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ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΟΒΟΤΛΗ 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Με γλώκνλα ηελ βεβαηόηεηα πσο ζε έλα δεκνθξαηηθό θξάηνο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 
όιεο ηηο δηαδηθαζίεο όινη νη πνιίηεο ηνπ θαη εθαξκόδνληαο ηελ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο 
(ειηθηαθήο ή άιιεο) θαη 
 
Δπεηδή ε θίλεζε γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ ΠΔΠΔΠ ζεσξεί 
πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζηόρν ηελ ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ ζηελ επηζήκαλζε 
ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ ιήςε κέηξσλ γηα πινπνίεζε ηεο ύκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ 
ηνπ Παηδηνύ θαη  
 
Eπεηδή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ ηα παηδηά πάληνηε ζπκκεηείραλ ζηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ησλ ΔΠΔΠ από ηελ ίδξπζή ηνπο ην 1981 κε κηα από απηέο ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο λα είλαη θαη ε θαζηεξσκέλε, από πνιιά ρξόληα, εθδήισζε ηεο ζπκβνιηθήο 
«θαηάιεςεο» ησλ εδξάλσλ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ από 56 παηδηά ζηα πιαίζηα 
ηεο εηήζηαο ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΠΑΙΓΙΟΤ, θαη  
 
Δπεηδή  απνθαζίζηεθε από ηε ΠΔΠΔΠ θαη ηα παηδηά ε νιόρξνλε ιεηηνπξγία θαη κόληκε 
ζεζκνζέηεζε ηεο Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο  κε βαζηθό ζθνπό ηελ ελεξγό ζπιινγηθή 
ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ ηα αθνξνύλ κε όια ηα εηο ηελ 
δηάζεζή ηνπο λόκηκα κέζα θαη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο,  
 
Δγθξίλνληαη νη πην θάησ  ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΟΒΟΤΛΗ    

 
 
Άρθρο 1: ΤΝΘΔΗ 

 
1.(α) Η Παηδνβνπιή απνηειείηαη από ηνλ ίδην αξηζκό Παηδνβνπιεπηώλ όζνο θαη ν 

εθάζηνηε αξηζκόο ησλ Βνπιεπηώλ ζηελ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ (ζήκεξα: 56 
Διιελνθύπξηνη, 24 Σνπξθνθύπξηνη θαη 1 Μαξσλίηεο, 1 Αξκέληνο θαη 1 Λαηίλνο σο 
παξαηεξεηέο) 

 
1.(β) Κάζε επαξρία δηαζέηεη ηνλ ίδην αξηζκό Παηδνβνπιεπηώλ όζνο θαη ν εθάζηνηε 

αξηζκόο ησλ Βνπιεπηώλ ζηελ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ (ζήκεξα θαη κόλν γηα 
ηνπο Διιελνθύπξηνπο: Λεπθσζία/Κεξύλεηα 24, Λεκεζόο 12, Λάξλαθα 5, 
Ακκόρσζηνο 11 θαη Πάθνο 4). 

 
1.(γ) Παηδνβνπιεπηήο κπνξεί λα είλαη θάζε άηνκν ειηθίαο 12-18 ρξόλσλ πνπ έρεη 

Κππξηαθή Ιζαγέλεηα θαη ηελ κόληκε δηακνλή ηνπ ζηελ Κύπξν 
 

1.(δ) Παηδνβνπιεπηήο κπνξεί λα έρεη ή λα κελ έρεη θαη ηελ καζεηηθή ηδηόηεηα, αιιά ν 
αξηζκόο απηώλ πνπ δελ έρνπλ θαη ηελ καζεηηθή ηδηόηεηα δελ κπνξεί λα είλαη 
κεγαιύηεξνο ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ Παηδνβνπιεπηώλ ηόζν θαηά 
επαξρία όζν θαη Παγθύπξηα. 

