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Η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων με απόφασή της, ημερομηνίας 10 Μαΐου
2019, αποφάσισε την ίδρυση της Παράλληλης Βουλής.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.
Συνοπτικός

Ο παρών Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο Κανονισμός

της Παράλληλης Βουλής.

τίτλος.

Ερμηνεία.

2.

Στον

παρόντα

Κανονισμό,

εκτός

εάν

προκύπτει

διαφορετικά από το κείμενο:
«Βουλή» σημαίνει εκάστη Βουλή της Παράλληλης Βουλής που
ιδρύεται με βάση τον παρόντα Κανονισμό.
«Βουλή των Αντιπροσώπων» σημαίνει τη Βουλή των
Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
«επιτροπή» σημαίνει μόνιμη, προσωρινή, ad hoc ή ειδική
επιτροπή ή υποεπιτροπή εκάστης Βουλής﮲
«Επιτροπή Επιλογής» σημαίνει την επιτροπή εκάστης Βουλής
που ορίζεται στον Κανονισμό 17﮲
«Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό της Παράλληλης
Βουλής﮲
«Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή» σημαίνει τη συντονιστική
επιτροπή της Παράλληλης Βουλής που ορίζεται στον
Κανονισμό 6﮲
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«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο εκάστης Βουλής της
Παράλληλης Βουλής﮲
«πρόεδρος» σημαίνει τον πρόεδρο επιτροπής Βουλής της
Παράλληλης Βουλής.
«Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων» σημαίνει τον
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής
Δημοκρατίας﮲
«Συντονιστική Επιτροπή» σημαίνει τη Συντονιστική Επιτροπή
εκάστης Βουλής που ορίζεται στον Κανονισμό 18∙
«τηλεδιάσκεψη»,

σημαίνει

την

εξ

αποστάσεως

λαμβάνουσαν χώραν συνεδρία, ήτοι την αμφίδρομη
επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων ή
ατόμων μέσω συστημάτων ήχου, εικόνας και ήχου ή
ηλεκτρονικών
παρέχουν

οι

υπολογιστών

ή

τεχνολογίες

άλλων

μέσων

που

πληροφορικής

και

επικοινωνιών, νοουμένου ότι ένας έκαστος των μελών
που λαμβάνει μέρος στη συνεδρία έχει τη δυνατότητα να
ακούει ή να βλέπει και να ακούει όλους τους παρόντες σε
κάθε ουσιώδη χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας.
ΜΕΡΟΣ Ι
ΣΚΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σκοπός ίδρυσης

3.-(1) Η Παράλληλη Βουλή στοχεύει στην ανάπτυξη μιας

της Παράλληλης

διαδραστικής σχέσης με την κοινωνία και τους πολίτες, μέσω

Βουλής και
καθεστώς
λειτουργίας.

της

οποίας

ενισχύεται

η

πολιτότητα,

η

δημοκρατία, ο πλουραλισμός και η διαφάνεια.

συμμετοχική
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(2) Η Παράλληλη Βουλή, χωρίς να είναι νομοθετικό σώμα,
λειτουργεί ως συγκοινωνούν δοχείο με τη Βουλή των
Αντιπροσώπων, τροφοδοτώντας με τη δράση της το
νομοθετικό και εν γένει κοινοβουλευτικό έργο που παράγεται
και

ενισχύοντας

το

θεμέλιο

της

λαϊκής

βάσης

της

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Κεφάλαιο Α΄: Συγκρότηση και λειτουργία της Παράλληλης
Βουλής
Συγκρότηση της

4.-(1) Η Παράλληλη Βουλή συγκροτείται από τις ακόλουθες

Παράλληλης

Βουλές:

Βουλής από
Βουλές.

(α)

Βουλή για την Έρευνα, την Καινοτομία και την
Ψηφιακή Διακυβέρνηση, που στόχο έχει την
ανάδειξη της σημασίας της έρευνας, της καινοτομίας
και της ψηφιακής διακυβέρνησης στον τομέα της
οικονομίας, της υγείας, της εκπαίδευσης και του
πολιτισμού.

