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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 – 10.30πμ – 13.00μμ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 

Επαρχιακή Κοινοβουλευτική Ομάδα Λάρνακας 
 

Θέμα: Τρόποι Συνεργασίας Παιδοβουλής και Βουλής των Αντιπροσώπων 
 

Αξιότιμε κύριε  Πρόεδρε  της Βουλής των Αντιπροσώπων, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

Αξιότιμε κύριε/α ……..,  Σεβαστά μέλη της ΠΣΕΠΕΠ, Αγαπητοί συντονιστές της Κυπριακής 

Παιδοβουλής, Κυρίες και κύριοι, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Παιδοβουλευτές, 

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στη Β΄ Πανηγυρική Σύνοδο της Η΄ Βουλευτικής Περιόδου της 

Κυπριακής Παιδοβουλής. Εδώ και 17 χρόνια οι Παιδοβουλευτές , μετά από Επαρχιακές και 

Παγκύπριες συζητήσεις, διαπιστώσεις και εισηγήσεις, ερχόμαστε εδώ στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. Καταθέτουμε εκθέσεις, συζητούμε  και εισηγούμαστε/ ψηφίζουμε τις 

βελτιώσεις τους. Μέσα από τις διαπιστώσεις που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια και μετά από 

την ενημέρωση που είχαμε, σχετικά με την συνάντηση Μελών της Παιδοβουλής με τον 

Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, καταθέτουμε κι εμείς τις δικές μας εισηγήσεις. 

Αρχικά χαιρετίζουμε τον διορισμό που θα αποτελέσει τον σύνδεσμο μεταξύ Παιδοβουλής και 

Βουλής των Αντιπροσώπων. Ευχόμαστε να υπάρξει από τώρα και στο εξής πιο άμεση και 

αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία, μεταξύ των δύο σωμάτων. 

- Ως εξέλιξη της πιο πάνω ενέργειας, θα θέλαμε να ανακοινωθούν οι μέχρι τώρα 

αποφάσεις της Βουλής κατά τη διαμόρφωση των οποίων λήφθηκε υπόψη η γνώμη μας ή 

λήφθηκαν ως αποτέλεσμα των εισηγήσεων που καταθέτει η Παιδοβουλή από την ίδρυσή 

της. 

 

- Με την βοήθεια της λειτουργού, να γίνεται διευθέτηση της ημερομηνίας της Πανηγυρικής 

Συνόδου. Με αυτό τον τρόπο, Υπουργεία και άλλοι φορείς που θα ήταν ωφέλιμο να 

παρακολουθούν τις Συνόδους μας, θα μπορούν να παρευρίσκονται. Η ΠΣΕΠΕΠ μπορεί να 

κοινοποιεί την επιστολή αυτή στα Υπουργεία και τους φορείς που θέλει να προσκληθούν, 

ώστε να γνωρίζουν πότε περίπου θα πρέπει να παρευρεθούν.  

 

- Να γίνει πλατφόρμα ηλεκτρονικής ενημέρωσής μας, στην ιστοσελίδα της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, φιλική και εύχρηστη.  Ακόμα και τα μέλη της Παιδοβουλής που λόγο 

απόστασης ή χρόνου δεν μπορούμε να ερχόμαστε σε συνεδρίες θεμάτων που μας 

αφορούν, να έχουμε την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε άμεσα. 
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- Οι Επαρχιακές Κοινοβουλευτικές Ομάδες σε συνεργασία με τους Βουλευτές της κάθε 

επαρχίας, να καθορίσουν ένα κοινό πρόγραμμα συναντήσεων σε τοπικό/επαρχιακό 

επίπεδο. Πιστεύουμε ότι και τα δύο σώματα θα ωφεληθούν, θα υπάρχει άμεση 

ενημέρωση και συνεργασία μεταξύ τους και αναμένουμε ότι οι Βουλευτές θα δουν θετικά 

αυτό το ενδεχόμενο. 

 

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.  

 

ΕΚΟ Λάρνακας: 

 

Παιδοβουλευτές: 

Κωνσταντίνα Ματθαίου – Πρόεδρος                                       

Χριστιάνα Κώστα                                                                          

Νιόβη Περατικού                                                                          

Σάββας Μούγκρος                                                                       

Αναπληρωτές: 

Βάνια Βιργινία Χριστοφή 

Άννα Μούσκου 

Κατερίνα Σίμου 

Αντρέας Φιλίππου 

 

Συντονιστές: 

Χρύσω Παλλαρή Κυριάκου 

Γιώτα Τσαλακού 

 

 

 