 
1.(ε) Κάζε επαξρία δηαζέηεη έλαλ αξηζκό Αλαπιεξσκαηηθώλ Παηδνβνπιεπηώλ πνπ 

ηζνύηαη κε ην ½ ηνπ αξηζκνύ ησλ Παηδνβνπιεπηώλ ηεο. 
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Άρθρο 2: ΘΗΣΔΙΑ 
 
Η ζεηεία ησλ Παηδνβνπιεπηώλ είλαη δηεηήο θαη άξρεηαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε δεύηεξνπ 
έηνπο 
 
 
Άρθρο 3: ΣΡΟΠΟ ΔΚΛΟΓΗ ΠΑΙΓΟΒΟΤΛΔΤΣΩΝ 
 
Τπνςήθηνη  Παηδνβνπιεπηέο κπνξνύλ λα είλαη όια ηα παηδηά ηεο Κύπξνπ ειηθίαο 13 έσο 
θαη 16 εηώλ.  
 
3.(α) Γηαδηθαζία εθινγήο Παηδνβνπιεπηώλ πνπ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ καζεηή: 
 
3.(α)1 Με ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ε εθινγή ησλ 

καζεηώλ Παηδνβνπιεπηώλ γίλεηαη από ηα Μαζεηηθά πκβνύιηα ησλ Γεκνζίσλ 
Γπκλαζίσλ θαη ησλ αλάινγσλ Ιδησηηθώλ ρνιείσλ.     

 
3.(α)2 Κάζε Μαζεηηθό πκβνύιην Γεκνζίνπ Γπκλαζίνπ ή αλάινγνπ Ιδησηηθνύ 

ρνιείνπ εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία έλαλ ππνςήθην Παηδνβνπιεπηή.  
 

3.(β) Γηαδηθαζία εθινγήο Παηδνβνπιεπηώλ πνπ δελ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ καζεηή: 
 

3.(β)1  Οη Δπαξρηαθέο Κνηλνβνπιεπηηθέο Οκάδεο ηεο Παηδνβνπιήο θάλνπλ εθζηξαηεία 
ελεκέξσζεο γηα ηηο εθινγέο θαη ηνλ ζεζκό ζε δηάθνξνπο ρώξνπο όπνπ 
ζπρλάδνπλ παηδηά ώζηε νη ελδηαθεξόκελνη λα κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε. 

 
3.(β)2 Οη ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ αίηεζε ζηνλ Πξόεδξν ηεο νηθείαο Δπαξρηαθήο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο. 
 

3.(γ) Όινη νη εθιεγέληεο θάζε επαξρίαο, βάζεη ησλ 3(α) θαη 3(β) αλσηέξσ, ζπλέξρνληαη 
ζε Δπαξρηαθή Δθινγηθή  πλέιεπζε πξηλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
έηνπο θαη εθιέγνπλ κεηαμύ ηνπο ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκό αληηπξνζώπσλ ηνπο ζηελ 
Παηδνβνπιή. 

 
3.(δ) Όζνη δελ εθιεγνύλ αλαθεξύζζνληαη, θαηά ζεηξά επηηπρίαο θαη αλ ην επηζπκνύλ, σο 

Αλαπιεξσκαηηθνί Παηδνβνπιεπηέο βάζεη ηνπ Άξζξνπ 1(ε). 
 
3.(ε) ε πεξίπησζε απνρώξεζεο ή απνβνιήο Παηδνβνπιεπηή, απηόο αληηθαζίζηαηαη 

από ηνλ 1ν επηιαρόληα ζηελ επαξρία ηνπ γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ. 
 