(β) Βουλή για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία
και την Υγεία, που στόχο έχει την ανάδειξη
περιβαλλοντικών θεμάτων, της οικολογίας και της
αειφορίας, αλλά και των σοβαρών επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στην υγεία των πολιτών και
ταυτόχρονα της ανάγκης άμεσης λήψης μέτρων για
την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων σε
όλο τον πλανήτη.
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(γ) Βουλή για τον Πολιτισμό, που στόχο έχει την
προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς, καθώς και η προώθηση έργων
σύγχρονου πολιτισμού μέσα από την ανάπτυξη και
εδραίωση

της

πολιτισμικής

δημοκρατίας,

ως

προϋπόθεσης και προέκτασης ταυτόχρονα της
πολιτικής δημοκρατίας, που συνεπάγεται έναν
πολιτισμό ανοικτό για όλους, συμμετοχικό και
προσβάσιμο χωρίς αποκλεισμούς, ανισότητες και
διακρίσεις.
(δ) Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών, που στόχο έχει
να δοθεί φωνή σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό
οργανωμένων

συνόλων

των

πολιτών

που

δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, καθώς και
μεμονωμένων πολιτών που έχουν απόψεις και
εισηγήσεις

τόσο

για

την

επίλυση

σοβαρών

ζητημάτων που τους απασχολούν όσο και για
ζητήματα που απασχολούν ευρύτερα την κοινωνία.
(ε) Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων, που στόχο έχει να
δοθεί βήμα στους νέους ηλικίας δεκαοκτώ έως
τριάντα πέντε ετών, ώστε να εκφράζουν τις απόψεις
τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που τους
απασχολούν

και

ταυτόχρονα

να

υποβάλλουν

εισηγήσεις για δημιουργία καλύτερων συνθηκών και
προοπτικών για το μέλλον τους.
(στ) Κυπριακή Παιδοβουλή, που στόχο έχει την εξέταση
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι στη
σημερινή δύσκολη εποχή και η υποβολή εισηγήσεων
για την αντιμετώπισή τους και ταυτόχρονα η
εξοικείωση με τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, με
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απώτερο στόχο τα παιδιά να γίνουν ενεργοί πολίτες
με ρόλο στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους
αφορούν.
(ζ) Βουλή για την Επιχειρηματικότητα, που στόχο
έχει την ενεργοποίηση των πολιτών σε όσα
συμβάλλουν στην πρόοδο του οικονομικού και
κοινωνικού γίγνεσθαι, μέσω της θέσπισης ενός
ορθού και υγιούς θεσμικού πλαισίου και μιας στέρεας
βάσης, για τη στήριξη και προώθηση του επιχειρείν,
καθώς και καινοτόμων ιδεών και πλάνων ευρύτερα,
αποσκοπώντας στην εν γένει ανάπτυξη και εξέλιξη.
(2) Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δύναται
να συστήνει οποιαδήποτε άλλη Βουλή ή επιτροπή κρίνει
σκόπιμο ή και να καταργεί Βουλή ή επιτροπή σε συνεννόηση
με την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή.
Ευθύνη λειτουργίας

5. Την ευθύνη λειτουργίας και οργάνωσης της Παράλληλης

και οργάνωσης.

Βουλής έχει η Βουλή των Αντιπροσώπων, σε συνεργασία με
την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή, η οποία παρέχει τους
χώρους,

το

προσωπικό

και

οποιεσδήποτε

άλλες

διευκολύνσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της.
Συγκρότηση

6. Για την υλοποίηση των δράσεων της Παράλληλης Βουλής

Κεντρικής

συγκροτείται

Συντονιστικής
Επιτροπής.

αποτελείται

Κεντρική
από

τον

Συντονιστική
Πρόεδρο

Επιτροπή,
της

Βουλής

που
των

Αντιπροσώπων, τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο
εκάστης Βουλής, η οποία συντονίζει τις εργασίες της καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους, υποστηριζόμενη από μόνιμη ομάδα
εργασίας και γραμματεία από λειτουργούς της Βουλής των
Αντιπροσώπων.
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Θητεία Βουλής.

7. Η θητεία εκάστης Βουλής είναι διετής.
Κεφάλαιο Β΄: Σύνοδος και καταρτισμός Βουλής

Τακτική σύνοδος

8. Εκάστη Βουλή συνέρχεται σε τακτική σύνοδο όποτε το

Βουλής.

κρίνει αναγκαίο η πλειοψηφία των μελών της και αφού
προηγουμένως ο Πρόεδρός της διαβουλευθεί με τον Πρόεδρο
της Βουλής των Αντιπροσώπων και την οικεία Συντονιστική
Επιτροπή ή την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή, αν αυτό
κριθεί αναγκαίο.

Πρώτη συνεδρίαση

9. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της πρώτης τακτικής συνόδου

πρώτης τακτικής

εκάστης Βουλής την έδρα του Προέδρου καταλαμβάνει ο

συνόδου Βουλής.

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ή ο πρεσβύτερος
βουλευτής της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Εκλογές και

10.-(1) Κατά την πρώτη συνεδρίαση της πρώτης τακτικής

διορισμοί.

