πως στη τέταρτη σελίδα, στο πρώτο θέμα, υπάρχει πολλή 

επανάληψη και θα ήταν πιο “έξυπνο” ας το πω, να επιταχυνθεί και να είναι πιο επί της 

ουσίας.  Για παράδειγμα, αναφέρει πολλές φορές ότι υπάρχουν οργανώσεις και 

σύλλογοι αλλά δεν συμμετέχουν τα παιδιά αναφέρεται πολλές φορές, οπόταν θα 

συνιστούσα να επιταχυνθεί και είναι πιο επί της ουσίας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Να σμικρυνθεί, επειδή δεν είναι εύκολο να το κάνουμε τώρα εμείς και επειδή αν 

υπάρχει και επανάληψη νομίζω ότι δεν θα χάσει την ουσία, εκτός και αν είσαι έτοιμη να 

καταθέσεις και την εισήγηση για το πώς θα συντμηθεί. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 

(ΔΕΝ ΑΝΕΦΕΡΕΙ ΟΝΟΜΑ ΟΥΤΕ ΟΜΑΔΑ) 

 Να συντομεύσει η παράγραφος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 
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 Να συντομεύσει.   

 Ξεκινούμε κατά σελίδα για να ξαναθυμηθούμε όλες τις παρατηρήσεις.   

 Στην πρώτη σελίδα, η μία παρατήρηση ήταν στην τελευταία γραμμή όπου 

αναφέρεται ότι «όχι γιατί ευθυνόμαστε εμείς γι’ αυτό», να συμπληρωνόταν ότι «υπάρχει 

και η δική μας ευθύνη», τέλος πάντων.  Θέλετε να το κάνουμε «όχι, γιατί ευθυνόμαστε 

εμείς μόνο γι’ αυτό» ή δεν θα αποδώσει…; 

 Όχι, να μείνει όπως είναι και να συμπληρωθεί «χωρίς να παραβλέπουμε κάποιες 

ευθύνες…» κάποιες, γιατί δεν νομίζω ότι είναι σωστό να φορτωθείτε όλες τις ευθύνες.  

Διότι η ουσία της παραγράφου αυτής είναι, δεν ευθυνόμαστε εμείς, αλλά γιατί εσείς οι 

μεγαλύτεροι δεν μας δίνετε την ευκαιρία να συμμετέχουμε.  Θέλετε να συμπληρώσουμε 

«χωρίς να παραγνωρίζουμε κάποιες ευθύνες»;.  Η εισηγήτρια αν συμφωνεί για να 

μπορέσω να το θέσω σε ψηφοφορία.  Εσείς το βάλατε; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΑ) 

 Εγώ, ναι συμφωνώ, απλά πιστεύω πως πρέπει να προστεθεί ότι εμείς μπορούμε 

να ενημερωνόμαστε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και από το διαδίκτυο, όχι πως 

έχουμε εμείς ευθύνη, απλά μπορούμε να ενημερωνόμαστε από αυτά τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Άρα, συμφωνάτε να συμπληρωθεί «χωρίς να παραγνωρίζουμε κάποιες δικές μας 

ευθύνες»; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΑ) 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Κάποιες. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 
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(ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΑ) 

 Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Το λοιπόν, ψηφίζουμε.  Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Σοφίας;  

 Πόσοι; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Αποχές;  Μία, δύο… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα, εγκρίνεται η εισήγηση.   

 Πάμε στη δεύτερη σελίδα, στη δεύτερη παράγραφο «Είναι άδικο όμως να μην 

αναφέρουμε ότι φορείς της Πολιτείας έδειξαν ότι επενδύουν σε εμάς, ότι υπολογίζουν» 

και η εισήγηση ήταν «και να λαμβάνουν μέτρα…», «ότι υπολογίζουν την άποψή μας και 

λαμβάνουν μέτρα δίνοντάς μας τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι», έτσι;  Δεν θυμάμαι ποιος το εισηγήθηκε.  Άρα «υπολογίζουν την άποψή μας 

και λαμβάνουν μέτρα για να μας δώσουν τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι».   

(Μη ευκρινή σχόλια από την Χριστιάνα Κώστα - ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Συγγνώμη;  «Και πρέπει να λαμβάνουν μέτρα».  Μάλιστα.  Ποιοι συμφωνούν με 

την εισήγηση; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Έξι εναντίον.  Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.   Εγκρίνεται η εισήγηση.   

 Πάμε στη τρίτη σελίδα .  Η μια εισήγηση, ότι δεν πρέπει να επιβάλλουν οι γονείς 

την άποψή τους, δηλαδή στην πρόταση στο μέσο της παραγράφου «η πολιτική και 

κοινωνική διαπαιδαγώγηση των παιδιών πρέπει να αποτελέσει τον πρωταρχικό στόχο 

της κυπριακής οικογένειας χωρίς την επιβολή της άποψης των γονιών»;  Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ) 

 Να ρωτήσω κάτι;  Όμως να γίνεται η έκφραση της άποψής τους, απλά να μην 

επιβάλλεται;   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Ναι.  Μίλα και θα σε ακούσω. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΕΛΕΝΑ ΣΙΦΟΥΝΑ) 
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 Ναι, να γίνεται η ενημέρωση για να εκφράσουν την δική τους άποψη, αλλά χωρίς 

να επιβάλουν και να πιστεύουν πως αυτή μόνο είναι η σωστή και ουσιαστικά να λένε 

στα παιδιά τους αυτό να ψηφίσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Λοιπόν, ψηφίζουμε.   

 Ποιοι είναι υπέρ της συμπλήρωσης χωρίς την επιβολή της άποψης των γονιών;  

Αντί να μετρήσετε, να μετρήσουμε τους εναντίον;  Ποιοι είναι εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Δύο είναι εναντίον.  Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Και μία αποχή.  

  Άρα, εγκρίνεται η εισήγηση.   

 Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη παρατήρηση στη τρίτη σελίδα;  Πάμε στη τέταρτη 

σελίδα, όπου υπάρχει εισήγηση για σύντμηση ολόκληρου του θέματος.  Δεν ξέρω πόσο 

είναι δυνατόν να γίνει, να το θέσω για ψηφοφορία χωρίς να είναι και θέμα που θα 

ψηφίσουμε.  Εάν συμφωνούμε να συντμηθεί.  Οι εκθέσεις δεν υπάρχει χρόνος να 

ολοκληρώσουμε την σύντμηση, τη διόρθωση δηλαδή για να μπορέσω να τη θέσω και 

σε ψηφοφορία, έτσι μπορεί να υπάρχει επανάληψη.  Θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει λάθος 

στη διατύπωση, ας μείνει για να μην κάνουμε περισσότερα λάθη ή να αφήσουμε 

πράγματα έξω.   

