Ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ

Όπως εγκρίθηκε
από την Ολομέλεια της Παιδοβουλής
στην 4η Τακτική Σύνοδο Εργασίας
της 1ης Θητείας της
στις 25 Σεπτεμβρίου 2004,
τροποποιήθηκε ομόφωνα
από την Ολομέλεια της Παιδοβουλής
στην 5η Τακτική Σύνοδο Εργασίας
της 5ης Θητείας της
στις 18 Φεβρουαρίου 2012
και τροποποιήθηκε εκ νέου
από την Ολομέλεια της Παιδοβουλής
στην 5η Τακτική Σύνοδο Εργασίας
της 6ης Θητείας της
στις 5 Ιουλίου 2014

Η λειτουργία και θεσμοθέτηση της Κυπριακής Παιδοβουλής θεωρείται το σημαντικότερο,
ίσως, έργο της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας του
Παιδιού, αφού συμβάλλει τα μέγιστα στην εφαρμογή των Δικαιωμάτων των Παιδιών στον
τόπο μας.
Η υπογραφή και κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από την
Κυπριακή Δημοκρατία, σήμαινε αυτόματα και την υποχρέωση εφαρμογής της σε όλα τα
επίπεδα.
Με την διαπίστωση πως, ενώ πλείστα των Δικαιωμάτων των Παιδιών αναγνωρίζονται και
εφαρμόζονται, υπάρχει σαφής υποβάθμιση των Δικαιωμάτων Συμμετοχής των Παιδιών σε
ζητήματα που τα αφορούν, η ΠΣΕΠΕΠ, προχώρησε στην ίδρυση, λειτουργία και
θεσμοθέτηση της Κυπριακής Παιδοβουλής, σε συνεργασία με τα παιδιά που κατά
παράδοση μετείχαν στις ετήσιες εκδηλώσεις της ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ.
Ελπίζουμε ο θεσμός αυτός να τύχει ουσιαστικής αναγνώρισης τόσο από το Κράτος όσο και
από την Κυπριακή Κοινωνία έτσι ώστε τα παιδιά, ως ίσοι πολίτες, να διαδραματίσουν τον
ρόλο που δικαιούνται και στον τόπο μας.

Έκδοση ΠΣΕΠΕΠ
Σεπτέμβριος 2014
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με γνώμονα την βεβαιότητα πως σε ένα δημοκρατικό κράτος πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες όλοι
οι πολίτες του και εφαρμόζοντας την αρχή της μη διάκρισης (ηλικιακής ή άλλης) και
Επειδή η κίνηση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού ΠΣΕΠΕΠ θεωρεί πρωταρχικής σημασίας στόχο
την συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στην επισήμανση των προβλημάτων και την λήψη μέτρων για υλοποίηση
της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού και
Επειδή για την επίτευξη του στόχου αυτού τα παιδιά πάντοτε συμμετείχαν στις δραστηριότητες των ΕΠΕΠ από
την ίδρυσή τους το 1981 με μια από αυτές τις δραστηριότητες να είναι και η καθιερωμένη, από πολλά χρόνια,
εκδήλωση της συμβολικής «κατάληψης» των εδράνων της Βουλής των Αντιπροσώπων από 56 παιδιά στα
πλαίσια της ετήσιας ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, και
Επειδή αποφασίστηκε από τη ΠΣΕΠΕΠ και τα παιδιά η ολόχρονη λειτουργία και μόνιμη θεσμοθέτηση της
Κυπριακής Παιδοβουλής με βασικό σκοπό την ενεργό συλλογική συμμετοχή των παιδιών στην λήψη αποφάσεων
που τα αφορούν με όλα τα εις την διάθεσή τους νόμιμα μέσα και σχετικές διαδικασίες,

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ::
Εγκρίνονται οι πιο κάτω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ
Άρθρο 1:

ΣΥΝΘΕΣΗ

1.(α)

Η Παιδοβουλή αποτελείται από τον ίδιο αριθμό Παιδοβουλευτών όσος και ο εκάστοτε αριθμός
των Βουλευτών στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

1.(β)

Κάθε επαρχία διαθέτει τον ίδιο αριθμό Παιδοβουλευτών όσος και ο εκάστοτε αριθμός των
Βουλευτών στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

1.(γ)

Παιδοβουλευτής μπορεί να είναι κάθε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών που νόμιμα έχει την
μόνιμη διαμονή του στην Κύπρο.

