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Η Παγθύπξηα πληνληζηηθή Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ηνπ Παηδηνύ
(ΠΔΠΔΠ) ηδξύζεθε ην 1994 από ηηο Δπαξρηαθέο Δπηηξνπέο Πξνζηαζίαο θαη
Δπεκεξίαο ηνπ Παηδηνύ, πνπ ιεηηνπξγνύζαλ από ην 1979 ζε όιεο ηηο επαξρίεο, κε
θύξην ζηόρν ηελ δηνξγάλσζε ησλ εηήζησλ εθδειώζεσλ ηεο Δβδνκάδαο θαη ηνπ
Φεζηηβάι Παηδηνύ.
Η ΠΔΠΔΠ επηιακβάλεηαη ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
Παηδηνύ, ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ Δπαξρηαθώλ Δπηηξνπώλ θαη επεθηείλεη ηε δξαζηεξηόηεηα
ηεο Κίλεζεο ζηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο, ε ΠΔΠΔΠ έρεη:
 Καζηεξώζεη ην Παγθύπξην Δηήζην πλέδξην Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ηνπ Παηδηνύ
 Πξνγξακκαηίζεη ζεηξά παξεκβάζεσλ κε ηελ έθδνζε ησλ Θέζεώλ ηεο πάλσ ζε ζέκαηα παηδηθήο
πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο
 Γίλεη κέινο Δπξσπατθώλ θαη Γηεζλώλ Οξγαλώζεσλ γηα ηελ δηεθδίθεζε θαη εθαξκνγή ησλ
δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ
 πκκεηάζρεη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Κύπξνπ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ πνπ αθνξνύλ άκεζα
δσηηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηώλ
 πκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ δηνξηζκνύ Δπηηξόπνπ γηα ην Παηδί, βήκα ζεκαληηθόηαην ζηελ
δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ ζηελ Κύπξν
 Καζηεξώζεη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ελήιηθεο κε ζηόρν ηελ επηκόξθσζε ζηελ ύκβαζε ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζε θαζεκεξηλό επίπεδν
Μέιε ηεο ΠΔΠΔΠ είλαη όιεο νη Δπαξρηαθέο Δπηηξνπέο Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ηνπ Παηδηνύ πνπ
απνηεινύληαη από Με-Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο εμεηδηθεπκέλεο ζηελ παηδηθή πξνζηαζία θαη
επεκεξία ή πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε πξνγξάκκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο θαζώο θαη
ζπλαθείο επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο. Κπβεξλεηηθέο Τπεξεζίεο θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κεηέρνπλ
κε ζπκβνπιεπηηθή ηδηόηεηα.

Η ιεηηνπξγία θαη ζεζκνζέηεζε ηεο Κσπριακής Παιδοβοσλής ζεσξείηαη ην
ζεκαληηθόηεξν, ίζσο, έξγν ηεο Παγθύπξηαο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο
Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ηνπ Παηδηνύ (ΠΔΠΔΠ), αθνύ ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα
ζηελ εθαξκνγή ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Παηδηώλ ζηνλ ηόπν καο.
Η ππνγξαθή θαη θύξσζε ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ από ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία, ζήκαηλε απηόκαηα θαη ηελ ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηεο ζε όια ηα επίπεδα.
Με ηελ δηαπίζησζε πσο, ελώ πιείζηα ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Παηδηώλ αλαγλσξίδνληαη θαη
εθαξκόδνληαη, ππάξρεη ζαθήο ππνβάζκηζε ησλ Γηθαησκάησλ πκκεηνρήο ησλ Παηδηώλ ζε δεηήκαηα
πνπ ηα αθνξνύλ, ε ΠΔΠΔΠ, πξνρώξεζε ζηελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη ζεζκνζέηεζε ηεο Κππξηαθήο
Παηδνβνπιήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά πνπ θαηά παξάδνζε κεηείραλ ζηηο εηήζηεο εθδειώζεηο ηεο
ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΠΑΙΓΙΟΤ.
Ο ζεζκόο απηόο έηπρε νπζηαζηηθήο αλαγλώξηζεο ηόζν από ην Κξάηνο όζν θαη από ηελ θππξηαθή
θνηλσλία θαη ειπίδνπκε πνιύ ζύληνκα ηα παηδηά, σο ίζνη πνιίηεο, λα δηαδξακαηίζνπλ ηνλ ξόιν πνπ
δηθαηνύληαη θαη ζηνλ ηόπν καο.

ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΟΒΟΤΛΗ
Σν έηνο 2000, θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ,
απνθαζίζηεθε όπσο ε εηήζηα εθδήισζε, όπνπ νκάδα παηδηώλ θαηαιάκβαλε ζπκβνιηθά ηα έδξαλα
ηεο Βνπιήο, εμειηρηεί ζε θαλνληθή ύλνδν Δξγαζίαο, όπσο αθξηβώο γίλνληαη νη ύλνδνη ηεο Βνπιήο
ππό ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ώκαηνο.
Σν επόκελν βήκα ήηαλ λα ζπζηαζεί ε Κππξηαθή Παηδνβνπιή σο έλα κόληκν ζώκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί
νιόρξνλα θαη όρη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δβδνκάδαο Παηδηνύ, κία θνξά ηνλ ρξόλν.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επόκελσλ ηξηώλ ρξόλσλ, ε ΠΔΠΔΠ εθπαίδεπζε εζεινληέο «ζπληνληζηέο» νη
νπνίνη εξγάζηεθαλ κε ηα παηδηά, ηόζν ζε επαξρηαθό όζν θαη ζε παγθύπξην επίπεδν, γηα ηελ
δεκηνπξγία ηνπ λένπ, κόληκνπ, ζεζκνύ ηεο Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο.
Η εξγαζία ησλ επαξρηαθώλ νκάδσλ θαη ησλ Παγθύπξησλ Οινκειεηώλ ησλ Παηδνβνπιεπηώλ, ήηαλ
ζπλήζσο ζπλδεδεκέλε κε ην ζέκα ηεο εηήζηαο Δβδνκάδαο Παηδηνύ, ζηηο εθδειώζεηο ηεο νπνίαο
ζπκκεηείραλ ελεξγά.
Παξάιιεια, εξγάδνληαλ ζηελ δηακόξθσζε ηνπ πξώηνπ «Καηαζηαηηθνύ», πνπ ςεθίζηεθε νκόθσλα
ζηελ ύλνδν Δξγαζίαο ηεο Παγθύπξηαο Οινκέιεηαο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2004.
Ολνκάζηεθε «Κανονιζμός Λειηοσργίας ηης Κσπριακής Παιδοβοσλής» θαη απνηειείηαη από 16
άξζξα. Μεξηθά από απηά βξίζθνληαη ζηελ Ηκεξεζία Γηάηαμε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Παηνδνβνπιήο γηα
ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα βειηηώζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη ζα δηεπθνιύλνπλ ην έξγν ηεο (Οθηώβξηνο 2010).
Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΟΒΟΤΛΗ
ύκθσλα κε ηνλ «Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο», ε Κππξηαθή Παηδνβνπιή απνηειείηαη από 80 Μέιε θαη
ηξεηο Παξαηεξεηέο ειηθίαο 12-18 εηώλ, δηακνηξαζκέλνπο ζηηο πέληε Δπαξρίεο ηεο Γεκνθξαηίαο κε ηελ
ίδηα αλαινγία πνπ εθάζηνηε επηθξαηεί ζηελ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ.
Πξνο ην παξόλ, θαη εμ’ αηηίαο ηεο Σνπξθηθήο εηζβνιήο θαη ηεο θαηνρήο κέξνπο ησλ εδαθώλ ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ε Κππξηαθή Παηδνβνπιή ιεηηνπξγεί κόλν ζηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο θαη
απνηειείηαη από 56 Διιελνθύπξηνπο Παηδνβνπιεπηέο θαη ηνπο 3 Παξαηεξεηέο: έλαλ Μαξσλίηε, έλαλ
Αξκέλην θαη έλαλ Λαηίλν πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηηο άιιεο ηξεηο, αλαγλσξηζκέλεο από ην ύληαγκα,
εζληθέο κεηνλόηεηεο ηεο Κύπξνπ.
Η ζεηεία ησλ Παηδνβνπιεπηώλ είλαη δηεηήο θαη ε εθινγή ηνπο γίλεηαη κέζα από Δπαξρηαθέο Δθινγηθέο
πλειεύζεηο κεηαμύ ππνςεθίσλ πνπ πξνηάζεθαλ από ηα Μαζεηηθά πκβνύιηα όισλ ησλ Γπκλαζίσλ
(ειηθίεο 13-16)1 θαη από παηδηά πνπ δελ θνηηνύλ ζε ζρνιεία (κέρξη 10% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ) ηα
νπνία εθδειώλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ππνςεθηόηεηα.
