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Γιζαγτγικό ζημείτμα  
 

Οη πνόζθαηεξ ελειίλεηξ ζηε πώνα μαξ θαζηζημύκ ηεκ θεηηκή πνμκηά ηζημνηθό μνόζεμμ ζημκ ημμέα ηεξ θαημπύνςζεξ 

ηςκ δηθαηςμάηςκ ημο παηδημύ. Ταοηόπνμκα, παναθμιμοζμύμε αιιά θαη ζομμεηέπμομε ημκ ηειεοηαίμ θαηνό ζε μηα 

πνςημθακή θηκεημπμίεζε πμο ελειίζζεηαη ζηα ζεζμηθά όνγακα ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ γηα θμηκή δνάζε ηςκ πςνώκ 

μειώκ ώζηε κα πναγμαηςζμύκ μη ζηόπμη θαη ηα μνάμαηα ηεξ Παγθόζμηαξ Σύμβαζεξ γηα ηα Δηθαηώμαηα ημο Παηδημύ.    

 

Έπμομε, επί ηέιμοξ, από θέημξ ζηεκ πώναξ μαξ, ύζηενα από μαθνμπνόκημ αγώκα ηεξ θμηκςκίαξ ηςκ πμιηηώκ με 

πνςημζηάηε ηεκ Παγθύπνηα Σοκημκηζηηθή Γπηηνμπή Πνμζηαζίαξ θαη Γοεμενίαξ Παηδημύ (ΠΣΓΠΓΠ), ημκ ζεζμό ημο 

Γπηηνόπμο Δηθαηςμάηςκ ημο Παηδημύ. Όζμ θη ακ είκαη ζεμακηηθό από μόκμ ημο αοηό ημ επίηεογμα,  ε πναγμαηηθή αλία 

ημο ζα θακεί από ημκ βαζμό ζημκ μπμίμ μ ζεζμόξ ζα ιεηημονγήζεη μεζμδηθά θαη ζημπεοόμεκα ώζηε κα πναγμαηςζμύκ 

μη ζηόπμη θαη μη πνμζδμθίεξ πμο πνμδηαγνάθμκηαη ζηεκ ζπεηηθή κμμμζεζία. Πνμβάιιεη επμμέκςξ ε ζεμακηηθή 

πνόθιεζε γηα ημκ ίδημ ημκ Γπίηνμπμ, αιιά θαη όιμοξ ημοξ εηαίνμοξ θαη μοζηαζηηθμύξ ζοκηειεζηέξ (stake holders) ζε 

αοηή ηεκ δηαδηθαζία, κα θάμμοκ ηε ζςζηή ακαζθόπεζε, θαηαγναθή θαη αλημιόγεζε γηα ημ πμύ βνηζθόμαζηε ζε ζπέζε με 

ηεκ εθανμμγή ηςκ Δηθαηςμάηςκ ημο Παηδημύ ζηεκ Κύπνμ. Να ιμγμδμηήζμοκ θναηηθμί θμνείξ θαη Με Κοβενκεηηθέξ 

Ονγακώζεηξ, κα αθμοζημύκ απμηειεζμαηηθά μη απόρεηξ ηςκ παηδηώκ θαη κα πνμπςνήζμομε ζε πνμηάζεηξ θαη 

ζπεδηαζμμύξ.  Καζμνίδεηαη έηζη θαη μ βαζηθόξ ζηόπμξ ημο θεηηκμύ ζοκεδνίμο ηεξ ΠΣΓΠΓΠ. 