 Να πάμε στη πέμπτη σελίδα.  Εδώ υπάρχουν διάφορες παρατηρήσεις, παρακαλώ 

να με βοηθήσουν όσοι έχουν καταθέσει.   

 Για την πρώτη εισήγηση, να δημιουργηθούν ομάδες παιδιών, έχει κατατεθεί η 

άποψη ότι τα παιδιά έχουν βεβαρυμμένο πρόγραμμα και άρα θα δυσκολεύονται και έχει 
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γίνει πρόταση να δίνονται κίνητρα για να βοηθούν τα παιδιά είτε να αναπτύσσουν 

περισσότερο το ενδιαφέρον τους για να συμμετέχουν.   

 Η Πάφος, ο Ανδρέας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ: 

(ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 

 Πρέπει να πούμε ότι δεν επιβάλλουμε στα παιδιά, όσοι δεν μπορούν βασικά να 

μας βοηθήσουν, όχι να μας βοηθήσουν να συμμετάσχουν σ’ αυτή την ομάδα, αλλά όσοι 

θέλουν.  Όσοι δεν έχουν βεβαρυμμένο πρόγραμμα μπορούν.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.   

 Να το θέσω σε ψηφοφορία την εισήγηση που έχει γίνει για να δίνονται κίνητρα 

τότε.  Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση, να συμπληρωθεί ότι θα πρέπει να δίνονται και 

κίνητρα.  Ποιοι είναι υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Πόσοι είναι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Εννέα αποχές.   

 Απορρίπτεται η εισήγηση, είκοσι ένας εναντίον, δώδεκα υπέρ και εννέα αποχές.  

 Πάμε στην παράγραφο που αναφέρεται, στο θέμα για την “Δημιουργία 
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Διαδικτυακής Πλατφόρμας”.  Υπήρχαν δύο, τρείς παρατηρήσεις.  Η πρώτη εισήγηση 

ήταν ότι, η διαδικτυακή πλατφόρμα θα ελέγχεται από κρατικούς φορείς.  

Αντιλαμβάνομαι η διαδικτυακή πλατφόρμα, δεν ξέρω αναφέρεται εδώ ποιος την κάμνει, 

ποιος τη λειτουργεί;  Δεν αναφέρεται, οπότε το αν θα ελέγχεται από κρατικούς φορείς, 

αν θα είναι της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αν θα είναι της 

Παιδοβουλής, αν θα είναι…  Το λοιπόν.  Είναι εισήγηση προς την Παιδοβουλή, είναι 

εισήγηση προς το κράτος;  Θα καταγράφονται από τους αρμοδίους φορείς οι εισηγήσεις 

και οι απόψεις που θα κατατίθενται.   

 Το λοιπόν, θα το θέσω σε ψηφοφορία.   

 Να συμπληρωθεί δηλαδή η εισήγηση… Ψηφίζετε ή έχετε παρατήρηση;  

 Παρακαλώ, το όνομά σας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ)  

 Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω στο συνάδελφο απέναντι ότι αυτό που είπε να 

ρυθμίζεται από… 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Κρατικούς φορείς. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ)  

 Ναι, ότι θα ήταν καλό, αν όχι να ρυθμίζεται από κρατικούς φορείς να υπήρχε μέσα 

κάποιος εκπρόσωπος του κράτους, έτσι ώστε να μην λένε μόνο τα προβλήματα τους τα 

παιδιά και να μην εισακούονται οι απόψεις τους.  Να μπορούν να λαμβάνουν μια 

απάντηση γιατί αν τα λέμε μεταξύ μας μπορώ να το πω του φίλου μου, του γονιού μου 

και να μην γίνει κάτι, αλλά αν μεταφερθούν παρακάτω θα μπορούσε να παρθεί μια 

απόφαση, να υπάρξει μια λύση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Εντάξει είναι, στην εισήγηση για τη δημιουργία της πλατφόρμας 

αναφέρεται για καταγραφή των εισηγήσεων από τους κρατικούς φορείς.  Το να 
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καταγράφουν μπορεί να είναι το απλό, το να τις λαμβάνουν υπόψη και να τις προωθούν 

είναι το σημαντικό.  Αυτό που ενδεχομένως να έπρεπε να συμπληρωθεί να είναι το ότι, 

πέραν από το να καταγράφονται οι εισηγήσεις και να προωθούνται στις αρμόδιες 

υπηρεσίες και υπουργεία και να λαμβάνονται υπόψη.   

 Το λοιπόν, πρώτο το αν θα ελέγχεται από κρατικούς φορείς.  Ποιοι υποστηρίζουν 

να συμπληρωθεί ότι τη διαδικτυακή πλατφόρμα θα τη δημιουργήσουν αντιλαμβάνομαι 

και θα ελέγχεται, θα συντονίζεται από κρατικούς φορείς; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Τρείς.   

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Πέντε αποχές.  Εγκρίνεται και μια άλλη εισήγηση ότι μέσα από την πλατφόρμα θα 

δίνεται και η δυνατότητα ενημέρωσης για τα δικαιώματα, δεν θυμάμαι ποιος το έβαλε, το 

θέτω για ψηφοφορία.  Η Λάρνακα;   

 Ποιοι συμφωνούν να συμπληρωθεί ότι στις αρμοδιότητες της πλατφόρμας θα 

περιλαμβάνεται και η ενημέρωση για τα δικαιώματα;   

 Να πω ποιοι είναι εναντίον.  Κανένας.  Αποχές;  Μία.  Μάλιστα, συμπληρώνεται.  

Θα συμπληρώσουμε, μέσα από διάφορες απόψεις ακούστηκε η εισήγηση ότι πέραν 

από την καταγραφή είπαμε των εισηγήσεων, θα προωθούνται στα αρμόδια υπουργεία 

και φορείς.  Έτσι είναι η εισήγηση;  Να τη θέσω για ψηφοφορία;  Γιατί δεν πρέπει εγώ 

να σας κάμνω εισηγήσεις, εγώ συντονίζω.  Να τη θέσω γιατί καλύπτει αρκετές από τις 
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απόψεις που ακούστηκαν.  Το λοιπόν, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της συμπλήρωσης ότι 

πέραν από την καταγραφή των εισηγήσεων θα προωθούνται στα αρμόδια υπουργεία;  

Ποιοι είναι εναντίον;    

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Κανένας. 

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Ομόφωνη.   

 Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει με τη πέμπτη σελίδα;   

 Πάμε στη έκτη σελίδα .  Νομίζω δεν υπήρχε κάτι;  Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ: 

(ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) 

 Αν δεν κάμνω λάθος, δεν αναφέραμε για τους τρόπους, με τη μέθοδο 

…………..(δεν ακούγεται καθαρά)  

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Στην πλατφόρμα;  Πώς θα συμμετέχουν ήταν…  Άρα, να συμπληρώσουμε την 

εισήγηση ότι…  Τι προτείνετε δηλαδή, ότι πρέπει να ενθαρρύνονται;  Να γνωστοποιηθεί 

η λειτουργία της πλατφόρμας για ενημέρωση; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ: 

(ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) 

 Για  ενημέρωση, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Ενημέρωση για τη λειτουργία της πλατφόρμας και ενθάρρυνση των παιδιών να την 

παρακολουθούν και να συμμετέχουν.   
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 Το λοιπόν, να τεθεί και αυτό σε ψηφοφορία.  Ποιοι είναι υπέρ;  Ενημέρωση για τη 

λειτουργία της πλατφόρμας και ενθάρρυνση στη λειτουργία της.  Ποιοι είναι εναντίον;  

Αποχές;  Ομόφωνη.   

 Και πάμε στη έκτη σελίδα.  Νομίζω ότι δεν έχω εισηγήσεις, απλά ήθελα να κάνω 

ένα σχόλιο, γιατί στο τέταρτο θέμα στην δεύτερη παράγραφο, που προτείνεται η 

δημιουργία μιας επιτροπής από το κράτος η οποία θα εξετάζει όλες τις περιπτώσεις 

καταγγελιών καταπάτησης των δικαιωμάτων του παιδιού και να δρα άμεσα και να δίνει 

άμεσες λύσεις.  Ένα μέρος αυτής της αρμοδιότητας την έχει η Επίτροπος Προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού η οποία, ναι δρα αμέσως και ετοιμάζει εκθέσεις όμως 

δυστυχώς δεν είναι υποχρεωτικές προς το κράτος οι εισηγήσεις και οι απόψεις της 

Επιτρόπου και αν θέλετε θα μπορούσε να πείτε «για επέκταση των αρμοδιοτήτων της 

Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού έτσι που οι απόψεις, οι εκθέσεις 

και οι θέσεις της να είναι δεσμευτικές προς το κράτος».   Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 

(ΔΕΝ ΑΝΕΦΕΡΕΙ ΟΝΟΜΑ ΟΥΤΕ ΟΜΑΔΑ) 

 Συγγνώμη, αλλά με βάση τους νόμους της Βουλής πιστεύω πως δεν έχετε το 

δικαίωμα να κάμετε τέτοια… 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Ναι, δεν έχω δικαίωμα.  Ναι, σωστό.  Το αποσύρω.  Πάμε στη έβδομη σελίδα, δεν 

υπάρχει παρατήρηση.  Στην όγδοη σελίδα υπήρχε το σχόλιο για τις εκθέσεις 

ζωγραφικής, γλυπτικής ότι κάπου γίνονται.  Δική σας η παρατήρηση, ναι.  Επιμένετε 

μετά την απάντηση ότι, ενδεχομένως να υπάρχουν άλλες περιοχές που να μην γίνονται; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΑΝΔΡΕΑ ΒΛΑΧΟΥ) 

 Δεν επιμένω, εφόσον στην Πάφο και μπορεί και στις άλλες περιοχές να μην 

γίνονται, έτσι αποσύρω την… 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα, αποσύρεται άρα η παρατήρηση.   

 Το λοιπόν, να θέσουμε την έκθεση της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας της 

Πάφου για έγκριση συνολικά όπως την έχουμε τροποποιήσει.   
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 Πόσοι είναι υπέρ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο υπέρ, κύριε πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Πόσοι είναι εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και πέντε αποχές, η έκθεση 

εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στο έβδομο θέμα, που είναι η έκθεση της Επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λευκωσίας/Κερύνειας με θέμα που τιτλοφορείται:  «Η 

Συμμετοχή των Παιδιών στο Πολιτικό Γίγνεσθαι».   

 Καλώ στο βήμα τον εκπρόσωπο της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας της 

Λευκωσίας/Κερύνειας για να καταθέσει την έκθεση τους και το όνομα φυσικά. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΚΛΕΙΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ) 

 «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 
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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 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 
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παράδειγμα του υπουργείου Υγείας το οποίο μετά από έκθεση της Παιδοβουλής στην 

Ολομέλεια της 7ης 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 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 
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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 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.    

Παιδοβουλευτές: 

1. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος 

2. Άντρεα Σωτηρίου 
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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 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Ευχαριστούμε τον Κλείτο Φιλιππίδη. 

 Να ρωτήσω αν υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής.  Βλέπω δύο χέρια.   
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 Η Κωνσταντίνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: 

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) 

 Κωνσταντίνα Ματθαίου, ΕΚΟ Λάρνακας.  Στην τρίτη παράγραφο στις σελίδες 1 και 

2 αναφέρεται ότι «Απαραίτητος για τα παιδιά είναι ο διάλογος μέσω των επιτροπών της 

Βουλής...».  Δε διευκρινίζεται όμως αν είναι μέσω των εκπροσώπων τους από την 

Παιδοβουλή και με ποιο τρόπο θα υπάρχει ο διάλογος αυτός.  Τα παιδιά θα καταθέτουν 

προτάσεις στις επιτροπές της Βουλής;  Επίσης στην τέταρτη παράγραφο στη σελίδα 4 

αναφέρεται κάτι για ενημέρωση των αποφάσεων... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Σε ποια παράγραφο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: 

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) 

 Στην τέταρτη παράγραφο, αναφέρεται κάτι για έγκαιρη ενημέρωση για τις 

συζητήσεις στις επιτροπές.  Μια απλή ενημέρωση πιστεύετε ότι αρκεί; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Να σχολιάσω εγώ την έγκαιρη ενημέρωση, την αντιλαμβάνομαι ως να στέλνονται 

οι προσκλήσεις έγκαιρα παραδείγματος χάριν, για να προλαβαίνουν να γίνουν οι 

απαραίτητες προετοιμασίες.  Να απαντήσουν όμως η Λευκωσία.  Ποιος θέλει να 

απαντήσει; 

 Το όνομά σου, σήκω κιόλας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΕΛΕΝΑ ΣΙΦΟΥΝΑ) 

 Εννοούμε αυτό που έχει ήδη προαναφερθεί, ότι πρέπει να στέλνονται έγκαιρα οι 

προσκλήσεις σε μας, διότι αν δε γνωρίζουμε έγκαιρα, πώς θα μπορούμε να 

παρευρεθούμε εκεί.   Αυτό εννοούμε με το θέμα της ενημέρωσης και .... είχα απορία 

στην πρώτη σελίδα, που είχατε;  Ναι, βέβαια μέσω εμάς των παιδοβουλευτών ή της 

ΠΣΕΜ, που είναι πάλι για τη νεολαία, αφού τα παιδιά ήδη από τα σχολεία μας 

μεταφέρουν τους προβληματισμούς ή και τα παράπονά τους, για να μπορούμε να τα 
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μεταφέρουμε και θα γίνεται σε στυλ ομιλίας, δηλαδή διάλογος, απαντήσεις και να 

θέτονται κάτω στα πρακτικά, έτσι ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, που θα έχουν 

συμφωνηθεί μεταξύ των παιδιών και των βουλευτών. 