συνόδου εκάστης Βουλής διενεργείται η εκλογή Προέδρου,
Αναπληρωτή Προέδρου, ενός εκ των δύο γραμματέων και
ενός εκ των δύο κοσμητόρων εκάστης Βουλής.
(2) Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων διορίζει
έναν εκ των γραμματέων και έναν εκ των κοσμητόρων εκάστης
Βουλής, ο διορισμός των οποίων επικυρώνεται από την
ολομέλεια του σώματος.
(3)

Δικαίωμα

υποβολής

υποψηφιότητας

Προέδρου,

Αναπληρωτή Προέδρου, γραμματέα και κοσμήτορα εκάστης
Βουλής έχουν όλα τα μέλη της.
Εκλογική

11.-(1) Προ της εκλογικής διαδικασίας ο Πρόεδρος της Βουλής

διαδικασία.

των Αντιπροσώπων καλεί, με αλφαβητική σειρά, στο βήμα
τους υποψήφιους Προέδρους, Αναπληρωτές Προέδρους,
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γραμματείς και κοσμήτορες, οι οποίοι έχουν δύο λεπτά στη
διάθεσή τους, για να απευθυνθούν στο σώμα.
(2) Κατά την εκλογική διαδικασία ο Πρόεδρος της Βουλής
των Αντιπροσώπων καλεί το σώμα να ψηφίσει κεχωρισμένα
τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον γραμματέα και
τον κοσμήτορα της Βουλής.
(3) Έκαστος βουλευτής έχει μία ψήφο και δύναται να
ψηφίσει έναν υποψήφιο σε κάθε εκλογική διαδικασία.
(4)

Σε

περίπτωση

που

υποψήφιος

Πρόεδρος,

Αναπληρωτής Πρόεδρος, γραμματέας και κοσμήτορας λάβει
κατά την πρώτη ψηφοφορία 50% συν μία ψήφους, εκλέγεται
στο αξίωμα για το οποίο είναι υποψήφιος και, σε περίπτωση
που

αυτό

δεν

καθίσταται

εφικτό,

η

ψηφοφορία

επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο υποψηφίων που έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους και εκλέγεται ο υποψήφιος που κατά
την ψηφοφορία αυτή λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους.
Έκτακτη σύνοδος

12.-(1) Βουλή συγκαλείται σε έκτακτη σύνοδο, εάν το ζητήσουν

Βουλής.

εγγράφως τα δύο τρίτα των βουλευτών της και αφού
προηγουμένως ο Πρόεδρός της διαβουλευθεί με τον Πρόεδρο
της Βουλής των Αντιπροσώπων και την οικεία Συντονιστική
Επιτροπή.
(2)

Οι αιτούντες τη σύγκληση έκτακτης συνόδου

αναφέρουν το προς συζήτηση θέμα και τους λόγους για τους
οποίους ζητούν τη σύγκλησή της.
(3) Η Βουλή συγκαλείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών άμα
τη λήψει της αίτησης για σύγκληση έκτακτης συνόδου.
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Κεφάλαιο Γ΄: Αρμοδιότητες Προέδρου, Αναπληρωτή
Προέδρου, γραμματέων και κοσμητόρων
Αρμοδιότητες Προέδρου.

13. Ο Πρόεδρος Βουλής:
(α) προεδρεύει των συνεδριάσεων της ολομέλειας της
οικείας Βουλής﮲
(β) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της ολομέλειας﮲
(γ)

διατηρεί την τάξη και διευθύνει τη συζήτηση κατά τη
συνεδρίαση﮲

(δ) αναλύει και επεξηγεί τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης﮲
(ε) μεριμνά για την τήρηση του Κανονισμού κατά τη
διεξαγωγή των εργασιών της ολομέλειας﮲
(στ) συμμετέχει

στη

Συντονιστική

Επιτροπή,

στην

Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή και στην Επιτροπή
Επιλογής﮲
(ζ) προωθεί τις αποφάσεις της Βουλής με όποιον τρόπο
κρίνει απαραίτητο.
Αρμοδιότητες

14. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος προεδρεύει της ολομέλειας

Αναπληρωτή Προέδρου.

της οικείας Βουλής, σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού
κωλύματος
Συντονιστική

του

Προέδρου

Επιτροπή,

της,

στην

και

συμμετέχει

Κεντρική

στη

Συντονιστική

Επιτροπή και στην Επιτροπή Επιλογής.
Αρμοδιότητες

15.-(1)

γραμματέων.

