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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ 

ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 – 10.00πμ – 13.00μμ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

Επαρχιακή Κοινοβουλευτική Ομάδα Αμμοχώστου  

 

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

 

Κύριε Πρόεδρε, 

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.  
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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 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. 

 



Κυπριακή Παιδοβουλή 
8η Θητεία 
Ιανουάριος 2017 – Δεκέμβριος 2018 
 

3 
 

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 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. 
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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 

 

 


