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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Βουλή των Γερόντων εκδίδει με την έγκριση της ολομέλειας της 19ης Συνόδου, τους 

ακόλουθους Κανονισμούς. 

2. Στους παρόντες Κανονισμούς εκτός αν στο κείμενο προκύπτει διαφορετική ερμηνεία: 

 

«Βουλή των Γερόντων» σημαίνει κάθε Βουλή των Γερόντων που ο τρόπος λειτουργίας της 

καθιδρύεται δυνάμει των παρόντων Κανονισμών 

 

«Συντονιστικό Σώμα» σημαίνει το Συντονιστικό Σώμα που καθιδρύεται δυνάμει του 

άρθρου 10 των παρόντων Κανονισμών  

 

«Πρόεδρος» σημαίνει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) καθώς και ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συντονιστικού Σώματος της 

Βουλής των Γερόντων   

«Οργανωμένο Σύνολο» σημαίνει κάθε παγκύπρια οργάνωση φυσικών ή νομικών 

προσώπων, περιλαμβανομένων Συνδέσμων, Ιδρυμάτων, Επιτροπών και Σωματείων, το 

οποίο διαθέτει διοικητική δομή και λειτουργική αυτοτέλεια, που πληροί τα ελάχιστα 

κριτήρια για εγγραφή του στο ΠΣΣΕ και Οργανώσεις εγγράφονται με βάσει του περί 
Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου   

«Βασικός Βουλευτής» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί Οργανωμένο 

Σύνολο στη Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων 

 

«Αναπληρωτής Βουλευτής» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που αναπληρώνει το 

Βασικό Βουλευτή σε περίπτωση απουσίας του στη Σύνοδο  

 

«Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων»  σημαίνει η συνεδρία των Βουλευτών στην αίθουσα 

της Βουλής των Αντιπροσώπων υπό την Προεδρία του Προέδρου της Βουλής η οποία 

συγκαλείται από το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 

3. Η Βουλή των Γερόντων ως θεσμός λειτουργεί από το 1999. Την αρχική πρωτοβουλία 

συγκρότησης της Βουλής των Γερόντων ανέλαβε το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού Λευκωσίας (ΕΣΣΕ) με την ευκαιρία της καθιέρωσης Διεθνούς έτους για την 

τρίτη ηλικία από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. 

Το 2001, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΣΣΕ Λευκωσίας και του 

Συντονιστικού Σώματος της Βουλής των Γερόντων που είχε συσταθεί, η ευθύνη 

λειτουργίας και συντονισμού του θεσμού της Βουλής των Γερόντων ανατέθηκε στο 

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), με κύριο στόχο τη διεύρυνση και 

αναβάθμιση της λειτουργίας της Βουλής των Γερόντων σε παγκύπρια κλίμακα.  

Η Βουλή των Γερόντων δεν είναι ανεξάρτητος θεσμός με νομική υπόσταση, αλλά 

λειτουργεί υπό την ευθύνη του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού το 

οποίο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. 

Τα έξοδα λειτουργίας της Βουλής των Γερόντων καλύπτονται από τη Δημοκρατία με ειδικό 

κονδύλι στον προϋπολογισμό του ΠΣΣΕ που προέρχεται από τον ετήσιο κρατικό 

προϋπολογισμό. 
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4. Σκοποί: 

  (α) Ο εντοπισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα τρίτης ηλικίας και η   

προσπάθεια επίλυσής τους 

  (β) Η αξιοποίηση των συσσωρευμένων εμπειριών των ηλικιωμένων για το καλώς 

νοούμενο συμφέρον της κοινωνίας και της πολιτείας 

  (γ) Η ενεργός συμβολή στον κοινωνικό προβληματισμό και τον κοινωνικό διάλογο για    

συζήτηση και προώθηση των διαφόρων θεμάτων που αντιμετωπίζει η τρίτη ηλικία στην 

Κύπρο 

  (δ) Η συνένωση των δυνάμεων και η εκπροσώπηση των Εθελοντικών 

Οργανώσεων/ΜΚΟ και των Οργανωμένων Συνόλων που δραστηριοποιούνται σε θέματα 

τρίτης ηλικίας 

  (ε) Η προβολή και η ευαισθητοποίηση του κοινού και του κράτους για τα  προβλήματα 

και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας 

 

  (ζ) Η σμίκρυνση του χάσματος μεταξύ των γενεών 

 