 
Άρθρο 4: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΠΑΙΓΟΒΟΤΛΔΤΣΩΝ 

 
4.(α) Παηδνβνπιεπηέο: 

 
4.(α)1  Έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη γηα όια ηα Αμηώκαηα 

 
4.(α).2 Έρνπλ δηθαίσκα ιόγνπ θαη ςήθνπ ζε όιεο ηηο ζπλεδξίεο, επαξρηαθέο θαη  

Παγθύπξηεο 
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4.(α)3  Έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθπξνζσπνύλ ηελ Παηδνβνπιή όπνηε ηνύην ηνπο 
δεηεζεί από ηελ Οινκέιεηα 

4.(α)4 Έρνπλ ππνρξέσζε λα παξίζηαληαη ζε όιεο ηηο ζπλεδξίεο, επαξρηαθέο θαη 
Παγθύπξηεο όζν θαη ζηηο ζπλεδξίεο Δηδηθώλ Δπηηξνπώλ ζηηο νπνίεο ηπρόλ 
αλήθνπλ 

 
4.(α)5 Έρνπλ ππνρξέσζε λα ηεξνύλ θόζκηα θαη θαιή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο αιιά θαη απέλαληη ζηνπο άιινπο γεληθά 
 

4.(α)6 Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ άπξεπε ή πξνζβιεηηθή γιώζζα θαη 
ραξαθηεξηζκνύο 

 
4.(α)7 Η εκθάληζή ηνπο πξέπεη λα ζπλάδεη πξνο ηελ ηδηόηεηα ηνπ Παηδνβνπιεπηή θαη 

λα είλαη αλάινγε κε ηνλ ρώξν ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη εθπξνζσπώληαο ηελ 
Παηδνβνπιή 

 
4.(α)8 Παηδνβνπιεπηήο πνπ δηαπξάηηεη αδίθεκα απνβάιιεηαη από ην ώκα απηόκαηα 

θαη αληηθαζίζηαηαη από ηνλ 1ν Αλαπιεξσηή Παηδνβνπιεπηή ηεο επαξρίαο ηνπ 
 

4.(α)9 Παηδνβνπιεπηήο πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα από ηξεηο ζπλερόκελεο 
ζπλεδξίεο, είηε επαξρηαθά είηε Παγθύπξηα, εθπίπηεη ηνπ αμηώκαηόο ηνπ θαη 
αληηθαζίζηαηαη από ηνλ 1ν Αλαπιεξσηή Παηδνβνπιεπηή ηεο επαξρίαο ηνπ 

 
4.(α)10 Δάλ ζηηο πεξηπηώζεηο 4.(α)8 ή/θαη 4.(α)9 πξόθεηηαη γηα Αμησκαηνύρν ηεο 

Παηδνβνπιήο ηόηε ζπγθαιείηαη έθηαθηε ύλνδνο ηεο Οινκέιεηαο ζηελ νπνία 
δηεμάγεηαη ςεθνθνξία γηα πιήξσζε ηεο θελήο ζέζεο.  

 
4.(α)11 Δίλαη ππνρξέσζε ησλ Παηδνβνπιεπηώλ λα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο ηπρόλ 

θαηλνύξηεο λνκνζεζίεο ζε ηνπηθό ή δηεζλέο επίπεδν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα 
παηδηά. 

 
4.(β) Αλαπιεξσκαηηθνί Παηδνβνπιεπηέο: 

 
4.(β)1  Γελ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη ζε νπνηνδήπνηε αμίσκα. 

 
4.(β)2  Έρνπλ δηθαίσκα ιόγνπ ζηηο επαξρηαθέο ζπλεδξίεο θαη ζπλειεύζεηο. 

 
4.(β)3 Γελ έρνπλ δηθαίσκα ιόγνπ ζηηο Παγθύπξηεο ζπλεδξίεο εθηόο αλ ηνύην   ηνπο 

δεηεζεί από ην Πξνεδξείν ή, ζε πεξίπησζε έληνλεο δηαθσλίαο κε ηελ 
δηεμαγόκελε ζπδήηεζε, κεηά από αίηεζή ηνπο πξνο ην Πξνεδξείν θαη ζρεηηθή 
έγθξηζε. 

 
4.(β)4 Έρνπλ ππνρξέσζε λα παξίζηαληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ αλειιηπώο ζηηο 

επαξρηαθέο ζπλεδξίεο. 
 

