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1Η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ:  

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οφείλουν:  

1. Να είναι παρόντες καθόλη τη διάρκεια των εργασιών των Κοινοβουλευτικών Ομάδων 

και της Ολομέλειας. Οποιαδήποτε απουσία πρέπει να αναφέρεται στον Επικεφαλής της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και τους διοργανωτές και να είναι δεόντως 

αιτιολογημένη.  

2. Να μιλούν στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου, σεβόμενοι κάθε άποψη ακόμα και 

αν διαφωνούν 

3. Δείχνουν πνεύμα συνεργασίας, συναδελφικότητας, αλληλλεγγύης και 

αλληλοκατανόησης.  

4. Συμπεριφέρονται με σεβασμό στους συναδέλφους τους, τους επικεφαλής, τους 

διοργανωτές, τους δμοσιογράφους και γενικότερα να έχουν πρέπουσα συμπεριφορά.  

5. Να είναι  πάντοτε στην ώρα τους. Τυχόν καθυστέρηση ή αργοπορία μπορεί να 

οδηγήσει στην αποβολή από τη διοργάνωση του/της βουλευτή που καθυστερεί 

αδικαιολόγητα. 

6. Ρωτούν τους διοργανωτές και τους Επικεφαλής τους για οποιαδήποτε απορία έχουν ή 

οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζονται  

7. Να ντύνονται με τρόπο που συνάδει με το βουλευτικό τους ρόλο  και με σεβασμό ως 

προς την όλη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας προτρέπεται το επίσημο 

επαγγελματικό ντύσιμο (business attire) και απαγορεύονται ρητά φόρμες, τζίν, κοντά 

παντελόνια, κοντές φούστες και γενικότερα πρόχειρο ντύσιμο.  Πρόχειρο ντύσιμο 

μπορεί να οδηγήσει σε αποβολή του Βουλευτή από την ολομέλεια.  

8. Έχουν το τηλέφωνό τους σε σίγαση και να χρησιμοποιούν τηλέφωνα και υπολογιστές 

μόνο για λόγους σχετικούς με την προσομοίωση. 

9. Να ακούν και να προσέχουν τους συναδέλφους τους και τις οδηγίες των Επικεφαλής 

τους 

10. Να μην διακόπτουν τον συνομιλητή τους και να μην μονοπωλούν τη συζήτηση 

11. Να συζητούν με σεβασμό και αλληλοκατανόηση 

12. Να είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή ποιοτικής συζήτησης 

13. Να μιλούν βάσει της δικής τους εμπειρίας, χωρίς να γενικοποιούν.  

14. Να χρησιμοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με φειδώ και μόνο στα πλαίσια του 

δημοκρατικού διαλόγου.  
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2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

1. Οι Επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών έχουν συντονιστικό ρόλο.  

2. Οι Βουλευτές ακολουθούν τον προγραμματισμό των εργασιών που οι Επικεφαλής 

προτείνουν 

3. Η Έκθεση κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής έχει τη δομή που προτείνει ο Επικεφαλής 

4. Το περιεχόμενο της κάθε Έκθεσης αποφασίζεται αποκλειστικά από τους Βουλευτές. Ο 

ρόλος του Επικεφαλής στο περιεχόμενο της Έκθεσης είναι καθαρά βοηθητικός και όχι 

παρεμβατικός.  

5. Η Έκθεση κάθε Επιτροπής πρέπει να παραδοθεί γραπτώς στον Πρόεδρο του 

Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016 το αργότερο στις 

18:00. Εκπρόθεσμες Εκθέσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα σημαίνουν την 

αποτυχία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για συγγραφή Έκθεσης.  

6. Αδυναμία Βουλευτή να συνεργαστεί στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου και της 

καλής πίστης, μπορεί να οδηγήσει στην αποβολή του Βουλευτή από τη διοργάνωση 

μετά από πρόταση του Επικεφαλής και την έγκριση των διοργανωτών.  