 Παρακαλώ να γίνει μια συμπλήρωση, για να διευκρινιστεί το συγκεκριμένο σημείο.    

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Να συμπληρωθεί ότι εννοείτε τους παιδοβουλευτές και την ΠΣΕΜ.  Άλλη 

παρατήρηση;   

 Η Περικλέους. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ) 

 Στην πρώτη σελίδα, στην τρίτη γραμμή, μετά το απόφθεγμα λέει «Σε αυτή την 

κοινωνία θέλουμε να ζήσουμε και εμείς ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες σε ένα κράτος 

δικαίου, δημοκρατικό, ευρωπαϊκό με αρχές και αξίες, όπως είναι η Κύπρος».  Αν 

θεωρείτε πως η Κύπρος είναι ένα δημοκρατικό, ευρωπαϊκό, με αρχές και αξίες, κράτος 

και κυρίως δίκαιο, τότε, νομίζω, δε θα έπρεπε να κάνετε παρατηρήσεις πιο κάτω.   

 Συνεπώς, πιστεύω, πως οι τέσσερις τελευταίες λέξεις, «όπως είναι η Κύπρος», 

είναι καλύτερα να διαγραφούν.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα, παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

 (ΚΛ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ) 

 Από τη στιγμή που υπάρχει νομοθετικό δίκαιο, υπάρχει Βουλή των 

Αντιπροσώπων και εκλέγουμε αντιπροσώπους της κοινωνίας, φυσικά και υπάρχει 

δημοκρατία και δίκαιο στην Κύπρο.  Επιπλέον, σημειώνουμε όλα αυτά, γιατί θέλουμε να 

ζήσουμε σε έναν τόπο, ο οποίος σίγουρα θα τα έχει αυτά, όπως τα είχε και πριν, αλλά 

επιπλέον θα έχει και τη συμμετοχή των παιδιών μέσω των επιτροπών των βουλών, 

αλλά και στα υπουργεία ή στην τοπική αυτοδιοίκηση.  Σαφώς και υπάρχει δημοκρατία 

στην Κύπρο, αλλά ακόμα θέλουμε να ενισχύσουμε και τη συμμετοχή των παιδιών στη 

δημοκρατία και στις αποφάσεις της Βουλής ή των υπουργείων. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ.  Επειδή θα προχωρήσουμε ψηφίζοντας, να τοποθετούμαστε, για να 

μη γίνεται διάλογος... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ) 

 Θα πρότεινα τότε να γίνει διευκρίνιση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ) 

 Αν μπορεί να γίνει διευκρίνιση σε αυτό που είπε ο συνάδελφος, για να είναι πιο 

κατανοητό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Εισηγείσαι κάτι, αντιλαμβάνομαι.  Πρώτα εισηγήθηκες να φύγει το «όπως είναι η 

Κύπρος», για να μην παραπέμπει... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ) 

 Να διευκρινιστεί ότι η Κύπρος έχει νόμους.  Τώρα, αν εφαρμόζονται ή όχι, είναι 

άλλο θέμα.  Για παράδειγμα, εγώ είπα μόλις τώρα ότι ας πούμε η Κύπρος, αν θεωρούν 

ότι η Κύπρος είναι δημοκρατικό, ευρωπαϊκό, με αρχές και αξίες κράτος και κυρίως 

δίκαιο, ε, τότε δε χρειάζονται πιο κάτω παρατηρήσεις.  Ωστόσο, αν γίνει διευκρίνιση ότι 

ναι, οι νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται και κυρίως για τα παιδιά, ε, τότε, θα 

μπορούσε να συμπληρωθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣA: 

 Εντάξει, να συμπληρωθεί ότι αναγνωρίζουμε τη λειτουργία της δημοκρατίας στην 

Κύπρο, θεωρούμε ότι επιβάλλεται η περαιτέρω εφαρμογή των νομοθεσιών.  Τώρα, να 

δούμε πώς θα το συμπληρώσουμε, για να μη γράψουμε θέματα που δεν...  Εντάξει, να 

δούμε μετά πώς θα το συμπληρώσουμε. 

 Παρακαλώ. 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΕΛΕΝΑ ΣΙΦΟΥΝΑ) 

 Εννοούμε, αφού είμαστε και μέσα στην Ευρώπη, όλα αυτά είναι οι προϋποθέσεις 

που υπάρχουν.  Όμως, εμείς θέλουμε, όπως είπε και ο Κλείτος, να το ενισχύσουμε 

αυτό, άρα εμείς σημειώνουμε παρακάτω ότι αυτό το κράτος οφείλει να αναγνωρίσει το 

μέγιστο των δυνατοτήτων του.  Δηλαδή, υπάρχουν ναι μεν αυτές οι δυνατότητες, αλλά 

πρέπει να αναγνωρίσει το μέγιστο.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Λοιπόν, τώρα έχω διαβάσει ολόκληρη την πρόταση.  Νομίζω είναι το τι θέλετε, όχι 

τι υπάρχει.  «Σε αυτή την κοινωνία θέλουμε να ζήσουμε και εμείς ως ενεργοί και 

υπεύθυνοι πολίτες σε ένα κράτος δικαίου, δημοκρατικό, ευρωπαϊκό, με αρχές και αξίες, 

όπως είναι η Κύπρος».  Νομίζω ότι είναι αυτό που θέλουμε.  Δεν είναι το τι υπάρχει και 

θέλουμε να το...  Εντάξει, είναι... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ) 

 Μιχάλης Θεοχάρους, ΕΚΟ Λεμεσού.  Εγώ θα το χαρακτήριζα σχήμα οξύμωρο το 

να λέμε ότι θέλουμε να ζούμε σε ένα τέτοιο κράτος, όπως είναι η Κύπρος αυτή τη 

στιγμή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι δημοκρατική η χώρα μας ή ότι δεν υπάρχει 

το κράτος δικαίου.  Αν θέλουμε περισσότερο, ναι, κράτος δικαίου, είναι μια άλλη πτυχή 

και δεν είναι εδώ στο πολιτικό γίγνεσθαι που θα το συμπληρώσουμε.   

 Να πάμε μετά στην ψηφοφορία να τοποθετηθούμε.  Άλλο σημείο, για να μη 

μείνουμε σε τούτο εδώ. 