1.(δ)

Παιδοβουλευτής μπορεί να έχει ή να μην έχει και την μαθητική ιδιότητα, αλλά ο αριθμός αυτών
που δεν έχουν και την μαθητική ιδιότητα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 10% του
συνολικού αριθμού των Παιδοβουλευτών τόσο κατά επαρχία όσο και Παγκύπρια.

1.(ε)

Κάθε επαρχία διαθέτει έναν αριθμό Αναπληρωματικών Παιδοβουλευτών που ισούται με το ½
του αριθμού των Παιδοβουλευτών της.

1.(στ)

Κάθε επαρχία μπορεί να διαθέτει οποιοδήποτε αριθμό Παρατηρητών Παιδοβουλευτών.

Άρθρο 2:

ΘΗΤΕΙΑ
Η θητεία των Παιδοβουλευτών είναι διετής και άρχεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου έτους

Άρθρο 3:

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Υποψήφιοι Παιδοβουλευτές μπορούν να είναι όλα τα παιδιά της Κύπρου ηλικίας 12 έως και 16
ετών.

3.(α)

Διαδικασία εκλογής Παιδοβουλευτών που έχουν την ιδιότητα του μαθητή:
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3.(α).1

Με την συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού η εκλογή των μαθητών Υποψηφίων
Παιδοβουλευτών γίνεται ταυτόχρονα με την εκλογή των Μαθητικών Συμβουλίων των Δημοσίων
Γυμνασίων και των ανάλογων Ιδιωτικών Σχολείων.

3.(α).2

Κάθε μαθητής του σχολείου ηλικίας 12 έως 16 ετών, δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για
εκλογή ως Υποψήφιος Παιδοβουλευτής, αφού υποβάλει γραπτώς το ενδιαφέρον του στον
υπεύθυνο καθηγητή του.

3.(α).3

Τα Μαθητικά Συμβούλια όλων των Τμημάτων του κάθε Δημοσίου Γυμνασίου ή ανάλογου
ιδιωτικού σχολείου, εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία έναν Υποψήφιο Παιδοβουλευτή μεταξύ
αυτών που υπέβαλαν γραπτή αίτηση.

3.(β)

Διαδικασία εκλογής Παιδοβουλευτών που δεν έχουν την ιδιότητα του μαθητή:

3.(β).1

Οι Επαρχιακές Κοινοβουλευτικές Ομάδες της Παιδοβουλής κάνουν εκστρατεία ενημέρωσης για
τις εκλογές και τον θεσμό σε διάφορους χώρους όπου συχνάζουν παιδιά ώστε οι
ενδιαφερόμενοι να μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

3.(β).2

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στον Πρόεδρο της οικείας Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής
Ομάδας.

3.(γ)

Όλοι οι εκλεγέντες κάθε επαρχίας, βάσει των 3(α) και 3(β) ανωτέρω, συνέρχονται σε Επαρχιακή
Εκλογική Συνέλευση πριν την 31η Δεκεμβρίου του συγκεκριμένου έτους και εκλέγουν μεταξύ τους
τον καθορισμένο αριθμό αντιπροσώπων τους στην Παιδοβουλή.

3.(δ)

Όσοι δεν εκλεγούν ανακηρύσσονται, κατά σειρά επιτυχίας και αν το επιθυμούν, ως

3.(ε)

Όσοι δεν ανακηρυχθούν ούτε ως Αναπληρωματικοί Παιδοβουλευτές, μπορούν, εάν το

Αναπληρωματικοί Παιδοβουλευτές βάσει του Άρθρου 1(ε).
επιθυμούν, να παραμείνουν ως Παρατηρητές Παιδοβουλευτές βάσει του Άρθρου 1.(στ) του
παρόντος Κανονισμού.
3.(στ)

Σε περίπτωση αποχώρησης ή αποβολής Παιδοβουλευτή, αυτός αντικαθίσταται από τον 1ο
επιλαχόντα στην επαρχία του για το υπόλοιπο της θητείας του.