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 

Α. Γενικοί Κανόνες 

Β. Γλώσσα Εργασίας 

Γλώσσα εργασιας της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων είναι η ελληνική 

 

Γ. Λήψη Παρουσιών 

Κάθε φορά που υπάρχει έναρξη των εργασιών της Βουλής, με την επιστροφή των Βουλευτών 

στα έδρανα κατά την ώρα που υποδηλώνει ο/η Πρόεδρος, λαμβάνονται παρουσίες με την 

ονομαστική κλήση των Βουλευτών και τη δήλωσή τους ως «παρών/παρούσα».  

 

Δ. Αποβολή Βουλευτών: 

1. Ο Πρόεδρος δύναται να αποβάλει από τη συνεδρίαση Βουλευτή ο/η οποίας/α δεν 

συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Προέδρου και συμπεριφέρεται κατά τρόπο 

προσβλητικό προς το Σώμα ή/και συνάδελφο/συναδέλφους του.  

2. Βουλευτής ο/η οποίας/α αποβάλλεται, δεν έχει δικαίωμα ψήφου και η παρουσία του 

αφαιρείται από το σύνολο παρουσιών των βουλευτών.  

 

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

1. Η εκλογή προέδρου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων λαμβάνει χώρα κατά την 1η 

Ολομέλεια του Σώματος, την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016, η ώρα 09:00.  
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2. Της εκλογικής διαδικασίας προεδρεύει ο Προσωρινός Πρόεδρος της Βουλής με τη 

βοήθεια του Προσωρινού Αντιπροέδρου.Ο  Προσωρινός Πρόεδρος ορίζεται από το 

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και ο Προσωρινός Αντιπρόεδρος από το Cyprus Youth 

DiplomaCY. 

3. Ο Προσωρινός Πρόεδρος προεδρεύει της διαδικασίας εκλογής Προέδρου, με τη 

βοήθεια του προσωρινού Αντιπροέδρου.  

4. Δικαίωμα υποβολής  υποψηφιότητας ως Προέδρου της 1ης Βουλής των Νέων 

Αντιπροσώπων έχουν μόνο οι πέντε (5) Επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.  

5. Οι Επικεφαλής οι οποίοι ενδιαφέρονται να προεδρεύσουν των εργασιών ολομέλειας 

της 1ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, υποβάλλουν γραπτώς την υποψηφιότητά 

τους στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, το αργότερο μέχρι το Σάββατο 

17 Σεπτεμβρίου 2016 και η ώρα 18:00. Ο Πρόεδρος του ΣυΝΚ έχει ευθύνη άμεσης 

δημοσίευσης των υποψηφιοτήτων στην ιστοσελίδα της Βουλής και στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτώσης της Βουλής.  

6. Προσωρινός Πρόεδρος και προσωρινός Αντιπρόεδρος λαμβάνουν τις θέσεις τους στο 

Προεδρείο της Βουλής την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016, η ώρα 08:55 και καλούν τους 

Βουλευτές να πράξουν το ίδιο.  

7. Ο Προσωρινός Πρόεδρος  κηρύττει την ένραξη των εργασιών της 1ης Βουλής των Νέων 

Αντιπροσώπων, καλεί τους Βουλευτές να λάβουν  τις θέσεις τους και προβαίνει σε 

λήψη παρουσιών των Βουλευτών.  

8. Οι βουλευτές δηλώνουν την παρουσία τους υψώνοντας το χέρι τους  όταν ακούσουν το 

όνομα τους και δηλώνοντας  την παρουσία τους με τις λέξεις «παρών ή παρούσα». 

9. Το Σώμα βρίσκεται σε απαρτία όταν δηλώσουν παρόντες/ούσες πενήντα τοις εκατό συν 

ένας βουλευτές (29 βουλευτές).  