4.(β)5 Έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο Παγθύπξηεο ζπλεδξίεο σο 
Παξαηεξεηέο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ή ιόγνπ  

 
 
Άρθρο 5:  ΔΠΑΡΥΙΑΚΔ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΟΜΑΓΔ 
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5.(α) Σν ζύλνιν ησλ Παηδνβνπιεπηώλ θαη ησλ Αλαπιεξσκαηηθώλ Παηδνβνπιεπηώλ 
θάζε επαξρίαο απνηειεί απηόκαηα ηελ Δπαξρηαθή Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα. 

 
5.(β) Η Δπαξρηαθή Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 

θάζε κήλα θαη έθηαθηα όπνηε θξίλεη ν Πξόεδξόο ηεο αλαγθαίν 
 

5.(γ) Η Δπαξρηαθή Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα εθιέγεη ηνπο Αμησκαηνύρνπο ηεο σο εμήο: 
1. Πξόεδξν 
2. Γξακκαηέα 
3. Κνηλνβνπιεπηηθό Δθπξόζσπν  

 
5.(δ) Η ζεηεία ησλ Αμησκαηνύρσλ είλαη ίδηα κε εθείλελ ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο. 

     
5.(ε) Οη Δπαξρηαθέο Κνηλνβνπιεπηηθέο Οκάδεο: 

 
1. πλέξρνληαη ηαθηηθά κία θνξά ηνλ κήλα θαη έθηαθηα εάλ ηνύην θξίλεηαη 

απαξαίηεην 
 
2. Βξίζθνληαη ζε απαξηία όηαλ παξίζηαληαη ηα κηζά ζπλ έλα κέιε ηνπο, ησλ 

Αλαπιεξσκαηηθώλ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ. 
 
3. πδεηνύλ ηα ζέκαηα ζηελ Ηκεξεζία Γηάηαμε ηελ νπνία θαηαξηίδνπλ  νη 

Αμησκαηνύρνη κε ηνλ πληνληζηή ηεο Δπαξρηαθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο 
 
4. Δηζεγνύληαη ζέκαηα πξνο έληαμε ζηελ Ηκεξεζία Γηάηαμε ησλ Παγθύπξησλ 

πλόδσλ Δξγαζίαο θαη απνζηέιινπλ ηηο εηζεγήζεηο ηνπο ζηνλ Πξόεδξν ηνπ 
ώκαηνο 

 
 
Άρθρο 6: ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

 
6.(α) Γηα θαιύηεξε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ θαζώο θαη γηα ηελ 

εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ηνπο, ζπζηήλνληαη Δηδηθέο Δπηηξνπέο από ηελ Οινκέιεηα 
ηεο Παηδνβνπιήο ζηηο νπνίεο κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνληαη θαη νη  εμήο: 
1. Δπηηξνπή Διέγρνπ Ννκνζεζίαο 
2. Δπηηξνπή Παηδείαο 
3. Δπηηξνπή Τγείαο θαη Πεξηβάιινληνο 
4. Πνιηηηζηηθή Δπηηξνπή 
5. Δπηηξνπή Σύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο 

 
6.(β) Οη Δπηηξνπέο απνηεινύληαη από 5 ηνπιάρηζηνλ Παηδνβνπιεπηέο θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα ζπκκεηέρνπλ Παηδνβνπιεπηέο από θάζε επαξρία. 
 

6.(γ) Ο αξηζκόο θαη ην ζέκα ησλ Δπηηξνπώλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί από ηελ 
Οινκέιεηα ηεο Παηδνβνπιήο εάλ ηνύην θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ θαιύηεξε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ. 