Άρθρο 4:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

4.(α)
4.(α).1

Παιδοβουλευτές:
Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλα τα Αξιώματα

4.(α).2

Έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου σε όλες τις συνεδρίες, επαρχιακές και Παγκύπριες

4.(α).3

Έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν την Παιδοβουλή όποτε τούτο τους ζητηθεί από την
Ολομέλεια

4.(α).4

Έχουν υποχρέωση να τηρούν τους παρόντες Κανονισμούς και κάθε ενέργεια ή πράξη
τους πρέπει να συνάδει με αυτούς.

4.(α).5

Παιδοβουλευτής που ενεργεί αντίθετα προς τον Κανονισμό Λειτουργίας και/ή προς
τις Αρχές της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού εκπίπτει αυτόματα της
ιδιότητας

του

Παιδοβουλευτή

και

αντικαθίσταται

από

τον

1ο

Αναπληρωτή

Παιδοβουλευτή της Επαρχίας του.
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4.(α).6

Έχουν υποχρέωση να παρίστανται σε όλες τις συνεδρίες, επαρχιακές και Παγκύπριες όσο και
στις συνεδρίες Ειδικών Επιτροπών στις οποίες τυχόν ανήκουν

4.(α).7
4.(α).7

Έχουν υποχρέωση να τηρούν κόσμια και καλή συμπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους τους
αλλά και απέναντι στους άλλους γενικά

4.(α).8
4.(α).8

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν άπρεπη ή προσβλητική γλώσσα και χαρακτηρισμούς

4.(α).9

Η εμφάνισή τους πρέπει να συνάδει προς την ιδιότητα του Παιδοβουλευτή και να είναι ανάλογη
με τον χώρο στον οποίο βρίσκονται εκπροσωπώντας την Παιδοβουλή

4.(α).10

Παιδοβουλευτής

που

διαπράττει

αδίκημα

αποβάλλεται

από

το

Σώμα

αυτόματα

και

αντικαθίσταται από τον 1ο Αναπληρωτή Παιδοβουλευτή της επαρχίας του
4.(α).11

Παιδοβουλευτής που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδρίες, είτε
επαρχιακά είτε Παγκύπρια, εκπίπτει του αξιώματός του και αντικαθίσταται από τον 1ο
Αναπληρωτή Παιδοβουλευτή της επαρχίας του

4.(α).12

Εάν στις περιπτώσεις 4.(α)8 ή/και 4.(α)9 πρόκειται για Αξιωματούχο της Παιδοβουλής τότε
συγκαλείται έκτακτη Σύνοδος της Ολομέλειας στην οποία διεξάγεται ψηφοφορία για πλήρωση
της κενής θέσης.

4.(α).13

Είναι υποχρέωση των Παιδοβουλευτών να ενημερώνονται για τις τυχόν καινούριες νομοθεσίες,
σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο, σε θέματα που αφορούν τα παιδιά.

4.(β)

Αναπληρωματικοί Παιδοβουλευτές:

4.(β).1

Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε οποιοδήποτε αξίωμα.

4.(β).2

Έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στις επαρχιακές συνεδρίες και συνελεύσεις.

4.(β).3

Έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στις Παγκύπριες συνεδρίες εκτός της Ολομέλειας που γίνεται
μία φορά τον χρόνο στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

4.(β).4

Έχουν υποχρέωση να παρίστανται και να συμμετέχουν ανελλιπώς στις επαρχιακές και τις
Παγκύπριες συνεδρίες.

4.(β).5

Μπορούν να αντικαθιστούν Παιδοβουλευτή που απουσιάζει από οποιαδήποτε Σύνοδο και να
έχουν, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης Συνόδου, όλα τα δικαιώματα του Παιδοβουλευτή.