 

Ωζηόζμ, ιεηημονγμύμε πηα ςξ πιήνεξ μέιμξ μηαξ εονύηενεξ πμιηηεηαθήξ μηθμγέκεηαξ όπμο επίζεξ ζεμεηώκμκηαη 

ζεμακηηθέξ ελειίλεηξ αοηή ηεκ πενίμδμ.  Με απμθάζεηξ ημο Γονςπασθμύ Σομβμοιίμο θαη ηεξ Γονςπασθήξ Γπηηνμπήξ 

έγηκακ ημκ ηειεοηαίμ θαηνό ζεμακηηθά βήμαηα όπςξ ε ζπεδόκ ελ’ μιμθιήνμο πνεμαημδόηεζε ημο Eurochildaisbl γηα κα 

ιεηημονγεί θαη κα ζοκδέεη ηηξ πνμηεηκόμεκεξ πμιηηηθέξ με ηεκ εθανμμγή ηςκ δηθαηςμάηςκ ηςκ παηδηώκ, ημ 

Ακαθμηκςζέκ (Communication) ηεξ Γονςπασθήξ Γπηηνμπήξ ημκ Ιμύιημ ημο 2006 με ζηόπμ ηεκ δεμημονγία 

Σηναηεγηθήξ γηα ηεκ εθανμμγή ηςκ Δηθαηςμάηςκ ηςκ παηδηώκ ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε, ε νεηή ακαθμνά θαη δέζμεοζε 

ζηεκ Παγθόζμηα Σύμβαζε ηςκ Δηθαηςμάηςκ ηςκ Παηδηώκ θαη ε πνόζθαηε δεμημονγία ημο Φόνμομ γηα ηα Δηθαηώμαηα 

ηςκ Παηδηώκ με ημκ επηθείμεκμ δημνηζμό Γηδηθμύ Γπηηνόπμο, πμο απμηειμύκ ζεμακηηθέξ αθεηενίεξ γηα θμηκή δνάζε 

πνμξ θαημπύνςζε ηςκ δηθαηςμάηςκ ημο παηδημύ ζε εζκηθό θαη εονςπασθό επίπεδμ. 

Πνέπεη κα εκεμενςζμύμε ζςζηά ώζηε κα πνμβιεμαηηζημύμε θαη κα ζπεδηάζμομε ηεκ εκανμόκηζή μαξ αιιά θαη ηεκ 

ζομβμιή μαξ ζηεκ οιμπμίεζε ηςκ εονςπασθώκ ζηόπςκ θαη πνμζδμθηώκ. Καζμνίδεηαη έηζη θαη μ δεύηενμξ ζηόπμξ ημο 

θεηηκμύ μαξ Σοκεδνίμο.   

 

Σηεκ πνώηε ζύκμδμ ηεξ Οιμμέιεηαξ, ηόζμ ημ Σάββαημ όζμ θαη ηεκ Κονηαθή, επαΐμκηεξ από ηεκ Γονώπε αιιά θαη 

δηθμί μαξ επηζηήμμκεξ ζα δώζμοκ ημ γκςζημιμγηθό πιαίζημ ημο ζοκεδνίμο μαξ.  Γθπνόζςπμη ανμμδίςκ θμνέςκ ημο 

Κνάημοξ ζα πανμοζηάζμοκ μ θαζέκαξ ηηξ ελειίλεηξ ζημκ δηθό ημο ημμέα θαη με-θοβενκεηηθέξ μνγακώζεηξ ζα δώζμοκ 

παναζηαηηθά ηεκ δηθή ημοξ ζομβμιή θαη πνμβιεμαηηζμό. Τα ίδηα ηα παηδηά ακαιαμβάκμοκ ζεμακηηθό νόιμ ζηηξ 

ζοκόδμοξ ηεξ Οιμμέιεηαξ αιιά θαη ζηηξ Θεμαηηθέξ Ομάδεξ ημο ζοκεδνίμο. 