 
6.(δ) Σα κέιε ησλ Δπηηξνπώλ εθιέγνπλ Πξόεδξν θαη Γξακκαηέα κε ζθνπό ηελ 

θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ ζπληνληζκό ηεο δξάζεο ηεο κε άιιεο 
Δπηηξνπέο ή θνξείο θαη ηελ αληηπξνζώπεπζε ηεο Δπηηξνπήο ζε όια ηα ζώκαηα 
θαη ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. 
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6.(ε) Οη Δπηηξνπέο ζπλέξρνληαη όπνηε θξίλεη ηνύην απαξαίηεην ν Πξόεδξόο ηνπο. 
 

6.(ζη) Οη Δπηηξνπέο θαηαζέηνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ζηελ Οινκέιεηα ηεο Παηδνβνπιήο γηα 
ζπδήηεζε, δηαθνξνπνίεζε θαη έγθξηζε ή απόξξηςε. 

 
 
Άρθρο 7: ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΥΟΙ 
 
7.(α) Η νινκέιεηα ηεο Παηδνβνπιήο εθιέγεη ηνπο Αμησκαηνύρνπο ηεο σο εμήο: 

1. Πξόεδξν ηνπ ώκαηνο 
2. Κνζκήηνξα Α’ 
3. Κνζκήηνξα Β’ 
4. Γξακκαηέα Α’  
5. Γξακκαηέα Β’ 

 
7.(β) Οη Αμησκαηνύρνη εθιέγνληαη γηα κνλνεηή ζεηεία. 

 
7.(γ) Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εθπξνζσπνύληαη όιεο νη Δπαξρίεο 
 
 
Άρθρο 8: ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ 

 
8.(α) Δθιέγεηαη από ηελ Οινκέιεηα θαηά ηελ πξώηε ζύλνδν εξγαζίαο κεηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ θάζε ρξόλνπ θαη δηαηεξεί ηελ ζέζε ηνπ γηα κνλνεηή ζεηεία.  
 

8.(β) Πξνεδξεύεη ζε όιεο ηηο ζπλεδξίεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Παηδνβνπιήο 
 

8.(γ) Γηαηεξεί ηελ ηάμε θαη δηεπζύλεη ηελ ζπδήηεζε δίλνληαο ή αθαηξώληαο ηνλ ιόγν 
 

8.(δ) Αλαιύεη θαη επεμεγεί ηα ζέκαηα ηεο Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο 
 

8.(ε) Φξνληίδεη λα ηεξνύληαη νη θαλνληζκνί θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηώλ ηεο 
Παηδνβνπιήο 

 
8.(ζη) Αληηπξνζσπεύεη ηελ Παηδνβνπιή ζε ζπλεδξίεο, ζπλέδξηα ζηελ Κύπξν θαη ην 

εμσηεξηθό, εθδειώζεηο ή ζπλαληήζεηο κε αξκόδηνπο θνξείο θαη ζηα ΜΜΔ 
 

8.(ε) Πξνσζεί ηηο απνθάζεηο ηεο Παηδνβνπιήο κε όπνην ηξόπν θξίλεηαη απαξαίηεην.  
 
 
Άρθρο 9: ΚΟΜΗΣΟΡΔ 

 
9.(α) Δθιέγνληαη από ηελ Οινκέιεηα θαηά ηελ πξώηε ζύλνδν εξγαζίαο κεηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ θάζε ρξόλνπ θαη δηαηεξνύλ ηελ ζέζε ηνπο γηα κνλνεηή ζεηεία. 
 
9.(β) Καηαιακβάλνπλ ηα έδξαλα θάησ από ηνλ Πξόεδξν ηνπ ώκαηνο θαη βνεζνύλ ζηελ 

νκαιή δηεμαγσγή ησλ ζπλόδσλ εξγαζίαο ηεο Παηδνβνπιήο 
 

9.(γ) Βνεζνύλ ηνλ Πξόεδξν ηνπ ώκαηνο ζηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ζηελ δηεμαγσγή 
ηεο ζπδήηεζεο 
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9.(δ) Αληηπξνζσπεύνπλ, καδί κε ηνλ Πξόεδξν, ηελ Παηδνβνπιή όπνπ απηό είλαη 
ρξήζηκν ή απαξαίηεην 