10. Σε περίπτωση μη παρουσίας βουλευτή στα έδρανα, μόλις λάβει τη θέση του στα 

έδρανα της ολομέλειας, οφείλει να ειδοποιήσει γραπτώς το προεδρείο  της Βουλής για 

την παρουσία του, αποστέλοντας επιστολή δηλώνοντας γραπτώς το όνομά του και την 

παρουσία του.  

11. Ο προσωρινός Πρόεδρος  καλεί στο βήμα τους υποψηφίους Προέδρους αλφαβητικά. 

Κάθε υποψήφιος Πρόεδρος έχει τρία (3) λεπτά στη διάθεσή του για να απευθυνθεί στο 

Σώμα και να παρουσιάσει την υποψηφιότητά του. Μετά την πάροδο των τριών λεπτών, 

ο προσωρινός Πρόεδρος δύναται να αφαιρέσει τον λόγο από τον ομιλητή.  Μετά το 

πέρας των 3 λεπτών, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί στο βήμα τον επόμενο αλφαβητικά 

υποψήφιο Πρόεδρο και δίνει τον λόγο για 3 λεπτά. Το ίδιο συμβαίνει με όλους τους 

υποψηφίους Προέδρους.  

12. Μετά την παρουσίαση όλων των υποψηφιοτήτων, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί το 

Σώμα να ψηφίσει για τον Πρόεδρο της 1ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Κάθε 

Βουλευτής έχει μόνο μία ψήφο και μπορεί να ψηφήσει μόνο έναν υποψήφιο. Ο 

Προσωρινός Πρόεδρος ζητά από το Σώμα να ψηφίσει ζητώντας από τους Βουλευτές 
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που ψηφίζουν τον πρώτο αλφαβητικά υποψήφιο να υψώσουν το χέρι τους. 

Προσωρινός Πρόεδρος και Προσωρινός Αντιπρόεδρος καταμετρούν τις ψήφους. Μόλις 

οι ψήφοι καταμετρηθοούν, ο Πρόεδρος ζητά από τους βουλευτές που προτίθενται να 

ψηφίσουν  τον δεύτερο αλφαβητικά υποψήφιο, να υφώσουν το χέρι τους. Πρόεδρος 

και Αντιπρόεδρος καταμετρούν τις ψήφους. Το ίδιο συμβαίνει με όλους τους 

υποψηφίους. Τέλος, ο Πρόεδρος ζητά να υφώσουν το χέρι τους οι βουλευτές που 

απέχουν από την  ψηφοφορία.  

13. Μόλις καταμετρηθούν οι ψήφοι κάθε υποψηφίου και οι αποχές, Πρόεδρος της 1ης 

Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων κηρύσσεται ο υποψήφιος με τις περισσότερες 

ψήφους (σχετική πλειοψηφία).  

14. Ο 1ος Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων λαμβάνει τη θέση του στο Προεδρείο. 

Ο/Οι υποψήφιος/οι  που δεν εκλέγηκε/σαν, λαμβάνει/νουν τη/τις  θέση/σεις του/ των 

Γραμματέα/τέων και ο/οι υπολοιποι επικεφαλής τη/ τις θέση/εις του/των 

γραμματα/έων.  

5. Παρουσίαση Εκθέσεων Ενώπιον της Ολομέλειας 

1. Οι Εκθέσεις παρουσιάζονται ενώπιον της ολομέλειας από την εκάστοτε Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή.  

2. Η σειρά παρουσίασης των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών λαμβάνει χώρα κατά την 

αλφαβητική σειρά των Επιτροπών, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από τους διοργανωτές 

και με κατάλληλη ειδοποίηση των Βουλευτών.: 

Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

Επιτροπή Εργασίας 

Επιτροπή Εσωτερικών 

Επιτροπή Παιδείας 

Επιτροπή Περιβάλλοντος 

3. Κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή παρουσιάζει με τρόπο που επιλέγει η ίδια την έκθεσή της 

ενώπιον του Σώματος.  

4. Την Έκθεση παρουσιάζουν μέχρι και δύο (2) άτομα από την κάθε Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή.  

5. Κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει στη διάθεσή της δεκαπέντε (15 λεπτά) για την 

παρουσίαση της Έκθεσης.  
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6. Ο/Η/ΟΙ βουλευτής/ές που παρουσιάζει/ουν την έκθεση επιλέγονται από την εκάστοτε 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή με τρόπο που επιλέγει η ίδια η Κοινοβουλευτική Επιτροπή (πχ 

ομοφωνία/ψηφορία/κλήρωση).  

7. Tον λόγο για την παρουσίαση της κάθε Έκθεσης δίνει ο Πρόεδρος της Βουλής.  Μετά το 

πέρας των δεκαπέντε (15) λεπτών, ο Πρόεδρος δύναται να αφαιρέσει το λόγο από τους 

ομιλητές.  

6. Ερωτήσεις Κοινοβουλευτικών Επιτροπών επί των Εκθέσεων  

1. Κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή μπορεί να υποβάλει μια (1) ερώτηση επί της Εκθέσεως για 

κάθε μια από τις υπόλοιπες 4 Κοινοβουλευτικές  Επιτροπές. 

2. Ο/Η βουλευτής που θα υποβάλει την  ερώτηση προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή που 

παρουσιάζει την έκθεσή της αποφασίζεται με εσωτερικές διαδικασίες της εκάστοτε Επιτροπής 

κατά την προηγούμενη ημέρα των εργασιών. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή δύναται να ορίσει 

διαφορετικό εκπρόσωπο που θα υποβάλλει ερώτηση για την κάθε Κοινοβουλευτική Έκθεση.  

3. Η ερώτηση που θα υποβάλλει η κάθε Επιτροπή για κάθε Έκθεση, αποφασίζεται από την 

κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή πριν την έναρξη της ολομέλειας και της παρουσίασης των 

Εκθέσεων.  

4. Η ερώτηση κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί της παρουσιαζόμενης Εκθέσεως αφορά 

αποκλειστικά επί της Εκθέσεως ή/και παρουσίασης αυτής.  

5. Όταν ο/η Πρόεδρος υποδείξει πως ακολουθούν οι ερωτήσεις από τις Κοινοβουλευτικές 

Επιτροπές , ο/η Βουλευτής που έχει ορισθεί από την Επιτροπή για να υποβάλει την ερώτηση, 

υψώνει το χέρι του. Μόνο όταν αναγνωριστεί από τον/την Πρόεδρο του δίνεται ο λόγος και 

υποβάλει την ερώτηση.  

6. Η υποβολή κάθε ερώτησης διαρκεί έως και δύο (2) λεπτά. Μετά το πέρας των δύο λεπτών, ο 

Πρόεδρος δύναται να αφαιρέσει το λόγο.  

7. Η απάντηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που παρουσιάζει την Έκθεση λαμβάνει χώρα 

μετά τη θέση και των τεσσάρων (4) ερωτήσεων από τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.  

8. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή που παρουσιάζει την εκάστοτε Έκθεση δύναται να ορίσει 

διαφορετικό εκπρόσωπο για την απάντηση των ερωτήσεων, από τον Εκπρόσωπο που θα 

παρουσιάσει την Έκθεση.  

9. Η απάντηση του Εκπροσώπου επί των τεσσάρων ερωτήσεων μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 

δέκα (10) λεπτά. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου, ο/η Πρόεδρος μπορεί να του/της 

αφαιρέσει το λόγο.  

7. Ψήφιση Εκθέσεων 
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1. Η ψηφοφορία για κάθε Έκθεση λαμβάνει χώρα μετά την τοποθέτηση του Εκπροσώπου της 

Επιτροπής επί των ερωτήσεων που τέθηκαν επί της Εκθέσεως.  

2. Ο/Η πρόεδρος της Βουλής ενημερώνει τους Βουλευτές πως κάθε βουλευτής έχει μόνο μια 

(1) ψήφος.  

3. Κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να ψηφίσει υπέρ/κατά/ απόχή.  