4.(γ)

Παρατηρητές Παιδοβουλευτές

4.(γ).1

Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε οποιοδήποτε αξίωμα

4.(γ).2

Έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στις επαρχιακές συνεδρίες και συνελεύσεις

4.(γ).3

Έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στις Παγκύπριες συνεδρίες εκτός της Ολομέλειας που γίνεται
μία φορά τον χρόνο στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

4.(γ).4

Έχουν υποχρέωση να παρίστανται και να συμμετέχουν ανελλιπώς στις Επαρχιακές και
Παγκύπριες συνεδρίες.
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4.(γ).5

Μπορούν να αντικαθιστούν Παιδοβουλευτή ή Αναπληρωτή Παιδοβουλευτή που απουσιάζει από
οποιαδήποτε σύνοδο και να έχουν, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνόδου όλα τα
ανάλογα δικαιώματα.

Άρθρο 5:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

5.(α)

Το

σύνολο

των

Παρατηρητών

Παιδοβουλευτών,

Παιδοβουλευτών

των

κάθε

Αναπληρωματικών

επαρχίας

αποτελεί

Παιδοβουλευτών
αυτόματα

την

και

των

Επαρχιακή

Κοινοβουλευτική Ομάδα.
5.(β)

Η Επαρχιακή Κοινοβουλευτική Ομάδα συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και
έκτακτα όποτε κρίνει ο Πρόεδρός της αναγκαίο

5.(γ)

Η Επαρχιακή Κοινοβουλευτική Ομάδα εκλέγει τους Αξιωματούχους της ως εξής:
1.

Πρόεδρο

2.

Γραμματέα

Νοείται ότι η Επαρχιακή Κοινοβουλευτική Ομάδα μπορεί να εκλέξει και άλλους Αξιωματούχους
που κρίνει αναγκαίους για ειδικά καθήκοντα ή σε ειδικές περιστάσεις.
5.(δ)

Η θητεία των Αξιωματούχων είναι ίδια με εκείνην της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

5.(ε)

Οι Επαρχιακές Κοινοβουλευτικές Ομάδες:
1.

Βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά συν ένα μέλη τους.

2.

Συζητούν τα θέματα στην Ημερησία Διάταξη την οποία καταρτίζουν οι Αξιωματούχοι με
τον Συντονιστή της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας

3.

Εισηγούνται θέματα προς ένταξη στην Ημερησία Διάταξη των Παγκύπριων Συνόδων
Εργασίας και αποστέλλουν τις εισηγήσεις τους στον Πρόεδρο του Σώματος

Άρθρο 6:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

6.(α)

Για

καλύτερη

συζήτηση

των

θεμάτων

και

των

προβλημάτων

καθώς

και

για

την

εμπεριστατωμένη μελέτη τους, συστήνονται Ειδικές Επιτροπές από την Ολομέλεια της
Παιδοβουλής στις οποίες μπορούν να περιλαμβάνονται και οι εξής:

6.(β)

1.

Επιτροπή Ελέγχου Νομοθεσίας

2.

Επιτροπή Παιδείας

3.

Επιτροπή Υγείας και Περιβάλλοντος

4.

Πολιτιστική Επιτροπή

5.

Επιτροπή Τύπου και Επικοινωνίας

Οι Επιτροπές αποτελούνται από 5 τουλάχιστον Παιδοβουλευτές και γίνεται προσπάθεια να
συμμετέχουν Παιδοβουλευτές από κάθε επαρχία.

6.(γ)

Ο αριθμός και το θέμα των Επιτροπών μπορεί να διαφοροποιηθεί από την

Ολομέλεια της

Παιδοβουλής εάν τούτο κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη λειτουργία του θεσμού.
6.(δ)

Τα μέλη των Επιτροπών εκλέγουν Πρόεδρο και Γραμματέα με σκοπό την καλύτερη λειτουργία
της Επιτροπής, τον συντονισμό της δράσης της με άλλες Επιτροπές ή φορείς και την
αντιπροσώπευση της Επιτροπής σε όλα τα σώματα και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

6

6.(ε)

Οι Επιτροπές συνέρχονται όποτε κρίνει τούτο απαραίτητο ο Πρόεδρός τους.