 
9.(ε) Αληηθαζηζηνύλ ηνλ Πξόεδξν ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο ηνπ ηδίνπ λα πξνεδξεύζεη 

ηαθηηθήο ζπλόδνπ εξγαζίαο 
9.(ζη) Πξνσζνύλ ηηο απνθάζεηο ηεο Παηδνβνπιήο κε όπνην ηξόπν θξίλεηαη απαξαίηεην 
 
 
Άρθρο 10: ΓΡΑΜΜΑΣΔΙ 

 
10.(α) Δθιέγνληαη από ηελ Οινκέιεηα θαηά ηελ πξώηε ζύλνδν εξγαζίαο κεηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ θάζε ρξόλνπ θαη δηαηεξνύλ ηελ ζέζε ηνπο γηα κνλνεηή ζεηεία. 
 
10.(β) Κξαηνύλ ηα Πξαθηηθά ησλ ζπλόδσλ εξγαζίαο 

 
10.(γ) Απνζηέιινπλ ηα Πξαθηηθά ζηνπο Παηδνβνπιεπηέο θαη ηνπο ελεκεξώλνπλ γηα ηπρόλ 

εμειίμεηο ζε ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρόιεζαλ 
 

10.(δ) Βνεζνύλ ηνλ Πξόεδξν ζηελ δηεμαγσγή ςεθνθνξίαο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα 
πξνθύςεη 

 
10.(ε) Αληηπξνζσπεύνπλ, καδί κε ηνλ Πξόεδξν, ηελ Παηδνβνπιή όπνπ απηό θξίλεηαη 

ρξήζηκν ή απαξαίηεην 
 

10.(ζη) Πξνσζνύλ ηηο απνθάζεηο ηεο Παηδνβνπιήο κε όπνην ηξόπν θξίλεηαη απαξαίηεην. 
 
 
Άρθρο 11: ΤΝΟΓΟΙ ΠΑΙΓΟΒΟΤΛΗ 

 
11.(α) Η Οινκέιεηα ηεο Παηδνβνπιήο θαιείηαη ζε ύλνδν Δξγαζίαο  κία θνξά θάζε ηξεηο 

κήλεο 
 

11.(β) Η Οινκέιεηα κπνξεί λα ζπλέιζεη ζε έθηαθηε ύλνδν Δξγαζίαο εάλ ηνύην δεηήζεη 
κία Δπαξρηαθή Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα κε έγγξαθε αίηεζε θαη έθζεζε ησλ ιόγσλ 
πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ ώκαηνο  
 

11.(γ) ηε δηάξθεηα ηεο ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΠΑΙΓΙΟΤ, πνπ δηνξγαλώλεηαη ώζηε λα 
πεξηιακβάλεη ηελ επέηεην ππνγξαθήο ηεο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 
Παηδηνύ (20 Ννεκβξίνπ), ε Οινκέιεηα ηεο Παηδνβνπιήο ζπλέξρεηαη παλεγπξηθά 
ζηνλ ρώξν ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ ππό ηελ Πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
Βνπιήο θαη δεηά από Βνπιεπηέο, Τπνπξγνύο θαη άιινπο επίζεκνπο θνξείο λα 
παξαθνινπζήζνπλ ηηο εξγαζίεο ηεο 
 

11.(δ) Δηδνπνίεζε γηα ηηο ζπλόδνπο εξγαζίαο απνζηέιιεηαη ζηνπο Παηδνβνπιεπηέο 
ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ ζύλνδν θαη πεξηιακβάλεη ηελ Ηκεξεζία Γηάηαμε 
πνπ ζα αθνινπζεζεί θαη ηα Πξαθηηθά ηεο πξνεγνύκελεο ζπλόδνπ εξγαζίαο 

 
11.(ε) Η Παηδνβνπιή εθθξάδεη ηηο ζέζεηο ηεο ζε λνκνζρέδηα πνπ αθνξνύλ ή/θαη 

επεξεάδνπλ ηα παηδηά.  
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11.(ζη) ε πεξίπησζε δηαθσλίαο δεηά ζπλάληεζε κε ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ή κε 
αξκόδηνπο Τπνπξγείσλ, Γήκσλ ή άιισλ Δπηηξνπώλ γηα λα εθθξάζεη άπνςε θαη 
λα θάκεη εηζεγήζεηο. 