    (η) Να αποτελεί ένα θεσμό συνένωσης των δυνάμεων των Οργανωμένων Συνόλων της 

τρίτης ηλικίας και ένα δημοκρατικό βήμα για ανάδειξη των προβλημάτων που την 

απασχολούν 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 

5. Το ΠΣΣΕ έχει την ευθύνη λειτουργίας του θεσμού της Βουλής των Γερόντων  

6. Το ΠΣΣΕ παρέχει τους χώρους και την υποδομή του για τη λειτουργία των οργάνων της 

Βουλής των Γερόντων   

1. Απασχολεί, διά μέσου του ΠΣΣΕ, εξειδικευμένο λειτουργό τα καθήκοντα του οποίου  

και οι όροι εργοδότησης, ωφελήματα και άλλα συναφή θέματα ρυθμίζονται με 

ετήσιο συμβόλαιο 

7. Το Συντονιστικό Σώμα έχει την ευθύνη οργάνωσης και συντονισμού της Βουλής των 

Γερόντων 

8. Για την αποτελεσματική λειτουργία της Βουλής των Γερόντων λειτουργούν Επιτροπές: 

Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας 

9. Οι αρμοδιότητες κάθε οργάνου καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς 

10. Η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων, σε μεγάλο βαθμό, ακολουθεί τις διαδικασίες της 

ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων 

 

ΜΕΡΟΣ ΙV- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ              

10. Οργάνωση και Αρμοδιότητες  

10.1. Σύνθεση 

Η σύνθεση του Συντονιστικού Σώματος της Βουλής των Γερόντων αποτελείται από:  

 (α)  Τον εκάστοτε Πρόεδρο του ΠΣΣΕ  

 (β)  Τους δύο ιδρυτές βασικούς συντελεστές τιμής ένεκεν της Βουλής Γερόντων κ.              

Τάσο Παπαθωμά  και  κα Χρύσω Αργυρού  

 (γ)  Τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας 

 (δ) Τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας 
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 (ε)  Έναν εκπρόσωπο από τα μεγαλύτερα Οργανωμένα Σύνολα που ασχολούνται   

με θέματα ηλικιωμένων: ΠΟΣΕΗ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΣΥΣ, ΕΚΥΣΥ και Πρεσβυτέρων 

Πολιτών 

 (ζ)  Εάν κριθεί αναγκαίο, με απόφαση του Συντονιστικού Σώματος, μπορούν να 

συμμετάσχουν αριστίνδην μέλη όχι περισσότερα από τρία άτομα, τα οποία 

πρέπει να είναι άνω των 63 ετών και να συμμετέχουν μόνο στο Συντονιστικό 

Σώμα 

10.2. Επιλογή Εκπροσώπων Οργανωμένων Συνόλων 

   (α)    Ο Πρόεδρος καλεί τα Οργανωμένα Σύνολα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 10.1(ε) να υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους 

 (β)    Το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων αποτελείται από Βασικούς 

Βουλευτές εκπροσώπους Οργανωμένων Συνόλων και  από εκπρόσωπους 

Οργανωμένων Συνόλων  που δεν είναι απαραίτητο να είναι Βασικοί Βουλευτές 

και να είναι άνω των 63 ετών  

10.3. Σύγκλιση, Θητεία, Απαρτία  

          (α)  Το Συντονιστικό Σώμα συγκαλείται από τον Πρόεδρο  

          (β)  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να συμμετάσχει σε συνεδρία ο Πρόεδρος 

αναπληρώνεται από μέλος που ορίζει ο ίδιος 

          (γ)   Η θητεία του Συντονιστικού Σώματος είναι διετής 

        (δ)  Το Συντονιστικό Σώμα βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται στη συνεδρία   

περισσότερα από το 1/2 των μελών του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με 

πλειοψηφία των παρόντων μελών 

        (ε)  Κάθε μέλος του έχει μία μόνο ψήφο και εάν υπάρξει ισοψηφία ο Πρόεδρος /ή το 

μέλος που όρισε ο ίδιος ο Πρόεδρος να τον αναπληρώσει, έχει νικώσα ψήφο 

     10.4. Αρμοδιότητες  

     (α)  Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα 

     (β) Λαμβάνει αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Βουλής των Γερόντων καθώς   