 

Ακαμέκμομε από ηηξ ζοδεηήζεηξ πμο ζα έπμομε αοηέξ ηηξ δομ μένεξ κα θαηαιήλμομε ζε πμνίζμαηα θαη πνμηάζεηξ πμο 

αθμνμύκ:  

 Τεκ ηενάνπεζε ηςκ ζεμακηηθώκ θεκώκ πμο πνμβιεμαηίδμοκ ημοξ Κοπνίμοξ ζε ζπέζε με ηα δηθαηώμαηα ημο 

Παηδημύ 

 Τε δηαμόνθςζε ημο νόιμο ηςκ Με-Κοβενκεηηθώκ Ονγακώζεςκ με βάζε ηηξ ζεμακηηθέξ ελειίλεηξ ζε εονςπασθό 

θαη εζκηθό επίπεδμ  

 Τμοξ πανόμμημοξ πνμβιεμαηηζμμύξ θαη ζπεδηαζμμύξ ζε Γονςπασθό επίπεδμ θαη πώξ μπμνεί κα ζομβάιεη ε πώνα 

μαξ ςξ εκενγό μέιμξ. 

 

Οη Θεμαηηθέξ Ομάδεξ ζα εημημάζμοκ ηηξ εηζεγήζεηξ ημοξ θαη ζηεκ ηειεοηαία ζύκμδμ ηεξ Οιμμειείαξ ζα θαηαγναθμύκ 

ηα πμνίζμαηα θαη μη πνμηάζεηξ ημο Σοκεδνίμο.   



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

άββαηξ 17 Νξεμβοίξρ 

10.00 – 11.00    Σελεηή Έμαονηπ 

 Καιςζόνηζμα από ημκ Πνόεδνμ ηεξ ΓΠΓΠ Αμμμπώζημο θ. Σηαύνμ Παπαιμοθά 

 Φαηνεηηζμόξ από ημκ Δήμανπμ Άγίαξ Νάπαξ θ. Νάθε Τζόθμ 

 Πνμζθώκεζε από ηεκ Πνόεδνμ ηεξ ΠΣΓΠΓΠ θ. Νηκέηηα Καδακηδή 

 Κήνολε ηεξ έκανλεξ ηςκ ενγαζηώκ ημο Σοκεδνίμο από ημκ Δηεοζοκηή ημο Γναθείμο ηεξ Γονςπασθήξ    

   Γπηηνμπήξ ζηεκ Κύπνμ θ. Θέμε Θεμηζημθιέμοξ  

 Γηζαγςγηθή Ομηιία από ηεκ θ. Λήδα Κμονζμομπά, Γπίηνμπμ γηα ηα Δηθαηώμαηα ημο Παηδημύ  

11.00 – 11.20    Δηάιεημμα  

11.20 – 13.00    Ολξμέλεια Α΄ 

Η εθαομξγή ητμ Δικαιτμάητμ ητμ Παιδιώμ - Μιλξύμ ξι ειδικξί 
Σοκημκηζηήξ:  Σθεύε Κμοθμομά, Γναμμαηέαξ ηεξ ΠΣΓΠΓΠ 

 Η μηθμκμμηθή πηοπή  -  Δν. Σςηενμύια Φ’’Σπύνμο, Σοκημκίζηνηα Κέκηνμο Οηθμκμμηθώκ Γνεοκώκ 

Πακεπηζηεμίμο Κύπνμο 

 Η θμηκςκηθή θαη ακζνςπμιμγηθή πηοπή – Δν. Σπύνμξ Σπύνμο, Δηεοζοκηήξ Κέκηνμο Ένεοκαξ θαη 

Μειέηεξ ηεξ Παηδηθήξ Ηιηθίαξ  

 Τα ζηαηηζηηθά ζημηπεία – θα Δώνα Κονηαθίδε, Σηαηηζηηθή Υπενεζία  

13.00 – 14.30   Γεύμα 

14.30 – 16.00   Ολξμέλεια Β΄ 

Η εθαομξγή ητμ Δικαιτμάητμ ητμ παιδιώμ – Η Κρποιακή Ποαγμαηικόηηηα: Οι Κοαηικέπ Θέζειπ 
Σοκημκηζηήξ: Λήδα Κμονζμομπά, Γπίηνμπμξ ηςκ Δηθαηςμάηςκ ημο Παηδημύ  