 
11.(δ) Η Παηδνβνπιή κπνξεί λα εηνηκάδεη πξνηάζεηο λόκνπ, αλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην, 

ηηο νπνίεο λα πξνσζεί ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο (Βνπιή, Τπνπξγεία, θ.ιπ) 
 

 
Άρθρο 12: ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 
12.(α) Η Ηκεξεζία Γηάηαμε θαζνξίδεηαη από ηα ζέκαηα ηεο πξνεγνύκελεο ζπλόδνπ 

εξγαζίαο ηεο Οινκέιεηαο θαη από ηπρόλ εηζεγήζεηο ησλ Δπαξρηαθώλ 
Κνηλνβνπιεπηηθώλ Οκάδσλ. 

 
12.(β) Ο Πξόεδξνο ηνπ ώκαηνο κε ηνπο Κνζκήηνξεο θαη ηνπο Γξακκαηείο, θαηαξηίδνπλ 

ηελ εθάζηνηε Ηκεξεζία Γηάηαμε 
 

12.(γ) Η Ηκεξεζία Γηάηαμε απαξαίηεηα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηα αθόινπζα 
1. Αλάγλσζε θαη έγθξηζε ησλ Πξαθηηθώλ ηεο πξνεγνύκελεο ζπλόδνπ εξγαζίαο 

  2. Απνξξένληα από ηα Πξαθηηθά ηεο πξνεγνύκελεο ζπλόδνπ εξγαζίαο 
  3. Νέα ζέκαηα 
  4. Γηάθνξα 

 
 
Άρθρο13: ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΥΔΙΟ 
 
Σα πξαθηηθά ησλ πλόδσλ Δξγαζίαο ηεο Οινκέιεηαο θαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Δηδηθώλ 
Δπηηξνπώλ ηεξνύληαη από ηνπο Γξακκαηείο ηεο Παηδνβνπιήο 

 
 

Άρθρο 14: ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΠΑΙΓΟΒΟΤΛΔΤΣΩΝ 
 
Ο θάζε Παηδνβνπιεπηήο δηθαηνύηαη λα ππνβάιιεη εξσηήζεηο επί ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Παηδνβνπιήο, ην έξγν θαη ηηο εθδειώζεηο ηεο. Γηθαηνύηαη επίζεο λα 
ππνβάιιεη γξαπηώο ή πξνθνξηθώο πξνηάζεηο επί νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο. 

  
 
Άρθρο 15: ΛΗΞΗ ΘΗΣΔΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΟΒΟΤΛΗ 

 
15.(α) Η Θεηεία ηεο Παηδνβνπιήο ιήγεη κε ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ Παηδνβνπιεπηώλ. 

Καηά ηελ ηειεπηαία ζύλνδν εξγαζίαο ηεο Οινκέιεηαο ν Πξόεδξνο ηνπ ώκαηνο 
αλαθνηλώλεη ηελ δηάιπζε ηεο Παηδνβνπιήο θαη νξίδεη ηελ εκεξνκελία ζπγθξόηεζεο 
ηεο θαηλνύξηαο Παηδνβνπιήο πξηλ από ηελ  31ε Γεθεκβξίνπ θάζε δεύηεξνπ έηνπο.  

 
15.(β) Η πξώηε θαη ε ηειεπηαία ζύλνδνο εξγαζίαο ηεο Οινκέιεηαο θάζε Παηδνβνπιήο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ ζηε Λεπθσζία. 
 