και για το θέμα της εκάστοτε Συνόδου 

     (γ)  Εγκρίνει τον κατάλογο των Βουλευτών της Βουλής των Γερόντων   

(δ)  Είναι υπεύθυνο για την προώθηση/υλοποίηση των πορισμάτων των Συνόδων της 

Βουλής των Γερόντων  

   (ε) Εγκρίνει ή είναι υπεύθυνο για τη σύσταση των Επιτροπών της Βουλής των   

Γερόντων  

     (ζ)   Καθοδηγεί τις εργασίες και δραστηριότητες της Βουλής των Γερόντων  

   (η) Επιλαμβάνεται οποιαδήποτε άλλα θέματα για να διασφαλίζεται η εύρυθμη 

λειτουργία του Σώματος και της Βουλής των Γερόντων γενικότερα 

     (θ)  Μπορεί να τροποποιήσει διαδικασίες Κανονισμών, εάν κριθεί πρόβλημα εύρυθμης 

λειτουργίας των οργάνων της Βουλής των Γερόντων, με έγκριση της ολομέλειας 

των βουλευτών σε Σύνοδο 

 

 

  

 



 4 / 7 

 

ΜΕΡΟΣ V  -  ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 

 
10. Σύνθεση  

  (α)   Η Βουλή των Γερόντων αποτελείται από τον ίδιο αριθµό με τον αριθµό των 

Βουλευτών της Βουλής των Αντιπροσώπων, δηλαδή από πενήντα έξι (56) Βασικούς 

Βουλευτές 

  (β)   Οι 56 βουλευτές εκπροσωπούν Οργανωμένα Σύνολα που δραστηριοποιούνται σε 

θέματα της τρίτης ηλικίας.    

  (γ)   Εκπροσώπηση  

 Δύο Εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ  

 Δύο Εκπρόσωποι από τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού 

 Δύο Εκπρόσωποι από την ΕΚΥΣΥ 

 Δύο Εκπρόσωποι από την ΠΑΣΥΔΥ 

 Δύο Εκπρόσωποι από την ΠΕΣΥΣ 

 Δύο Εκπρόσωποι από την ΠΟΣΕΗ  

 Δύο Εκπρόσωποι από την Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών 

 Ένα Εκπρόσωπο από τις Παγκύπριες Οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ που ασχολούνται 

με θέματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας των ηλικιωμένων που καθορίζονται από 

το Συντονιστικό Σώμα  

 Ένα Εκπρόσωπο από Οργανωμένα Σύνολα μη μέλη του ΠΣΣΕ που ασχολούνται 

θέματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας των ηλικιωμένων που καθορίζονται από το 

Συντονιστικό Σώμα  

 

Κάθε Οργανωμένο Σύνολο μπορεί να δηλώσει και ένα Αναπληρωτή Βουλευτή ο οποίος 

αναπληρώνει τον Βασικό Βουλευτή της Οργάνωσης σε περίπτωση κωλύματος, στις 

Συνόδους  

11. Κριτήρια – Προϋποθέσεις Ορισμού Βασικού Βουλευτή 

 (α) Να εκπροσωπεί Οργανωμένο Σύνολο που δραστηριοποιείται σε θέματα τρίτης 

ηλικίας   

 (β) Να έχει συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του 

12.1.  Θητεία Βουλευτών  

(α) Η θητεία των Βουλευτών της Βουλής των Γερόντων είναι διετής, αρχίζει την 1η 

Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου έτους   

(β) Δεν υπάρχει όριο στις θητείες που δικαιούται να οριστεί ένα άτομο ως Βουλευτής, 

αρκεί να δηλωθεί από το Οργανωμένο Σύνολο που εκπροσωπεί 

 12.2. Διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής Βασικού Βουλευτή  

 (α)  Το ΠΣΣΕ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Οργανωμένα Σύνολα 

που καθορίζονται στο σημείο 10(γ) για συμμετοχή στη Βουλή των  Γερόντων το μήνα 

Ιανουάριο κάθε δεύτερου έτους.  

(β) Οι δηλώσεις υποβάλλονται από το Οργανωμένο Σύνολο με τη συγκατάθεση του 

προτεινόμενου Βασικού και Αναπληρωτή Βουλευτή   

(γ)  Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό μελών 

(δηλαδή 56) το Συντονιστικό Σώμα επιλέγει με κριτήριο την εμβέλεια του κάθε 

Οργανωμένου Συνόλου  

13.  Υποχρεώσεις, δικαιώματα, αποπομπή Βουλευτών 

(α)  Συμμετοχή στην ετήσια Σύνοδο ή άλλες Επιτροπές αν τους ζητηθεί  
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(β)  Οι Βουλευτές έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου σε όλες τις συνεδρίες και στην ετήσια 