6.(στ)

Οι Επιτροπές καταθέτουν τις απόψεις τους στην Ολομέλεια της Παιδοβουλής για συζήτηση,
διαφοροποίηση και έγκριση ή απόρριψη.

Άρθρο 7:

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ

7.(α)

Η ολομέλεια της Παιδοβουλής εκλέγει τους Αξιωματούχους της ως εξής:
1.

Πρόεδρο του Σώματος

2.

Κοσμήτορα Α’

3.

Κοσμήτορα Β’

4.

Γραμματέα Α’

5.

Γραμματέα Β’

7.(β)

Οι Αξιωματούχοι εκλέγονται για μονοετή θητεία.

7.(γ)

Γίνεται προσπάθεια να εκπροσωπούνται όλες οι Επαρχίες

Άρθρο 8:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

8.(α)

Εκλέγεται από την Ολομέλεια κατά την πρώτη σύνοδο εργασίας μετά την 31η Δεκεμβρίου κάθε
χρόνου και διατηρεί την θέση του για μονοετή θητεία.

8.(β)

Προεδρεύει σε όλες τις συνεδρίες της Ολομέλειας της Παιδοβουλής

8.(γ)

Διατηρεί την τάξη και διευθύνει την συζήτηση δίνοντας ή αφαιρώντας τον λόγο

8.(δ)

Αναλύει και επεξηγεί τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης

8.(ε)

Φροντίζει να τηρούνται οι κανονισμοί κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της Παιδοβουλής

8.(στ)

Αντιπροσωπεύει την Παιδοβουλή σε συνεδρίες, συνέδρια στην Κύπρο και το εξωτερικό,
εκδηλώσεις ή συναντήσεις με αρμόδιους φορείς και στα Μ.Μ.Ε.

8.(ζ)

Προωθεί τις αποφάσεις της Παιδοβουλής με όποιο τρόπο κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 9:

ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ

9.(α)

Εκλέγονται από την Ολομέλεια κατά την πρώτη σύνοδο εργασίας μετά την 31η Δεκεμβρίου κάθε
χρόνου και διατηρούν την θέση τους για μονοετή θητεία.

9.(β)

Καταλαμβάνουν τα έδρανα κάτω από τον Πρόεδρο του Σώματος και βοηθούν στην ομαλή

9.(γ)

Βοηθούν τον Πρόεδρο του Σώματος στην τήρηση της τάξης και στην διεξαγωγή της συζήτησης

9.(δ)

Αντιπροσωπεύουν, μαζί με τον Πρόεδρο, την Παιδοβουλή όπου αυτό είναι χρήσιμο ή

διεξαγωγή των συνόδων εργασίας της Παιδοβουλής

απαραίτητο
9.(ε)

Αντικαθιστούν τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος του ιδίου να προεδρεύσει τακτικής
συνόδου εργασίας

9.(στ)

Προωθούν τις αποφάσεις της Παιδοβουλής με όποιο τρόπο κρίνεται απαραίτητο
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Άρθρο 10:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

10.(α)

Εκλέγονται από την Ολομέλεια κατά την πρώτη σύνοδο εργασίας μετά την 31η Δεκεμβρίου κάθε
χρόνου και διατηρούν την θέση τους για μονοετή θητεία.