Κάζε ζρνιείν, ζε ζύλνδν όισλ ησλ Μαζεηηθώλ πκβνπιίσλ ηνπ, εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία έλαλ
(1) ππνςήθην Παηδνβνπιεπηή.
Η Παηδνβνπιή εθιέγεη Πξόεδξν, 2 Κνζκήηνξεο θαη 2 Γξακκαηείο θαη δηνξίδεη Δηδηθέο Δπηηξνπέο.
Η Παηδνβνπιή ζπλέξρεηαη ζε Παγθύπξηα ύλνδν Δξγαζίαο θάζε 2 κήλεο θαη παλεγπξηθά κία θνξά
ηνλ ρξόλν ππό ηελ Πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, θάζε Ννέκβξην, όηαλ
ενξηάδεηαη ε επέηεηνο ηεο ππνγξαθήο θαη επηθύξσζεο ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ
Παηδηνύ.
1

Διαδικαζία εκλογής υποψηθίων Παιδοβουλευηών: Κάθε Γςμνάζιο – δημόζιο ή ιδιυηικό – εκλέγει ππώηα ηα Μαθηηικά Σςμβούλια
ηυν Τάξευν. Ενημεπώνονηαι όλοι οι μαθηηέρ ηος ζσολείος για ηιρ επικείμενερ εκλογέρ ςποτηθίυν Παιδοβοςλεςηών και καλούνηαι
να ςποβάλοςν ηην ςποτηθιόηηηά ηοςρ ή να δηλώζοςν ηο ενδιαθέπον ηοςρ. Κάθε μαθηηήρ ηλικίαρ 13-16 εηών έσει δικαίυμα
ςποβολήρ ςποτηθιόηηηαρ ή/και δήλυζηρ ενδιαθέπονηορ. Τα Μαθηηικά Σςμβούλια, ζε κοινή ζςνεδπία ηοςρ, εκλέγοςν με μςζηική
τηθοθοπία ηον ςποτήθιο Παιδοβοςλεςηή ηοςρ, ανάμεζα από αςηούρ πος ςπέβαλαν ςποτηθιόηηηα ή πος δήλυζαν ενδιαθέπον. Ο
ςποτήθιορ δεν είναι καη’ ανάγκην και μέλορ ηυν Μαθηηικών Σςμβοςλίυν ή ηος Κενηπικού Μαθηηικού Σςμβοςλίος, συπίρ βέβαια
αςηό να αποκλείεηαι. Ο ςποτήθιορ Παιδοβοςλεςηήρ εκπποζυπεί ηοςρ ζςνομηλίκοςρ ηος και είναι ςπόλογορ ππορ αςηούρ.

Έθηαθηεο ύλνδνη κπνξεί λα δηνξγαλσζνύλ νπνηεδήπνηε θαη κε αθνξκή ηδηαίηεξα γεγνλόηα, π.ρ. ηνλ
Μαξαζώλην γηα Παηδηά κε Δηδηθέο Αλάγθεο, ηελ Γηεζλή Ηκέξα γηα ηνπο Πξόζθπγεο, ην Δπξσπατθό
έηνο γηα ηελ Φηώρεηα θαη ηνλ Κνηλσληθό Απνθιεηζκό θ.ιπ.
Ο Καλνληζκόο πξνβιέπεη ηελ ιεηηνπξγία Δπαξρηαθώλ Κνηλνβνπιεπηηθώλ Οκάδσλ νη νπνίεο εθιέγνπλ
ηνπο δηθνύο ηνπο αμησκαηνύρνπο θαη ζπλέξρνληαη ηαθηηθά θάζε κήλα ζε πξνεηνηκαζία ησλ
Παγθύπξησλ πλόδσλ Δξγαζίαο.
Πεξηέρεη επίζεο άξζξα ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ Παηδνβνπιεπηώλ, ηελ
Ηκεξεζία Γηάηαμε ησλ πλόδσλ, ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθώλ θαη ηνπ Αξρείνπ θαη ηνλ ηξόπν
ππνβνιήο εξσηήζεσλ θαη πξνηάζεσλ.
