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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 Αμμοχώστου  

 
Θέμα: Τρόποι Συνεργασίας Παιδοβουλής και Βουλής των Αντιπροσώπων 

 

«Κανείς δεν μπορεί από μόνος τους να τραγουδήσει μια Συμφωνία. Χρειάζεται μια ολόκληρη 

ορχήστρα για να παιχτεί.» (H.E. Luccock) 

«Το να βρεθούμε μαζί είναι μια αρχή, το να παραμείνουμε μαζί είναι μια πρόοδος και το να 

δουλέψουμε παρέα, είναι επιτυχία.» (Henry Ford) 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι, 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Η λέξη «Συνεργασία» προέρχεται από τις λέξεις «συν+εργασία», δηλαδή εργασία που 

πραγματοποιείται από μια ομάδα. Στη συνεργασία, όλα τα μέλη της ομάδας είναι ενεργητικά 

και προσδοκούν στη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμμετοχή 

των παιδιών στη λήψη αποφάσεων αποτελεί μια από της βασικές αρχές της Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού, θεωρούμε αδήριτη ανάγκη τα παιδιά να συμμετέχουν σε όλα τα 

κέντρα λήψης αποφάσεων. Με την παρούσα έκθεση επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε, 

τρόπους Συνεργασίας της  Παιδοβουλής και της Βουλής των Αντιπροσώπων ώστε να 

διασφαλίσουμε το δικαίωμα της Συμμετοχής των παιδιών.  

 

1. Προτείνουμε τη Θεσμοθέτηση κοινών Συνεδριών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών με τις 

αντίστοιχες Επιτροπές της Παιδοβουλής. Οι συνεδρίες αυτές θα μπορούν να 
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πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο και η ατζέντα των θεμάτων θα καταρτίζεται από τα 

εμπλεκόμενα μέρη.  

 

 

2. Εισηγούμαστε να οριστούν συγκεκριμένοι Βουλευτές ανά επαρχία οι οποίοι θα αποτελούν 

τον συνδετικό κρίκο μεταξύ Βουλής και Παιδοβουλής. Αυτοί οι Βουλευτές θα πρέπει να 

συμμετέχουν σε κάποιες συνεδρίες των ΕΚΟ της κάθε επαρχίας όταν και εφόσον θα 

καλούνται από την κάθε ΕΚΟ. 

 

3. Βοηθητικό θα ήταν να δημιουργηθούν ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα της 

Βουλής όπου σε αυτούς θα αναρτώνται πληροφορίες που αφορούν την κάθε 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή ξεχωριστά. Για παράδειγμα, να δημιουργηθεί σύνδεσμος για 

την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας. Σε αυτόν τον Σύνδεσμο θα μπορούν να αναρτώνται 

προσκλήσεις και ενημερώσεις για της συνεδρίες της Επιτροπής Υγείας, ατζέντες και θέματα 

που θα συζητούνται, αποφάσεις των συνεδριών της Επιτροπής, έγγραφα όπου οι σύνεδροι 

θα ενημερώνονται ώστε να πηγαίνουν προετοιμασμένοι στις συνεδρίες κτλ. Σε αυτόν τον 

ηλεκτρονικό σύνδεσμο θα έχουν πρόσβαση και οι Παιδοβουλευτές οι οποίοι θα καλούνται 

να Συμμετέχουν στις συνεδρίες της Επιτροπής. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια 

ώστε όλες οι πληροφορίες να αναρτώνται σε γλώσσα που να ανταποκρίνεται στην ηλικιακή 

ομάδα των παιδιών ώστε να γίνεται κατανοητή. 

 

4. Θεωρούμε ότι η κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να ετοιμάζει κάθε χρόνο μια 

έκθεση στην οποία θα ενημερώνει την Παιδοβουλή για το ποιες προτάσεις της 

Παιδοβουλής έχουν εφαρμοστεί και ποιες όχι και αν δεν έχουν εφαρμοστεί να 

ενημερώνουν για τον λόγο που δεν εφαρμόστηκαν. 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 
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ΕΚΟ Αμμοχώστου (αλφαβητικά) 

 

Παιδοβουλευτές: 

1. Γιώργος Χατζηλευτέρης 

2. Ιωάννα Νικολάου 

3. Κορνηλία Κιτάζου 

4. Κυριάκος Δημητρίου 

5. Κυριάκος Σπαρτιάτης 

6. Μαρία Γεωργίου 

7. Μάριος Σκίτσας 

8. Παναγιώτης Γεωργίου 

 

Αναπληρωτές: 

1. Ανδρέας Αλεξάνδρου 

2. Γεωργία Κάρυου 

3. Γεωργία Νικολάου 

4. Κωνσταντίνος Γερασίμου 

 

Παρατηρητές: 

1. Διονύσιος Μαχάττος 

 

Συντονίστριες: 

Έλενα Μαχάττου 

Κωνσταντίνα Ιακώβου 

Μαρία Στάθη 

Χριστίνα Σωφρονίου  

 

 

 