10.(β)

Κρατούν τα Πρακτικά των συνόδων εργασίας

10.(γ)

Αποστέλλουν τα Πρακτικά στους Παιδοβουλευτές και τους ενημερώνουν για τυχόν εξελίξεις σε
θέματα που τους απασχόλησαν

10.(δ)

Βοηθούν τον Πρόεδρο στην διεξαγωγή ψηφοφορίας για οποιοδήποτε θέμα προκύψει

10.(ε)
10.(ε)

Αντιπροσωπεύουν, μαζί με τον Πρόεδρο, την Παιδοβουλή όπου αυτό κρίνεται χρήσιμο ή
απαραίτητο

10.(στ)

Προωθούν τις αποφάσεις της Παιδοβουλής με όποιο τρόπο κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 11:

ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ

11.(α)

Η Ολομέλεια της Παιδοβουλής καλείται σε Σύνοδο Εργασίας μία φορά κάθε τρεις μήνες

11.(β)

Η Ολομέλεια μπορεί να συνέλθει σε έκτακτη Σύνοδο Εργασίας εάν τούτο ζητήσει μία Επαρχιακή
Κοινοβουλευτική Ομάδα με έγγραφη αίτηση και έκθεση των λόγων προς τον Πρόεδρο του
Σώματος

11.(γ)

Στη διάρκεια της ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, που διοργανώνεται ώστε να περιλαμβάνει την επέτειο
υπογραφής της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (20 Νοεμβρίου), η Ολομέλεια της
Παιδοβουλής συνέρχεται πανηγυρικά στον χώρο της Βουλής των Αντιπροσώπων υπό την
Προεδρία του Προέδρου της Βουλής και ζητά από Βουλευτές, Υπουργούς και άλλους επίσημους
φορείς να παρακολουθήσουν τις εργασίες της

11.(δ)

Ειδοποίηση για τις συνόδους εργασίας αποστέλλεται στους Παιδοβουλευτές τουλάχιστον ένα
μήνα πριν την σύνοδο και περιλαμβάνει την Ημερησία Διάταξη που θα ακολουθηθεί και τα
Πρακτικά της προηγούμενης συνόδου εργασίας

11.(ε)

Η Παιδοβουλή εκφράζει τις θέσεις της σε νομοσχέδια που αφορούν ή/και επηρεάζουν τα
παιδιά.

11.(στ)

Σε περίπτωση διαφωνίας ζητά συνάντηση με τη Βουλή των Αντιπροσώπων ή με αρμόδιους
Υπουργείων, Δήμων ή άλλων Επιτροπών για να εκφράσει άποψη και να κάμει εισηγήσεις.

11.(ζ)

Η Παιδοβουλή μπορεί να ετοιμάζει προτάσεις νόμου, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, τις οποίες
να προωθεί στους αρμόδιους φορείς (Βουλή, Υπουργεία, κ.λπ.)

Άρθρο 12:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

12.(α)

Η Ημερησία Διάταξη καθορίζεται από τα θέματα της προηγούμενης συνόδου εργασίας της
Ολομέλειας και από τυχόν εισηγήσεις των Επαρχιακών Κοινοβουλευτικών Ομάδων.

12.(β)

Ο Πρόεδρος του Σώματος με τους Κοσμήτορες και τους Γραμματείς, καταρτίζουν την εκάστοτε
Ημερησία Διάταξη
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12.(γ)

Άρθρο 13:

Η Ημερησία Διάταξη απαραίτητα πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:
1.

Ανάγνωση και έγκριση των Πρακτικών της προηγούμενης συνόδου εργασίας

2.

Απορρέοντα από τα Πρακτικά της προηγούμενης συνόδου εργασίας

3.

Νέα θέματα

4.

Διάφορα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ
Τα πρακτικά των Συνόδων Εργασίας της Ολομέλειας και των συνεδριάσεων των Ειδικών
Επιτροπών τηρούνται από τους Γραμματείς της Παιδοβουλής

Άρθρο 14:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

14.
14.(α)

Ο κάθε Παιδοβουλευτής δικαιούται να υποβάλλει ερωτήσεις επί θεμάτων που
σχετίζονται με τη λειτουργία της Παιδοβουλής, το έργο και τις εκδηλώσεις της.
Δικαιούται

επίσης

να

υποβάλλει

γραπτώς

ή

προφορικώς

προτάσεις

επί

οποιουδήποτε θέματος.
14.
14.(β)

Διαδικασία υποβολής προτάσεων για θέματα προς συζήτηση στην Παγκύπρια
Σύνοδο:

14.(β).1

Ο/Η Παιδοβουλευτής υποβάλλει γραπτώς και/ή προφορικά την πρόταση στην
Επαρχιακή Κοινοβουλευτική του Ομάδα.