Σέινο, ην Άξζξν 16 ηνπ «Καλνληζκνύ» πεξηγξάθεη ιεπηνκεξώο ηνλ ξόιν ηεο ΠΔΠΔΠ, σο
ππνζηεξηθηηθό ηεο Παηδνβνπιήο ζώκα, κε δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο γηα ηελ δηαθάιηζε ηεο
θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο παξαπέξα εμέιημεο ηνπ ζεζκνύ.
Καηά παρέκκλιζη, και μέτρι ηην επίλσζη ηοσ Κσπριακού θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο
εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο ηεο Κύπξνπ, έρνπλ νκόθσλα απνθαζηζηεί ηα πην θάησ:
1. Λόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ησλ Παηδνβνπιεπηώλ ζηελ Δπαξρία Λεπθσζίαο, θάζε ζρνιείν
εθιέγεη δύν (2) ππνςεθίνπο ώζηε λα ππάξρεη ηθαλνπνηνεηηθόο αξηζκόο ηόζν γηα
Παηδνβνπιεπηέο όζν θαη γηα Αλαπιεξσκαηηθνύο (ν κηζόο αξηζκόο ησλ Παηδνβνπιεπηώλ).
2. Ο αξηζκόο ησλ Παηδνβνπιεπηώλ ηεο Δπαξρίαο Ακκνρώζηνπ κεηώλεηαη από 11 ζε 8 θαη εθείλνο
ηεο Δπαξρίαο Λάξλαθαο απμάλεηαη από 5 ζε 8 ώζηε λα είλαη δηθαηόηεξε ε θαηαλνκή κε βάζε
ηνλ πξαγκαηηθό αξηζκό ησλ θαηνίθσλ ηνπο.
3. Λόγσ ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ ησλ ζρνιείσλ ζηελ ειεύζεξε πεξηνρή Ακκνρώζηνπ, θάζε ζρνιείν
πξέπεη λα εθιέμεη ηξεηο (3) ππνςεθίνπο ώζηε λα ππάξρεη, ηνπιάρηζηνλ, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο
ησλ 12 παηδηώλ πνπ απαηηνύληαη (8 Παηδνβνπιεπηέο θαη 4 Αλαπιεξσκαηηθνί από 4 κόλν
ζρνιεία – 3 δεκόζηα θαη έλα ηδησηηθό – αθνύ ην Γπκλάζην Ρηδνθαξπάζνπ δελ κπνξεί λα
ζπκκεηάζρεη θαλνληθά)
Τποτρεώζεις Παιδοβοσλεσηών
1. Να παξίζηαληαη ζε όιεο ηηο ζπλεδξίεο, Δπαξρηαθέο θαη Παγθύπξηεο όζν θαη ζηηο ζπλεδξίεο
Δηδηθώλ Δπηηξνπώλ ζηηο νπνίεο ηπρόλ αλήθνπλ.
2. Να ελεκεξώλνληαη γηα ηηο ηπρόλ θαηλνύξηεο λνκνζεζίεο, ζε ηνπηθό ή δηεζλέο επίπεδν, ζε
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα παηδηά.
3. Να ηεξνύλ θόζκηα θαη θαιή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο αιιά θαη
απέλαληη ζηνπο άιινπο γεληθά.
4. Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ άπξεπε ή πξνζβιεηηθή γιώζζα θαη ραξαθηεξηζκνύο.
5. Η εκθάληζή ηνπο πξέπεη λα ζπλάδεη πξνο ηελ ηδηόηεηα ηνπ Παηδνβνπιεπηή θαη λα είλαη αλάινγε
κε ηνλ ρώξν ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη εθπξνζσπώληαο ηελ Παηδνβνπιή.
6. Παηδνβνπιεπηήο πνπ δηαπξάηηεη αδίθεκα απνβάιιεηαη από ην ώκα απηόκαηα θαη
αληηθαζίζηαηαη από ηνλ 1ν Αλαπιεξσηή Παηδνβνπιεπηή ηεο επαξρίαο ηνπ.
7. Παηδνβνπιεπηήο πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα από ηξεηο ζπλερόκελεο ζπλεδξίεο, είηε
επαξρηαθά είηε Παγθύπξηα, εθπίπηεη ηνπ αμηώκαηόο ηνπ θαη αληηθαζίζηαηαη από ηνλ 1 ν
Αλαπιεξσηή Παηδνβνπιεπηή ηεο επαξρίαο ηνπ.