 
Άρθρο 16: ΥΔΗ ΜΔ ΣΗ ΠΔΠΔΠ 
 
16.(α)  Σα ζπληεηαγκέλα όξγαλα ηεο ΠΔΠΔΠ θαη εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξόζσπνί ηεο  
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έρνπλ δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε θαζνδήγεζεο, δηνηθεηηθήο θαη δηαδηθαζηηθήο 
ζηήξημεο γηα απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ.  

 
16.(β)  ηελ εθηέιεζε απηνύ ηνπ ξόινπ ε  ΠΔΠΔΠ: 

 
1. πκπαξίζηαηαη, βνεζά ή αλαιακβάλεη επζύλε ζηελ δηαβίβαζε θαη άζθεζε 

πίεζεο γηα πηνζέηεζε/πινπνίεζε ησλ απόςεσλ θαη πξνηάζεσλ ηεο 
Παηδνβνπιήο.  

 
2. Πξνσζεί, πινπνηεί θαη επνπηεύεη ηελ δηαδηθαζία εθινγήο ησλ Παηδνβνπιεπηώλ 

όπσο αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 3. 
 

3. Αλαιακβάλεη ηελ δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα κέιε ηεο 
Παηδνβνπιήο.  

 
4. Οξίδεη ζηειέρε ηεο γηα λα ελεξγνύλ σο πληνληζηέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Παηδνβνπιήο θαη ησλ επηηξνπώλ ηεο κε θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ από ην 
16.(α) πην πάλσ. 

 
5. Αλαιακβάλεη ηελ δηνξγάλσζε ηεο παλεγπξηθήο ζπλόδνπ θαη ζπγθαιεί θαη 

ζπληνλίδεη ηηο πλόδνπο Δξγαζίαο ηεο νινκέιεηαο Παηδνβνπιήο θαη ηηο 
ζπλεδξίεο ησλ Δπαξρηαθώλ Κνηλνβνπιεπηηθώλ Δπηηξνπώλ. 

  
6. Αλαιακβάλεη ηελ εμεύξεζε ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ. 
  

7. Πξνεδξεύεη ηεο πξώηεο πλόδνπ θάζε λέαο Παηδνβνπιήο.  
 

16.(γ) Καζνξίδεη ηελ Ηκεξεζία Γηάηαμε ησλ πλόδσλ Δξγαζίαο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 
Παηδνβνπιήο θαη ησλ Δπαξρηαθώλ Κνηλνβνπιεπηηθώλ Οκάδσλ, καδί κε ην 
Πξνεδξείν ηεο Παηδνβνπιήο ή ησλ Δπαξρηαθώλ Κνηλνβνπιεπηηθώλ Οκάδσλ 
 

16.(δ) Έρεη δηθαίσκα λα παξεπξίζθεηαη  ζηηο πλόδνπο Δξγαζίαο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 
Παηδνβνπιήο θαη ησλ Δπαξρηαθώλ Κνηλνβνπιεπηηθώλ Οκάδσλ  
 

16.(ε) Αλαιακβάλεη νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεώζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ απνξξένπλ 
από ην 16.(α) πην πάλσ  

 
 
Οη παξόληεο Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο ηεο Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο εγθξίζεθαλ από ηελ 
Οινκέιεηα ηεο Παηδνβνπιήο ζηελ 4ε ύλνδν Δξγαζίαο ηεο πνπ έγηλε ζηελ Λάξλαθα ζηηο 
25 επηεκβξίνπ 2004.  
 

Ο Πξόεδξνο ηεο 4εο πλόδνπ Δξγαζίαο   Οη Γξακκαηείο    

   
Νηθόιαο Γηνκήδνπο        Δπαλζία Γηώξθα 

             ηακαηία Νηθνιάνπ  
 
Λάξλαθα, 25 επηεκβξίνπ 2004 