14.(β).2

Με την σύμφωνη γνώμη τους, το θέμα αποστέλλεται στον/την Πρόεδρο της
Παιδοβουλής καθώς και στον Γενικό Συντονιστή και ζητείται η συμπερίληψή του στην
Ημερήσια Διάταξη της αμέσως επόμενης Παγκύπριας Συνόδου. Το θέμα τοποθετείται
στο κεφάλαιο «Διάφορα» και ανάλογα με την έκβαση της συζήτησης σε Παγκύπριο
επίπεδο παραμένει στην Ημερησία Διάταξη για απόφαση ή εκτελείται σχετική με
αυτό απόφαση.

14(γ)

Πρόταση Θέματος για συζήτηση που γίνεται από Παιδοβουλευτή κατά τη διάρκεια
Παγκύπριας Συνόδου, παραπέμπεται στις Επαρχιακές Επιτροπές για συζήτηση και
τοποθετείται αυτόματα στην Ημερησία Διάταξη της επόμενης Παγκύπριας Συνόδου
για συζήτηση και απόφαση.

14(δ)

Η ΠΣΕΠΕΠ δύναται να φέρει θέμα/τα προς συζήτηση στην Παγκύπρια Σύνοδο με την
ίδια διαδικασία που περιγράφεται στο 14(γ).

Άρθρο 15:

ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ

15.(α)

Η Θητεία της Παιδοβουλής λήγει με την λήξη της θητείας των Παιδοβουλευτών. Κατά την
τελευταία σύνοδο εργασίας της Ολομέλειας ο Πρόεδρος του Σώματος ανακοινώνει την διάλυση
της Παιδοβουλής και ορίζει την ημερομηνία συγκρότησης της καινούριας Παιδοβουλής πριν από
την 31η Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου έτους.
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15.(β)

Η πρώτη και η τελευταία σύνοδος εργασίας της Ολομέλειας κάθε Παιδοβουλής θα
πραγματοποιείται στον χώρο της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Λευκωσία.

Άρθρο 16:

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΠΣΕΠΕΠ

16.(α)

Τα συντεταγμένα όργανα της ΠΣΕΠΕΠ και εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί της έχουν δικαίωμα
και υποχρέωση καθοδήγησης, διοικητικής και διαδικαστικής στήριξης για αποτελεσματική
λειτουργία του θεσμού.

16.(β)

Στην εκτέλεση αυτού του ρόλου η ΠΣΕΠΕΠ:
1.

Συμπαρίσταται, βοηθά ή αναλαμβάνει ευθύνη στην διαβίβαση και άσκηση πίεσης για
υιοθέτηση/υλοποίηση των απόψεων και προτάσεων της Παιδοβουλής.

2.

Προωθεί, υλοποιεί και εποπτεύει την διαδικασία εκλογής των Παιδοβουλευτών όπως
αναφέρεται στο Άρθρο 3.

3.

Αναλαμβάνει

την

διοργάνωση

επιμορφωτικών

δραστηριοτήτων

για

τα

μέλη

της

Παιδοβουλής.
4.

Ορίζει στελέχη της για να ενεργούν ως Συντονιστές της λειτουργίας της Παιδοβουλής και
των επιτροπών της με καθήκοντα που απορρέουν από το 16.(α) πιο πάνω.

5.

Αναλαμβάνει την διοργάνωση της πανηγυρικής συνόδου και συγκαλεί και συντονίζει τις
Συνόδους Εργασίας της ολομέλειας Παιδοβουλής και τις συνεδρίες των Επαρχιακών
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

6.