Σύνοδο 

(γ)  Κανένα μέλος της Βουλής των Γερόντων έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε δημόσιες 

δραστηριότητες ή να εκπροσωπεί τη Βουλή των Γερόντων χωρίς την έγκριση του 

Προέδρου/ ή και του Συντονιστικού Σώματος  

(δ) Η Βουλή των Γερόντων απέχει από κομματικές δραστηριότητες, συζητήσεις και 

πολιτικά σχήματα 

(ε) Λόγοι αποπομπής του Βουλευτή είναι κάθε μορφής ανάρμοστη και καταδικαστέα 

συμπεριφορά. Βουλευτής που διαπράττει κάποιο αδίκημα παραπέμπεται στο 

Συντονιστικό Σώμα για απόφαση των απαραίτητων ενεργειών. To Συντονιστικό Σώμα είναι 

το αρμόδιο όργανο/σώμα αποπομπής του Βουλευτή. 

 

ΜΕΡΟΣ VΙ  -  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

 14.    Οργάνωση και Αρμοδιότητες  

 14.1. Σκοπός Λειτουργίας 

Στα πλαίσια λειτουργίας του έργου της Βουλής των Γερόντων λειτουργούν δύο Επιτροπές, 

η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας και η Επιτροπή Υγείας με σκοπό την επεξεργασία των 

θεμάτων που θα απασχολούν τη Σύνοδο στους δύο αυτούς τομείς αλλά και την μετέπειτα 

προώθηση και επίλυση τους με τα αρμόδια Υπουργεία ή άλλες Κρατικές Υπηρεσίες.  

     14.2.   Σύνθεση, Θητεία, Σύγκλιση 

(α) Η κάθε Επιτροπή αποτελείται από 12 μέλη τα οποία προέρχονται από τους Βασικούς 

Βουλευτές της Βουλής των Γερόντων   

(β) Η θητεία τους είναι διετής   

(γ) Η Επιτροπή συγκαλείται, στην πρώτη συνεδρία από τον Πρόεδρο του Συντονιστικού 

Σώματος μέχρι τα μέλη εκλέξουν τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής 

14.3.  Αρμοδιότητες 

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας η κάθε μια στον τομέα της είναι υπεύθυνες να:  

(α) Συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα 

(β) Εντοπίζουν θέματα που χρήζουν μελέτης και προώθησης 

(γ) Παρακολουθούν την πρόοδο προηγούμενων θεμάτων και αιτημάτων που έχουν τεθεί 

(δ) Τηρούν πίνακα παρακολούθησης των θεμάτων και αιτημάτων των εκάστοτε Συνόδων 

και Επιτροπών 

(ε) Αναλαμβάνουν την ετοιμασία της Έκθεσης που υποβάλλεται στην εκάστοτε Σύνοδο 

(ζ) Επικοινωνούν και πραγματοποιούν συναντήσεις με αρμόδιους φορείς για επίτευξη 

των πιο πάνω, πάντοτε με έγκριση του Πρόεδρου του Συντονιστικού Σώματος 

(η) Ορίζουν Υπεπιτροπές για διαχείριση, προώθηση συγκεκριμένων θεμάτων. Οι 

αποφάσεις και οι ενέργειες των Υπεπιτροπών εγκρίνονται από την Επιτροπή 

 

(θ) Προωθούν τις εισηγήσεις τους στο Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων για 

τελική έγκριση 

(ι) Συναντώνται με εκπροσώπους του κράτους ή της Βουλής των Αντιπροσώπων 

πάντοτε με τη συνοδεία του Προέδρου του Συντονιστικού Σώματος της Βουλής των 

Γερόντων ή με εκπρόσωπό του 
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14.4.  Επιλογή μελών και λειτουργία Επιτροπών 

(α) Κατά τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής για καταρτισμό του καταλόγου 

των Βασικών Βουλευτών, κάθε ενδιαφερόμενος Βασικός Βουλευτής εκδηλώνει 

ενδιαφέρον για συμμετοχή σε μία εκ των δύο (2) Επιτροπών 

(β) Εάν το ενδιαφέρον υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό μελών, καλούνται όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι σε συνεδρία (1η συνεδρία της Επιτροπής) και μέσα από διαδικασία 

εκλογής καθορίζονται τα 12 μέλη 

(γ) Τα 12 μέλη εκλέγουν τον/την Πρόεδρο κάθε Επιτροπής 

14.5. Λειτουργία  

(α) Ο Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής συγκαλεί τα μέλη σε συνεδρίες και ορίζει τα θέματα 

