
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

  

Η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων ανακοινώνει ότι η Γ΄ Πανηγυρική Σύνοδος της 

Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί, υπό την προεδρία της             

κ. Αννίτας Δημητρίου εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων,            

κ. Δημήτρη Συλλούρη, στο κτίριο της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων τη 

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018, στις 9:00 π.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

 

9.00 π.μ.  Ανάδειξη του νέου Προέδρου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. 

9.30 π.μ.-9.40 π.μ. Προσφώνηση από την Προεδρεύουσα της Γ΄ Συνόδου κ. Αννίτα 

Δημητρίου εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής των 

Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη και κήρυξη της έναρξης των 

εργασιών της Γ΄ Συνόδου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. 

9.40 π.μ.-9.45 π.μ. 
Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστα 

Χαμπιαούρη. 

9.45 π.μ.-9.50 π.μ. Χαιρετισμός του Προέδρου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου,                      

κ. Παναγιώτη Σεντώνα. 

9.50 π.μ.-9.55 π.μ. Χαιρετισμός του Προέδρου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου,                        

κ. Μάριου Φιλίππου. 

9.55 π.μ.-10.00 π.μ. Χαιρετισμός της Προέδρου του Cyprus Youth DiplomaCY, κ. 

Αθανασίας Κωνσταντίνου. 

10.00 π.μ. Ομαδική Φωτογραφία. 

10.00 π.μ.-10.15 π.μ. Διάλειμμα. 

10.15 π.μ.-10.55 π.μ. Ανάγνωση της έκθεσης της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων για το θέμα που τιτλοφορείται: 

«Η ενεργός συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα 



2 
 

δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαμόρφωση της 

Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής της Ένωσης»  

 (Συζήτηση και έγκριση της έκθεσης). 

10.55 π.μ.-11.35 π.μ. 
Ανάγνωση της έκθεσης της Επιτροπής Εργασίας, για το θέμα που 

τιτλοφορείται: 

«Νέοι Τρόποι και Μορφές Εργοδότησης: Οι προκλήσεις για τη 

γενιά των Millennials» 

 (Συζήτηση και έγκριση της έκθεσης). 

11.35 π.μ.-12.15 π.μ. Ανάγνωση της έκθεσης της Επιτροπής Εσωτερικών, για το θέμα που 

τιτλοφορείται: 

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: καλύτερη και ταχύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών και μείωση της γραφειοκρατίας» 

(Συζήτηση και έγκριση της έκθεσης). 

12.15 μ.μ.-12.55 μ.μ. Ανάγνωση της έκθεσης της Επιτροπής Παιδείας για το θέμα που 

τιτλοφορείται: 

«Σύγχρονο Σχολείο: ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των 

παιδιών/νέων,  λαμβανομένης υπόψιν της διαφορετικότητας 

των  κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών υποβάθρων 

των παιδιών/νέων»  

(Συζήτηση και έγκριση της έκθεσης). 

12.55 π.μ.-13.35 μ.μ. Ανάγνωση της έκθεσης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, για το θέμα 

που τιτλοφορείται: 

«Λειψυδρία στην Κύπρο: ο ρόλος, οι ευθύνες και οι ενέργειες 

των πολιτών και της πολιτείας για την αειφορική διαχείριση του 

νερού» 

(Συζήτηση και έγκριση της έκθεσης). 

13.40 μ.μ. Λήξη των εργασιών της Συνόδου. 

 

 

16 Νοεμβρίου 2018 
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