Αναλαμβάνει την εξεύρεση χρηματοδότησης για την αποτελεσματική λειτουργία του
θεσμού

7.
16.(γ)

Προεδρεύει της πρώτης Συνόδου κάθε νέας Παιδοβουλής

Καθορίζει την Ημερησία Διάταξη των Συνόδων Εργασίας της Ολομέλειας της Παιδοβουλής και
των Επαρχιακών Κοινοβουλευτικών Ομάδων, μαζί με το Προεδρείο της Παιδοβουλής ή των
Επαρχιακών Κοινοβουλευτικών Ομάδων

16.(δ)

Έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται στις Συνόδους Εργασίας της Ολομέλειας της Παιδοβουλής και
των Επαρχιακών Κοινοβουλευτικών Ομάδων

16.(ε)

Αναλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις και πρωτοβουλίες που απορρέουν από το
16.(α) πιο πάνω

Άρθρο 17:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθεί με την ακόλουθη
διαδικασία:

17.
17.(α)

Παιδοβουλευτής
Κανονισμού

και/ή

η

Λειτουργίας

ΠΣΕΠΕΠ

μπορούν

υποβάλλοντας

να

γραπτή

προτείνουν
πρόταση

τροποποίηση
στις

του

Επαρχιακές

Κοινοβουλευτικές Ομάδες.
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17.
17.(β)

Μετά την υποβολή της πρότασης, οι Συντονιστές καλούν Ειδικές Έκτακτες Συνεδρίες
των Επαρχιακών Κοινοβουλευτικών Ομάδων όπου συζητείται αποκλειστικά και
μόνον η πρόταση.

17.
17.(γ)

Κάθε Επαρχιακή Κοινοβουλευτική Ομάδα αφού καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση,
αποστέλλει γραπτώς στον Πρόεδρο του Σώματος καθώς και στον Γενικό Συντονιστή
τις σχετικές απόψεις της επί της πρότασης.

17.
17.(δ)

Εφ όσον τρεις (3) από τις πέντε Επαρχιακές Κοινοβουλευτικές Ομάδες συμφωνούν,
συγκαλείται Ειδική Έκτακτη Σύνοδος Εργασίας με μόνο θέμα στην Ημερησία Διάταξη
την Τροποποίηση του Κανονισμού.

17.
17.(ε)

Η Ειδική Έκτακτη Σύνοδος για Τροποποίηση του Κανονισμού βρίσκεται σε απαρτία
εάν είναι παρόντα τα 75% του συνόλου των Μελών της Κυπριακής Παιδοβουλής,
δηλαδή με βάση τον παρόντα Κανονισμό τουλάχιστον 42.

17.
17.(στ)

Η απόφαση τροποποίησης του Κανονισμού πρέπει να είναι ομόφωνη και όχι κατά

17.(ζ)

Εάν η πρόταση δεν γίνει αποδεκτή, η ΠΣΕΠΕΠ μπορεί να την επαναφέρει στην

πλειοψηφία.
αμέσως επόμενη Θητεία της Κυπριακής Παιδοβουλής με την διαδικασία από το 17.(α)
έως και το 17.(στ) ανωτέρω να ισχύει το ίδιο.
17.
17.(ζ)

Ο τροποποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας τίθεται σε ισχύ κατά την αμέσως
επόμενη Θητεία της Κυπριακής Παιδοβουλής.

Οι παρόντες Κανονισμοί Λειτουργίας της Κυπριακής Παιδοβουλής εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της
Παιδοβουλής στην 4η Σύνοδο Εργασίας της που έγινε στην Λάρνακα στις 25 Σεπτεμβρίου του έτους 2004.
Τροποποιήθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας στην 5η Τακτική Σύνοδο Εργασίας της 5ης Θητείας της
Κυπριακής Παιδοβουλής που έγινε στην Λευκωσία στις 18 Φεβρουαρίου του έτους 2012 και τροποποιήθηκαν εκ
νέου με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας στην 5η Τακτική Σύνοδο Εργασίας της 6ης Θητείας της Κυπριακής
Παιδοβουλής που έγινε στην Λεμεσό στις 5 Ιουλίου 2014.
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