προς συζήτηση  

(β) Σε κάθε συνεδρία τηρείται πρακτικό  

(γ) Το πρακτικό των συνεδριών αποστέλλεται σε όλα τα μέλη των Επιτροπών, στα μέλη 

και στον Πρόεδρο του Συντονιστικού Σώματος για ενημέρωση. Εάν τα μέλη του 

Συντονιστικού Σώματος έχουν ενστάσεις ή παρατηρήσεις επικοινωνούν με τον/την 

Πρόεδρο του Συντονιστικού Σώματος και στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημερώνει τον/την 

Πρόεδρο της κάθε Επιτροπής  

14.5.  Ετοιμασία εγγράφων 

(α)   Οι επιστολές, τα υπομνήματα, κτλ, ετοιμάζονται από τον Πρόεδρο των Επιτροπών με 

τη σύμφωνη γνώμη των μελών και την έγκριση του Προέδρου του Συντονιστικού 

Σώματος  

(β)  Οι Εκθέσεις που υποβάλλονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων ετοιμάζονται από τον 

Πρόεδρο των Επιτροπών και αφού εγκριθούν από τα μέλη των Επιτροπών 

αποστέλλονται στα μέλη του Συντονιστικού Σώματος και στο Πρόεδρο του Συντονιστικού 

για έγκριση 

(γ) Οι Εκθέσεις των Επιτροπών αποστέλλονται στα αρμόδια Υπουργεία και τις 

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές πριν τις προπαρασκευαστικές συνεδρίες στην Βουλή των 

Αντιπροσώπων  

 

ΜΕΡΟΣ VΙΙ- ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ  

      16.  

(α)  Οι Επιτροπές πραγματοποιούν ξεχωριστά προπαρασκευαστικές συνεδρίες στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων με τα αρμόδια Υπουργεία και τις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές 

Επιτροπές. Τις συνεδρίες συγκαλεί ο Πρόεδρος 

(β)  Τα πρακτικά των προπαρασκευαστικών συνεδριών τηρεί λειτουργός της Βουλής των 

Αντιπροσώπων 

(γ)  Οι τοποθετήσεις των αρμόδιων Υπουργείων δεν συμπεριλαμβάνονται στις Εκθέσεις 

των Επιτροπών της Βουλής των Γερόντων αλλά παρουσιάζονται από τον αρμόδιο 

Υπουργό ή εκπρόσωπο του κατά τη διάρκεια της Συνόδου.  

(δ) Οι τοποθετήσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών δεν συμπεριλαμβάνονται στις 

Εκθέσεις των Επιτροπών της Βουλής των Γερόντων αλλά παρουσιάζονται από τους 

Προέδρους των δύο Επιτροπών κατά τη διάρκεια της Συνόδου  
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ΜΕΡΟΣ VIII - ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 

  17. Οργάνωση και Λειτουργία  

(α) Συγκαλείται μια ή δύο φορές τον χρόνο στην αίθουσα της Βουλής των 

Αντιπροσώπων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου αυτής ακολουθούνται όλες 

οι διαδικασίες της λειτουργίας της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων 

(β) Των εργασιών της Συνόδου προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος της Βουλής των 

Αντιπροσώπων ή εκπρόσωπος του  

(γ) Αρμόδιο για την σύγκληση της Συνόδου είναι το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των 

Γερόντων, το οποίο καλεί του Βουλευτές για συμμετοχή μέσω γραπτής πρόσκλησης 

τουλάχιστον είκοσι μία (21) μέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της, 

συνοδευόμενη με τα πλήρη έγγραφα που απορρέουν από τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης  

(δ) Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις, τότε συμπληρώνονται από τους 

αναπληρωτές Βουλευτές  

(ε) Οι αποφάσεις σε κάθε Σύνοδο λαμβάνονται με το σύστημα απλής πλειοψηφίας.  

 

ΜΕΡΟΣ IX - ΔΙΑΦΟΡΑ 

18. Το έμβλημα της Βουλής των Γερόντων είναι κυκλικό ακτινωτό σχήμα, σε χρωματισμό 

πορτοκαλί και στο εσωτερικό του σχήματος αναγράφεται «Βουλή των Γερόντων»  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

(Κανονισμός 18)  

Έμβλημα της Βουλής των Γερόντων 

 

 

 

 

 

 

 

 