 Υπμονγόξ Υγείαξ θ. Κώζηαξ Καδήξ  

 Γθπνόζςπμξ ηεξ Δ/κηνηαξ ημο Τμήμαημξ Υπενεζηώκ Κμηκςκηθήξ Γοεμενίαξ 

 Γθπνόζςπμξ Υπμονγείμο Παηδείαξ θαη Πμιηηηζμμύ  

 Γθπνόζςπμξ Γναθείμο Πνμγναμμαηηζμμύ  

16.00 – 16.30 Δηάιεημμα 

16.30 – 18.00 Ολξμέλεια Γ΄ 

ρμηξμιζηήπ:Δήμηηοα Κτμζηαμηίμξρ, Γοαμμαηέαπ Διεθμώμ ςέζετμ ΠΓΠΓΠ 

Η εθαομξγή ητμ Δικαιτμάητμ ητμ παιδιώμ – Η Κρποιακή Ποαγμαηικόηηηα: Οι απόσειπ ητμ παιδιώμ 
 Κοπνηαθή Παηδμβμοιή: Πανεμβάζεηξ από ημοξ Πνμέδνμοξ ηςκ Γπανπηαθώκ Κμηκμβμοιεοηηθώκ 

Ομάδςκ ηεξ  Λεοθςζίαξ/Κενύκεηαξ, Λεμεζμύ, Αμμμπώζημο, Λάνκαθαξ θαη Πάθμο  

 Γνμηόκε Γεςνγίμο, Πνόεδνμξ Παγθύπνηαξ Σοκημκηζηηθήξ Γπηηνμπήξ Μαζεηώκ (ΠΣΓΜ)  

Παοεμβάζειπ και παοξρζίαζη απεικξμίζετμ από Μη Κρβεομηηικέπ Οογαμώζειπ 

18.00 – 19.30     Θεμαηηθέξ Ομάδεξ – Γύνμξ Α΄ 

 Ιενάνπεζε ηςκ ζεμακηηθώκ θεκώκ πμο πνμβιεμαηίδμοκ ημοξ Κοπνίμοξ ζε ζπέζε με ηα δηθαηώμαηα ημο 

Παηδημύ 

Σοκημκηζηήξ: Μανίκα Κμύθμο Ακηηπνόεδνμξ ΠΣΓΠΓΠ 

 Ο νόιμξ ηςκ Με-Κοβενκεηηθώκ Ονγακώζεςκ με βάζε ηηξ ζεμακηηθέξ ελειίλεηξ ζε εονςπασθό θαη 

εζκηθό επίπεδμ  

Σοκημκηζηήξ: Τάθεξ Κμκήξ, Σύμβμοιμξ ΠΣΓΠΓΠ 

 Οη πνμβιεμαηηζμμί θαη μη ζπεδηαζμμί ζε Γονςπασθό επίπεδμ 

Σοκημκηζηήξ: Νηκέηηα Καδακηδή, Πνόεδνμξ ΠΣΓΠΓΠ 

21.00  Δείπκμ – Κμηκςκηθή Βναδηά 



Κροιακή 18 Νξεμβοίξρ 

09.00 – 11.00   Ολξμέλεια Δ΄ 

Η εθαομξγή ητμ Δικαιτμάητμ ητμ Παιδιώμ – Σι γίμεηαι ζηημ Γροώπη 
Σοκημκηζηήξ: Γθπνόζςπμξ ηεξ Κύπνμο ζημ European Social Forum  
 Η Γθπνόζςπμξ ημο Eurochildaisbl θα Lynn Hill, Ηκςμέκμ Βαζίιεημ 

 O Βμεζόξ Σοκήγμνμξ ημο Πμιίηε γηα ηα Δηθαηώμαηα ημο Παηδημύ  θ. Γηώνγμξ Μόζπμξ,  Νμμηθόξ – 

Γγθιεμαημιόγμξ, Γιιάδα 

11.00 – 13.00    Θεμαηικέπ Ομάδεπ – Γύοξπ Β΄ (με ηξρπ ίδιξρπ ρμηξμιζηέπ) 