 Στο ίδιο σημείο που θέλετε να συμπληρώσετε; 

 Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(MΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ) 
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 Πάρα πολύ όμορφη η έκθεση.  Απλά θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι το οποίο σαν 

κάποια μέλη της ΕΚΟ Λεμεσού δεν έχουμε καταλάβει.  Πώς θα επιτευχθεί η άμεση και 

αποτελεσματική επικοινωνία των παιδιών και του κράτους; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Σε ποια σελίδα είσαι; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ) 

 Στην τρίτη σελίδα υπάρχει η πρώτη παράγραφος εκεί, η δεύτερη, δηλαδή εκεί που 

λέει «Συμπερασματικά, όλα τα πιο πάνω μπορούν να επιτευχθούν».  Απλά δεν 

εκαταλάβαμεν ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να γίνουν, για να επιτευχθεί η 

επικοινωνία των παιδιών και του κράτους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Απαντήσεις να δώσει μια άλλη, στη δεύτερη σειρά.  Το όνομά σου πρώτα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ) 

 Aναφέραμε πιο πάνω ότι προτείναμε συζητήσεις, έτσι με τις συζητήσεις που 

είπαμε και με βουλευτές σε υπουργικό επίπεδο, όπως έκανε το Υπουργείο Υγείας, που 

τώρα μας καλούν, έτσι πράγματα θέλουμε να ενισχυθούν, έτσι ώστε να είναι πιο άμεση 

και αποτελεσματική η επικοινωνία. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ) 

 Άρα, ουσιαστικά να γίνεται μεταξύ των παιδιών και των βουλευτών συζήτηση. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ναι, παιδιών και κράτους.  Άλλο η Βουλή των Αντιπροσώπων και άλλο το κράτος, 

για να το ξεκαθαρίσουμε. 

 Άρα, παραμένει ως έχει.  Άλλη παρατήρηση ή άλλο σημείο. 
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 Παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: 

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) 

 Στη τέταρτη σελίδα στην τρίτη παράγραφο αναφέρεται ότι «Η ενίσχυση της 

συμμετοχής μέσω της ενημέρωσης για τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να είναι 

βασικό μέλημα του κράτους» και προτείνετε τρόπους με τους οποίους το κράτος μπορεί 

να προωθεί την ενημέρωση.  Εγώ θέλω να αναφέρω ότι στα προηγούμενα χρόνια 

υπήρχε και το μάθημα της Πολιτικής Αγωγής που είχε σκοπό αυτή την ενημέρωση, το 

οποίο καταργήθηκε και θέλω να εισηγηθώ την επαναφορά του μαθήματος της Πολιτικής 

Αγωγής.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Δηλαδή;  Να συμπληρωθεί στο τέλος «και η επαναφορά του μαθήματος της 

Πολιτικής Αγωγής». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: 

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Άλλη παρατήρηση σε άλλο σημείο. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Εγώ θέλω να πω ότι στη δεύτερη παράγραφο στην πρώτη σελίδα, η πρώτη 

γραμμή αναφέρει «Ως Κυπριακή Παιδοβουλή υποστηρίζουμε πως η συμμετοχή των 

ατόμων ηλικίας 0 με 18 σε νομοθετικό επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας».  Και στις δύο 

τελευταίες γραμμές της παραγράφου αναφέρει ότι «Συνεπώς, επιβάλλεται η ενεργός 

συμμετοχή μας στη διαβούλευση κατά τη λήψη νομοθετικών αποφάσεων για τα θέματα 

που μας αφορούν».  Εσείς θεωρείτε ότι ένα παιδί ηλικίας από ηλικίας 0 μέχρι 14 

χρόνων τουλάχιστον έχει σωστή αντίληψη και κρίση να εκφέρει άποψη σε νομοθετικό 

επίπεδο;  Εγώ πάντως διαφωνώ μαζί σας.  Δε θεωρώ ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ένα 

θέμα, που καλά, καλά δεν ξέρει τα βασικά για τη ζωή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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 Δεν πρέπει να απαντήσω εγώ, είπετέ μου.  Στη δεύτερη σειρά, για να μιλήσουν και 

άλλα παιδιά. 

 Ναι. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΑΝΤΡΕΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ) 

 Ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με μια κριτική σκέψη, που μπορεί να κρίνει.  Κάθε 

παιδί έχει απόψεις, οι οποίες, εντάξει, μπορεί να μην έχουν τόσο βάρος στη λήψη 

αποφάσεων και νομοθεσιών στην Κύπρο, αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣA: 

 Βλέπω και άλλα χέρια, για να συμπληρώσουν τις απαντήσεις.  Να δώσω πίσω. 

EKΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

 (ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΑ) 

 Εννοούμε οι εκπρόσωποι των 0 - 18 είμαστε εμείς.  Δεν εννοούμε ένα μωρό ενός ή 

δύο χρόνων να έρθει να πάρει το λόγο.  Εμείς είμαστε.  Σημαίνει εμείς θα 

υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Δηλαδή, τότε έχετε λάθος διατύπωση στην παράγραφο, γιατί το νόημα τούτο είναι 

της παραγράφου.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 «Ως Κυπριακή Παιδοβουλή», λέει, «υποστηρίζουμε πως η συμμετοχή των ατόμων 

0 - 18». 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 
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 Και στις τελευταίες δύο γραμμές της παραγράφου αναφέρει «κατά τη λήψη 

νομοθετικών αποφάσεων».   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 «H συμμετοχή μας, η ενεργός συμμετοχή μας», της Παιδοβουλής, αντιλαμβάνομαι. 

 Ο Κλείτος. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΚΛ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ) 

 Κλείτος Φιλιππίδης, ΕΚΟ Λευκωσίας.  Είμαστε εδώ ως Κυπριακή Παιδοβουλή, 

εκλεγμένοι όλοι μας από τα σχολεία μας και εκπροσωπούμε τα παιδιά του νησιού μας.  

Ενώ η κυπριακή κοινωνία πάει πολλά βήματα μπροστά και έρχονται οι νέοι στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων, για να συζητήσουν θέματα που τους αφορούν και πώς μπορούμε 

να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο, ξαφνικά πηγαίνουμε βήματα πίσω.  Από τη στιγμή 

που είμαστε εδώ και παραθέτουμε θέματα πώς να συμμετέχουμε περισσότερο, με 

ποιους τρόπους να συμμετέχουμε περισσότερο, πώς γνωρίζουμε περισσότερο από 

εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις μας, γιατί να μην μπορούμε να πάρουμε αυτές τις 

αποφάσεις και να συμβουλεύσουμε;  Γιατί να μην μπορούμε να συζητήσουμε με ένα 

βουλευτή ή με κάποιο σύμβουλο του υπουργείου;  Δεν είναι κάτι το δύσκολο. 