4. Κάθε Βουλευτής ψηφίζει κατά συνείδηση. 

5. Ο/Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Όσοι Βουλευτές είναι υπέρ της 

έκθεσης, τους ζητείται να υψώσουν το χέρι τους. Γίνεται καταμέτρηση από τους Κοσμήτορες. 

Όσοι είναι κατά, ζητείται να υψώσουν το χέρι τους. Γίνεται και πάλι καταμέτρησης από τους 

κοσμήτορες. Όσοι ψηφίζουν «αποχή» ζητείται να υψώσουν το χέρι τους. Γίνεται καταμέτρηση 

από τους Κομσήτορες.  

6. Υπερψηφίζονται τα νομοσχέδια που έλαβαν την πλειοψηφία (σχετική πλειοψηφία) των 

παρόντων Βουλευτών.  

7. Ο/Η Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και την υιοθέτηση 

ή όχι της Έκθεσης από τη Βουλή.  

8. Λήξη εργασιών Βουλής: 

1. Μετά την παρουσίαση, έλεγχο και ψήφιση και των πέντα (5) Εκθέσεων, ο/η Πρόεδρος 

της Βουής ενημερώνει για τα συνολικά αποτελέσματα ψηφοφορίας και τις Εκθέσεις 

που υπερψηφίστηκαν και καταψηφίστηκαν.  

2. Οι Εκθέσεις ου υπερψηφίστηκαν αποτελούν τις επίσημες Εκθέσεις της 1ης Βουλής των 

Νέων Αντιπροσώπων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Βουλής.  

3. Οι υπερψηφισθείσες Εκθέσεις, με ευθύνη του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και του 

Cyprus Youth DiplomaCY κοινοποιούνται στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τους οικείους Υπουργούς της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, τους Προέδρους των σχετικών Κοινοβολευτικών Επιτροπών της Βουλής 

των Αντιπροσώπων, τους Προέδρους των Κομμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον 

Οργανισμό Νεολαίας  Κύπρου, και όλους τους τεχνοκράτες που ασχολούνται με τα 

συγκεκριμένα θέματα.  

4. Ο/Η Πρόεδρος προβαίνει στην επίσημη λήξη  της συνεδρίασης της Βουλής.  

 

9. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ/ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1Ης ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Α. Αρμοδιότητες Προέδρου: 
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Ο Πρόεδρος 

-Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των εργασιών της ολομέλειας της 1ης Βουλής των Νέων 

Αντιπροσώπων 

-Διατηρεί την τάξη κατά τη συνεδρίαση της Βουλής 

-Επιβάλλει την τήρηση του παρόντος Κανονισμού 

-Διευθύνη την συζήτηση εντός των ορίων του Κανονισμού 

-Θέτει σε ψηφοφορία τις Εκθέσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

-Αναγγέλει το αποτέλεσμα της κάθε ψηφοφορίας 

-Διερμηνεύει τα αισθήματα της Βουλής και γενικώς μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των 

εργασιών της Βουλής 

Β. Αρμοδιότητες Γραμματέων 

-Βοηθούν τον Πρόεδρο στη διεύθυνση της συνεδρίασης της Βουλής 

-Βοηθούν τον Πρόεδρο στη λήψη παρουσιών των Βουλευτών 

-Σημειώνουν την προσέλευση Βουλευτών που έχουν καθυστερήση 

-Αναγιγνώσκουν κάθε έγγραφο του οποίου η ανάγνωση κρίνεται αναγκαία από τον Πρόεδρο 

-Βοηθούν τον Πρόεδρο στην ψηφοφορία και καταγράφουν τις αποφάσεις 

Γ. Αρμοδιότητες Κοσμητόρων 

-Βοηθούν τον Πρόεδρο στην τήρηση της τάξης στη Βουλή και μεριμνούν για την εκτέλεση κάθε 

εντολής του Προέδρου που αφορά την τάξη κατά τις συνεδριάσεις.  

 
 

 

Ι.Δ. 

11/09/2016 