 Πώξ επενεάδμομε ηεκ ζομπιήνςζε ηςκ θεκώκ ζηηξ πμιηηηθέξ πμο αθμνμύκ ηα παηδηά ζε εζκηθό 

επίπεδμ 

 Πώξ πνέπεη κα δηαμμνθςζεί μ νόιμξ ηςκ Με-Κοβενκεηηθώκ Ονγακώζεςκ γηα κα ακηαπμθνηζμύκ ζηα 

κέα δεδμμέκα 

 Πώξ επενεάδμομε ηηξ πμιηηηθέξ ζε Γονςπασθό επίπεδμ  

13.00 – 14.00     Ολξμέλεια Γ΄ 

 Ακαθμνέξ από ηηξ Θεμαηηθέξ Ομάδεξ 

 Γεκηθή Σοδήηεζε  

 Γεκηθό Πόνηζμα ημο Σοκεδνίμο 

14.30 Γεύμα 
 



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 

Από την Πρόεδρο της ΠΣΕΠΕΠ κα. Νινέττα Καζαντζή 

 
Κύξηε Υπνπξγέ, θπξία Επίηξνπνο ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη, αγαπεηνί 

Σύλεδξνη, 

 

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ πξνζθσλώ ην θεηηλό ζπλέδξην ηεο ΠΣΕΠΕΠ από ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

νξγάλσζεο πνπ γηα ηόζα πνιιά ρξόληα [...κελ ξσηάηε, παξαθαιώ, πόζα!!!]  ππεξέηεζα από δηάθνξα πόζηα 

όρη κόλν γηα ράξε ηεο νξγάλσζεο αιιά γηα ράξε ησλ παηδηώλ ηεο Κύπξνπ.   ΚΑΙ  ηεο Επξώπεο, γηαηί γηα 

όια απηά  ηα ρξόληα κνπ αλαηέζεθε από ηελ νξγάλσζή κνπ ε ζπλεξγαζία καο κε ηελ Επξώπε.   

 

Είλαη επνκέλσο ζεκαδηαθή γηα κέλα ε ζπγθπξία πνπ θέηνο παξαβάιινπκε ηνλ Κππξηαθό κε ηνλ Επξσπατθό 

πξνβιεκαηηζκό ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ. Είλαη ε πξώηε θνξά πνπ 

θαινύκαζηε λα ζπδεηήζνπκε όρη κόλν ηη καο πξνζθέξεη ή ηη πεξηκέλνπκε λα καο πξνζθέξεη ε έληαμή καο 

ζηελ Επξσπατθή Έλσζε αιιά θαη ηη ζα πξέπεη εκείο λα πξνζθέξνπκε ζηελ λέα καο κεγάιε νηθνγέλεηα πξνο 

όθεινο ησλ παηδηώλ. 

 

Αθνύσ ζπρλά θσλέο θαηεγόξηαο γηα ηελ «θαηάζηαζε» ησλ παηδηώλ ζηελ Κύπξν. 

Αθνύσ ζπρλά λα ζπγθξίλνπκε αξλεηηθά ηα «δηθά» καο έλαληη ησλ «μέλσλ»… θαη δπζηπρώο όπσο ιέεη ε 

παξνηκία «ην μέλνλ πάληα ελ πην γιπηδηήλ»!  

Αθνύσ ζπρλά λα γίλνληαη αλαθνξέο ζηηο «πνιηηηζκέλεο» επξσπατθέο ρώξεο θαη ζ΄ απηέο λα κελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Κύπξνο. 

Αθνύσ ζπρλά πσο νη «άιινη» είλαη ρξόληα κπξνζηά από καο θαη πσο εκείο νπηζζνδξνκνύκε. 