 Από τη στιγμή που είμαστε μέσα στην κυπριακή κοινωνία, είμαστε άτομα 0 με 18, 

ξέρουμε τι θέλουν τα παιδιά γύρω μας, αυτή είναι η δουλειά μας και αυτό ζητούμε, να 

βοηθήσουμε και να πάρουμε μπροστά τις αποφάσεις και τις απόψεις των παιδιών.  Αν 

δεν το κάνουμε και νομίζουμε πως δεν πληρούμε τις δυνατότητές μας, γιατί είμαστε 

εδώ;  Δεν υπάρχει λόγος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Θα τοποθετηθείτε μετά με την ψηφοφορία.  Αν δεν υπάρχει κάτι νεώτερο 

να συμπληρώσετε, νομίζω ολοκληρώθηκε.  Να τοποθετηθείτε με την ψηφοφορία. 

 Θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν ακούστηκε;  Σήκω και το όνομά σου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ) 



72 

 Ιωάννα Χρυσοβιτσιώτη, Λευκωσία.  Όπως αναφέρατε, όταν μιλήσατε πριν πώς 

μπορούμε να έχουμε άποψη για θέματα τα οποία καλά, καλά δε γνωρίζουμε, όπως 

αναφέραμε σε διάφορα σημεία στην έκθεσή μας, πρώτα πρώτα θα γίνεται ενημέρωση 

των παιδιών για τα θέματα τα οποία θα συζητούν με τις διάφορες επιτροπές και 

οτιδήποτε έχουμε αναφέρει.  Δηλαδή, όπως ένας ενήλικας δεν έρχεται στη Βουλή 

απροετοίμαστος, χωρίς να ξέρει το θέμα το οποίο θα συζητήσει, έτσι και τα παιδιά θα 

ενημερώνονται μέσα από τους τρόπους που έχουμε πει για το τι θα συζητήσουν και θα 

μπορούν έτσι να διαμορφώσουν την άποψή τους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Δε θα συνεχίσουμε το διάλογο.  Είναι καθαρές οι απόψεις.  Νομίζω να 

τοποθετηθείτε μετά με την ψηφοφορία. 

 Υπάρχει άλλο σημείο από την έκθεση που θέλετε να αναδείξετε;  Στο βάθος ο 

παιδοβουλευτής.  Το όνομά σου πρώτα.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) 

 Στην τρίτη σελίδα, τελευταία παράγραφο, αναφέρει για δημιουργία Δημοτικού 

Συμβουλίου Παιδιών σε κάθε κοινότητα, πόλη.   Συμφωνώ απόλυτα με αυτή την 

εισήγηση, αλλά προτείνω να διευκρινιστεί από τι θα αποτελείται αυτό το συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Η Λευκωσία. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΡΑΤΖΙΩΤΗΣ) 

 Φίλιππος Πρατζιώτης, Λευκωσία.  Σίγουρα θα αποτελείται από παιδιά και στη 

συνέχεια να αναφέρουμε ότι θα γίνεται υπό την παρουσία του δημάρχου ή του 

κοινοτάρχη και μέλη του δημοτικού συμβουλίου.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αντιλαμβάνομαι ότι η απορία ήταν πώς θα εκλέγονται, πώς θα εκπροσωπούνται 

τα παιδιά.  Αυτό είναι το ερώτημά σου, πώς θα εκλέγονται;  Αν τελικά θα 
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χρησιμοποιούμε παραδείγματος χάριν, τη διαδικασία που εκλέγεστε εσείς ως 

παιδοβουλευτές, που ψηφίζεστε από τα σχολεία σας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) 

 Και να αποτελείται, για παράδειγμα, ένα παιδί  από το δημοτικό, ένα από το 

γυμνάσιο και ένα από το λύκειο.  Πώς θα είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Εντάξει, δεν έχει καθοριστεί η διαδικασία, αντιλαμβάνομαι, είναι μια γενική 

εισήγηση.  Θέλετε να καθορίσετε τη διαδικασία;  Νομίζω ότι αυτά τα θέματα 

εφαρμόζονται, ανάλογα και με τις συνθήκες σε κάθε χώρο.  Αν μιλούμε για ένα μεγάλο 

δήμο, ίσως να είναι ένα παιδί από κάθε σχολείο, αν μιλούμε για μια κοινότητα μικρή, 

που οι κοινοτικοί σύμβουλοι είναι πέντε, έξι και το σχολείο είναι ένα, θα λειτουργήσει 

διαφορετικά.  Νομίζω ότι είναι καλύτερα να το αφήσουμε την ώρα της εφαρμογής και 

ανάλογα με το πού θα γίνει, εισήγηση δική μου, παρακαλώ, που δε μου επιτρέπετε, 

είπαμε. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ)  

 Ίσως όμως εάν βλέπουν ότι πραγματικά το θέλουμε και ορίσουμε την εφαρμογή 

του, ίσως να το λάβουν πιο πολύ υπόψη.  Ίσως. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

 Να καθορίσουμε τον τρόπο, εννοείτε.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ) 

 Ναι, ίσως, να γράψουμε και τον τρόπο που θέλουμε, όπως προανέφερε και ο 

Στυλιανός, ποιοι θα εκλέγονται και ούτω καθεξής, ίσως να το πάρουμε και πιο πολύ 

υπόψη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Είσαστε έτοιμοι να καταθέσετε όμως τον τρόπο, διότι θα είναι τέτοιος που θα 

πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις συνθήκες, ανάλογα με το χώρο.  Και επειδή ήθελα να 
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σας αναφέρω ότι και στη Βουλή, όταν ψηφίζουμε μια νομοθεσία, που κάπου χρειάζεται 

μετά να γίνουν και κανονισμοί εφαρμογής της αντίστοιχης νομοθεσίας, στις πλείστες 

των περιπτώσεων ζητούμε να ψηφίζονται μαζί και οι κανονισμοί εφαρμογής της 

νομοθεσίας, όπως είναι, πώς θα γίνουν οι επιτροπές, πού θα βρίσκονται τα κονδύλια, 

από ποιους θα αποτελούνται, όμως κάποτε μπορεί να γίνει και μετά, οπότε μπορεί να 

είναι και ένα θέμα, το οποίο μπορεί να σας απασχολήσει ως Παιδοβουλή, ως 

κοινοβουλευτικές ομάδες και να διαμορφώσετε ακριβώς το τι θέλετε.   Όπως νομίζετε. 

 Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΧΤΟΥΧ)  

 Εγώ πιστεύω, νομίζω, η κάθε επαρχία να πει τη γνώμη της πώς θέλουμε να γίνει 

αυτή η ψηφοφορία και μετά να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα όλες οι επαρχίες μαζί.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Λοιπόν, νομίζω ακόμα μια απάντηση από τη Λευκωσία και θα το κλείσουμε. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ) 

 Θεωρώ ότι σήμερα δεν είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις πιθανότητες, δεν 

ξέρουμε ούτε πόσα μέλη θα είναι κάθε συμβούλιο και ξέρω εγώ, ήταν να ήταν καλύτερα 

να το αφήναμε ως πρόταση στην έκθεση και μετά θωρούμεν τη διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα, μια εισήγηση.  Νομίζω έπρεπε να καταλήξουμε με τούτη, για να 

προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. 

 Να ξεκινήσουμε σελίδα, σελίδα, για όσα έχουν κατατεθεί.   

 Για το πρώτο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε η παιδοβουλευτής της Λεμεσού σε 

σχέση με τη δημοκρατική κοινωνία και τα υπόλοιπα της πρότασης, έχει γίνει μια 

εισήγηση, είτε θα παραμείνει ως έχει, αντιλαμβάνομαι, η πρόταση, έτσι;  Πώς εξελίχτηκε 

τελικά;  Έχεις προτείνει συγκεκριμένη τροποποίηση, προσθήκη; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 
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(ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ)  

 Απλά πρότεινα να διαγραφούν οι τελευταίες τέσσερις λέξεις «όπως είναι η 

Κύπρος». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα, ψηφίζουμε. 

 Πόσοι συμφωνούν να διαγραφεί το «όπως είναι η Κύπρος»;  Μετρούμε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαοχτώ υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι είναι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πέντε αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Λοιπόν, απορρίπτεται η εισήγηση και παραμένει ως έχει το κείμενο. 

 Η επόμενη παρατήρηση βρισκόταν στη δεύτερη παράγραφο, «Συνεπώς, 

επιβάλλεται η ενεργός συμμετοχή μας στη διαβούλευση κατά τη λήψη νομοθετικών 

αποφάσεων για τα θέματα που μας αφορούν». 

 Πόσοι συμφωνούν να παραμείνει;  Υπήρχε η εισήγηση από την Αμμόχωστο για 

περίπου διαγραφή ή αναπροσαρμογή, έτσι...   

 Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 
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 Εγώ απλά ήθελα να πω ότι όλοι έχουμε δικαιώματα, συμφωνώ, από την ηλικία 0 

μέχρι 18.  Το να παίρνουμε αποφάσεις όμως σε νομοθετικό επίπεδο, δεν μπορούν από 

την ηλικία 0 μέχρι 18.  Μπορούν μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Επειδή η εισήγηση, όπως καταγράφεται, είναι εσείς ως Παιδοβουλή θα λαμβάνετε 

εκ μέρους των παιδιών 0-18 στη διαβούλευση κατά τη λήψη νομοθετικών αποφάσεων.  

Είναι για εσάς που μιλά.  Ξεκινά η παράγραφος με το «Ως Κυπριακή Παιδοβουλή 

υποστηρίζουμε και συνεπώς επιβάλλεται η ενεργός συμμετοχή μας στη διαβούλευση»,  

ως παιδοβουλή και όχι ως το κάθε παιδί ξεχωριστά.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Αναφέρει πως η συμμετοχή των ατόμων ηλικίας 0 με 18.  Αυτό είναι που θέλουμε 

να αλλάξει.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Θα ψηφίσουμε, νομίζω, για να μη συνεχιστεί η συζήτηση και ο διάλογος. 

 Πόσοι θέλουν να τροποποιηθεί η παράγραφος, διότι είναι βασικά το πιο πάνω που 

ενοχλεί, αντιλαμβάνομαι, ότι «υποστηρίζουμε τη συμμετοχή των ατόμων ηλικίας 0 μέχρι 

18 σε νομοθετικό επίπεδο».  Είναι εκείνο που διαφωνείτε. 

 Θέλετε να φύγει εξ ολοκλήρου; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Να αλλάξει η ηλικία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Να πάει μέχρι; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Να πάει από τουλάχιστον 12 μέχρι 18, γιατί ένα παιδί από 0 μέχρι 12... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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 Καθαρή εισήγηση τώρα, δε θα ανοίξουμε τη συζήτηση.  Καθαρή εισήγηση, να 

αλλάξει η ηλικία αντί από 0-18 να πάει στο 12-18. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Να μπει η λέξη εκπρόσωπος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αλλάζει το περιεχόμενο.  «Ως Κυπριακή Παιδοβουλή υποστηρίζουμε πως η 

συμμετοχή των ατόμων ηλικίας... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Η συμμετοχή των ατόμων ηλικίας 0-18, αυτό διαφωνούμε.  Ότι δεν μπορεί ένα 

άτομο από 0 μέχρι 12 τουλάχιστον να πάρει τη σωστή απόφαση για νόμους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Άρα, η συμμετοχή των ατόμων 12 με 18, να μην τα περιπλέξουμε άλλο.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Γι’ αυτό χρειάζεται εκπρόσωπος εκείνων των ατόμων.  Δεν υπάρχει αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Άρα, ένα λεπτό, προτείνεις να γίνει 12 με 18 και ότι τα 0 μέχρι 18 θα τα 

εκπροσωπεί η Παιδοβουλή; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Ναι, 0 μέχρι 12 θα τα εκπροσωπεί η Παιδοβουλή, από 12 μέχρι 18 είναι ικανά, 

πιστεύω, ένα άτομο από εκείνες τις ηλικίες να πάρει τις δικές του αποφάσεις. 

 Λοιπόν, ψηφίζουμε, το πρώτο, ότι η Παιδοβουλή θα  εκπροσωπεί τα παιδιά από 0 

μέχρι 18.   Η Παιδοβουλή θα εκπροσωπεί τα άτομα ηλικίας από 0 μέχρι 18 και μετά θα 

βάλω το 12 με 18.  Άρα, η Κυπριακή Παιδοβουλή εκπροσωπεί τα άτομα ηλικίας...  -

πρέπει να γίνει διαμόρφωση της παραγράφου - 0 μέχρι 18 και υποστηρίζουμε πως η 



78 

συμμετοχή των ατόμων ηλικίας 12 με 18, λέει, το οποίο δε θα ψηφίσετε ή θα 

υποστηρίξετε. 

 Πάμε το πρώτο.   «Η Κυπριακή Παιδοβουλή εκπροσωπεί τα άτομα ηλικίας από 0 

μέχρι 18».    

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Εμείς αναφέραμε ότι από 0 μέχρι 12 πρέπει να εκπροσωπείται από κάποιον άλλο, 

γιατί ένα μωρό δεν μπορεί να έχει... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Το λοιπόν, δε θα κάνουμε άλλο διάλογο.  «Η Κυπριακή Παιδοβουλή», ψηφίζετε 

τώρα, «εκπροσωπεί τα άτομα ηλικίας 0 μέχρι 18».  