Εμ ίζνπ ζπρλά – ίζσο θαη ζπρλόηεξα – αθνύσ πσο «ην έρνπκε παξαθάλεη» κε ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ, 

πσο ηα παηδηά καο δελ είλαη ζηνλ ζσζηό δξόκν, πσο ηα παηδηά καο είλαη «θαθνκαζεκέλα», «αλεύζπλα», 

«επηπόιαηα», «ζπάηαια», ρσξίο αξρέο, ρσξίο ηδαληθά, πσο έρνπλ ζενπνηήζεη ηελ θαηαλάισζε θαη ην 

ρξήκα… 

   

Πνηα είλαη, ε θαηάζηαζε ησλ παηδηώλ ζηνλ ηόπν καο; Είλαη πξάγκαηη θαιύηεξε ε θαηάζηαζε ησλ 

ππόινηπσλ παηδηώλ ζηελ Επξώπε; Υζηεξνύκε ηόζν πνιύ όπσο θάπνηε πξνβάιιεηαη; 

 

Πνηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θππξηαθή νηθνγέλεηα, ζηελ θππξηαθή θνηλσλία θαη ηελ 

πνιηηεία καο; Είλαη πξάγκαηη ηα δηθαηώκαηα ησλ άιισλ «επξσπαίσλ» παηδηώλ πην αλαγλσξηζκέλα; Είλαη 

κύζνο ε πξαγκαηηθόηεηα ε εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ εδώ ζηε ρώξα καο θαη ζηελ Επξώπε; 

 

Πνηα είλαη ε ζέζε ησλ παηδηώλ ζηελ Κππξηαθή νηθνγέλεηα, ηελ θνηλσλία θαη ηελ πνιηηεία καο; Θεσξνύληαη 

ηα παηδηά ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρώξεο «επξσπαίνη πνιίηεο» θαη αληηκεησπίδνληαη σο ηέηνηνη ελώ ζε καο 

όρη; 

 

Εξσηήκαηα πνπ πεξηκέλνπκε λα απαληεζνύλ ζε κεγάιν βαζκό από ηνπο νκηιεηέο αιιά θαη από ηηο 

ζπδεηήζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζηηο νινκέιεηεο θαη ζηηο ζεκαηηθέο νκάδεο. 

 

Επραξηζηώ ηνπο νκηιεηέο καο - ηδηαίηεξα ηνλ Υπνπξγό Υγείαο, ηνλ Έιιελα Σπλήγνξν ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ 

Παηδηνύ πνπ ζα βξίζθεηαη καδί καο από ην απόγεπκα, ηελ εθπξόζσπν ηνπ Eurochild θα Lynne Hill θαη ηελ 

Επίηξνπν γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ θα Λήδα Κνπξζνπκπά - πνπ δέρηεθαλ λα καο δηαθσηίζνπλ θαη λα 

δώζνπλ έλαπζκα ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ ζεκαηηθώλ νκάδσλ, κα επραξηζηώ θαη όινπο ηνπο ζπλέδξνπο πνπ 

ζίγνπξα ζα αθηεξσζνύλ ζηελ παξαγσγηθή ζπδήηεζε θαη ζα θαηαιήμνπλ ζε πνιύηηκα γηα ηα παηδηά καο 

ζπκπεξάζκαηα. Ιδηαίηεξα επίζεο επραξηζηώ ηελ ΕΠΕΠ Ακκνρώζηνπ θαη ηα ζηειέρε πνπ δνύιεςαλ ζθιεξά 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Σπλεδξίνπ καο. Φαηξεηίδσ ηελ νκαδηθή παξνπζία ησλ κειώλ ηεο Κππξηαθήο 

Παηδνβνπιήο πνπ κε ζπλαίζζεζε επζύλεο ζπκκεηέρνπλ θαη θέηνο ελεξγά ηόζν ζηηο Οινκέιεηεο όζν θαη 

ζηηο Θεκαηηθέο Οκάδεο. Τέινο, επραξηζηώ όζνπο ζπλέβαιαλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

απηνύ ηνπ Σπλεδξίνπ θαη εύρνκαη ζ’ όινπο έλα θαιό δηήκεξν. 

 