 Πόσοι ψηφίζουν; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι είναι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ένας εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις αποχές.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Aν λειτουργήσουμε ως Βουλή, δε γίνεται να πάμε πίσω στην ψηφοφορία. 

 Το λοιπόν.   

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Εναντίον δεν είδα κανένα;  Κανένας. 

   Άρα, η Κυπριακή Παιδοβουλή εκπροσωπεί τα άτομα ηλικίας 0 μέχρι 18 και 

υποστηρίζουμε πως η συμμετοχή των ατόμων ηλικίας 12 έως 18...   Ναι, «η 

Παιδοβουλή υποστηρίζει τη συμμετοχή των ατόμων ηλικίας 12 - 18», λέει η εισήγηση, 

«σε νομοθετικό επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας». 

 Πόσοι υποστηρίζουν το 12 με 18 ηλικία αντί του 0 - 18, που αναφέρεται στην 

έκθεση.   

 Πόσοι είναι υπέρ ότι μόνο τα παιδιά ηλικίας 12 με 18 μπορεί να συμμετέχουν σε 

συζητήσεις, συμμετοχή των ατόμων ηλικίας 12 με 18 σε νομοθετικό επίπεδο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πέντε υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι είναι εναντίον και συμφωνούν να παραμείνει ως έχει το 0-18; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Aποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Επτά αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Με πέντε ψήφους υπέρ, τριάντα έξι εναντίον και επτά αποχές, απορρίπτεται η 

εισήγηση του 12-18 και παραμένει στο 0 - 18. 

 Πάμε παρακάτω, η προτελευταία γραμμή στην πρώτη σελίδα της έκθεσης που 

λέει, ότι «Απαραίτητος για τα παιδιά είναι ο διάλογος μέσω των Επιτροπών της 

Βουλής» να γίνει:  «Είναι απαραίτητος για τα παιδιά ο διάλογος μέσω των εκπροσώπων 

τους, της Παιδοβουλής και της ΠΣΕΜ, στις Επιτροπές της Βουλής». 
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 Πόσοι υποστηρίζουν αυτή την πρόταση, να καθορίζεται, δηλαδή, η ΠΣΕΜ και η 

Παιδοβουλή; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δέκα υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι είναι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έξι εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αποχές; 

 Τι κάνουμε τώρα;  Δέκα με έξι.  Κυρία Ηλιάδου, πού είσαι;  Απορρίπτεται στην 

προκειμένη περίπτωση; 

 Απορρίπτεται λόγω του ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός αποχών. 

 Πάμε στην τρίτη σελίδα.  Είχε μπει εισήγηση να διευκρινιστεί από ποιους θα 

αποτελούνται τα Δημοτικά Συμβούλια Παιδιών ή πώς θα εκλέγονται και πώς θα 

απαρτίζονται. Ποιοι θέλουν να συμπεριληφθεί αυτή η εισήγηση;  Αλλά πρέπει να 

καταθέσουν και συγκεκριμένη πρόταση με ποιο τρόπο.   Υπήρξε εισήγηση να μείνει ως 

έχει και στο μέλλον να απασχολήσει την Παιδοβουλή;  

 Πόσοι συμφωνούν να μείνει ως έχει; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 (Κάτι λέει που δεν ακούγεται) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι είναι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Κανένας. 

 Αποχές; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Η εισήγηση αυτή απορρίπτεται. 

 Πάμε στην τέταρτη σελίδα στην τρίτη παράγραφο, τέθηκε η εισήγηση για να 

συμπεριληφθεί η επαναφορά του μαθήματος της Πολιτικής Αγωγής που έχει 

καταργηθεί.   

 Πόσοι συμφωνούν; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι είναι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Η εισήγηση εγκρίνεται.  

 Εδώ έχουμε ολοκληρώσει τις παρατηρήσεις και τις απόψεις πάνω στην έκθεση της 

ΕΚΟ Λευκωσίας.  Θα τη θέσω τώρα για έγκριση εξ ολοκλήρου. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  Πόσοι συμφωνούν με την έκθεση όπως την έχουμε 

τροποποιήσει; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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 Πόσοι είναι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πέντε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, η έκθεση της ΕΚΟ Λευκωσίας εγκρίνεται.  

 Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η συζήτηση όλων των εκθέσεων που θεωρώ 

ότι ήταν πολύ εμπεριστατωμένες.  Συγχαίρω τα μέλη της Κυπριακής Παιδοβουλής τόσο 

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

παρεμβάσεις τους, που μας έφεραν σε δύσκολη θέση πρέπει να παραδεχτώ, γεγονός 

που συμβάλλει στη δημιουργία ενός γόνιμου διαλόγου.  Τα αιτήματα και οι εισηγήσεις 

που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις αλλά και αυτά που προκύπτουν από τη συζήτηση 

που ακολούθησε, έχουν αρκούντως δικαιολογηθεί και τεκμηριωθεί και γι’ αυτό θα 

πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης μελέτης και προσοχής από όλους τους αρμόδιους φορείς.   

 Τονίζω ξανά την πρόθεση της Βουλής να συνδράμει στην προσπάθειά σας και να 

συμβάλει στη δημιουργία κουλτούρας, σεβασμού και αναγνώρισης της προσφοράς.  

Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι τα αποστενογραφημένα πρακτικά της σημερινής 

συνεδρίας θα αποσταλούν στην εκτελεστική εξουσία με την παράκληση να τύχουν της 

δέουσας μελέτης και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για υλοποίησή τους όπου είναι 

εφικτό.   Επίσης, οι εκθέσεις που έχουν συζητηθεί σήμερα θα σταλούν στις αρμόδιες 

κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων, έτσι ώστε μέσα στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να μελετήσουν τα θέματα που εγείρονται και να 

προχωρήσουν στις αναγκαίες εισηγήσεις προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των 

διαφόρων θεμάτων που έχετε θίξει.   

 Θα ήθελα εδώ να συγχαρώ και την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή 

Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού για την άρτια οργάνωση της σημερινής 
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συνόδου, αλλά και γιατί ξέρω ότι είναι μια δραστηριότητα συνεχής και ολόχρονη και όχι 

μόνο αυτό που έχει γίνει σήμερα.   

 Να συγχαρώ επίσης και να ευχαριστήσω το προσωπικό της Βουλής που έχει 

συμβάλει και συνδράμει στην όλη προσπάθεια σήμερα αλλά και γενικότερα στην 

προετοιμασία της Συνόδου και να πω ότι εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της συνεδρίας 

μας. 

 Κηρύσσω τη λήξη των εργασιών της Α’ Συνόδου της Όγδοης Βουλευτικής 

Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής. 

 Σας καλώ στο αίθριο της Βουλής για ένα ποτό. 

(Ώρα λήξης:  12.40 μ.μ.) 

  

   

 

 

 