Βουλής στη διεύθυνση των συνεδριάσεων της ολομέλειας,

Οι γραμματείς βοηθούν τον Πρόεδρο της οικείας
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αναγιγνώσκουν έγγραφα η ανάγνωση των οποίων κρίνεται
αναγκαία από τον Πρόεδρο, σημειώνουν με σειρά τα ονόματα
των βουλευτών που ζητούν τον λόγο, βοηθούν τον Πρόεδρο
κατά την ψηφοφορία και καταγράφουν τις αποφάσεις που
λαμβάνονται.
(2)

Οι γραμματείς αποστέλλουν τα πρακτικά της

ολομέλειας στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων,
στον Πρόεδρο και στα μέλη εκάστης Βουλής και ενημερώνουν
για τα θέματα που απασχόλησαν τη Βουλή, καθώς και για τις
αποφάσεις της.
Αρμοδιότητες

16. Οι κοσμήτορες βοηθούν τον Πρόεδρο της οικείας Βουλής

κοσμητόρων.

στην τήρηση της τάξης κατά τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων
της ολομέλειας.
Κεφάλαιο Δ΄: Επιτροπή Επιλογής και Συντονιστικές
Επιτροπές Βουλής

Επιτροπή Επιλογής.

17. Η Επιτροπή Επιλογής εκάστης Βουλής, που αποτελείται
από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον
Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους γραμματείς και
τους κοσμήτορές της, ορίζει τον πρόεδρο, τον αναπληρωτή
πρόεδρο, καθώς και τα μέλη εκάστης επιτροπής, που
επικυρώνονται από την ολομέλεια του σώματος.

Συντονιστική Επιτροπή

18.-(1) Τα μέλη εκάστης Επιτροπής Επιλογής αποτελούν και

και Κεντρική Συντονιστική

τη Συντονιστική Επιτροπή εκάστης Βουλής, που είναι αρμόδια

Επιτροπή.

για τον συντονισμό της δράσης της.
(2) Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς
και

ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκάστης

Βουλής αποτελούν την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή, που
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είναι αρμόδια για τον γενικό συντονισμό της δράσης της
Παράλληλης Βουλής και τον προγραμματισμό των εργασιών
της, καθώς και για την τήρηση του παρόντος Κανονισμού.
(3) Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
προεδρεύει των εργασιών των Συντονιστικών Επιτροπών και
της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής.
Κεφάλαιο Ε΄: Ημερήσιες διατάξεις
Ημερήσια διάταξη

19.-(1) Η ημερήσια διάταξη συνεδρίας ολομέλειας εκάστης

ολομέλειας και εγγραφή

Βουλής καταρτίζεται από τον Πρόεδρό της και κοινοποιείται

θέματος εξαιρετικού
ενδιαφέροντος.

στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και στα μέλη
της οικείας Βουλής.
(2) Δέκα (10) τουλάχιστον βουλευτές μπορούν να
ζητήσουν όπως εγγραφεί στην ολομέλεια για συζήτηση
οποιοδήποτε θέμα εξαιρετικού ενδιαφέροντος.

Ημερήσια διάταξη

20.

επιτροπής.

καταρτίζεται από τον πρόεδρό της ή τον αναπληρωτή

Η

ημερήσια

διάταξη

συνεδρίας

επιτροπής

πρόεδρό της και κοινοποιείται στον Πρόεδρο της Βουλής
των Αντιπροσώπων και στα μέλη της οικείας Βουλής:
Νοείται ότι, η ειδοποίηση των μελών με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο

ή

με

άλλο

ηλεκτρονικό

μέσο

στην

ηλεκτρονική διεύθυνση που τα μέλη έχουν δηλώσει,
θεωρείται ως νομότυπη κλήση.
Συνεδρία επιτροπής ή

20Α.-(1) Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής των

ολομέλειας Βουλής διά

Αντιπροσώπων

τηλεδιασκέψεως.

και

της

Κεντρικής

Συντονιστικής

Επιτροπής βουλευτής σε περίπτωση απουσίας του στο
εξωτερικό ή σε περίπτωση που η φυσική παρουσία του
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είναι δυσχερής ή στην περίπτωση που υφίσταται
οποιοδήποτε άλλο κώλυμα που παρεμποδίζει την
προσέλευση ενός ή περισσοτέρων ή όλων των μελών της
Βουλής να συμμετέχει σε συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως
ισχύουν τα ακόλουθα:
(α)

Για τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας οι
αποφάσεις

που

λαμβάνονται

μέσω

τηλεδιασκέψως λογίζονται ως νόμιμες.
(β)

Οποιαδήποτε
τηλεδιασκέψεως

συνεδρία
λογίζεται

μέσω
ως

νόμιμη

συνεδρία και κάθε μέλος της Βουλής που
μετέχει στη συνεδρία λογίζεται ως παρών και
δικαιούμενο να ψηφίζει.

(γ)

Σε περίπτωση που κρίνεται επιβεβλημένη η
αποχώρηση ενός ή περισσοτέρων μελών για
οποιοδήποτε λόγο η διακοπή της σύνδεσης
με το εν λόγω μέλος ή μέλη, λογίζεται ως
νόμιμη αποχώρηση από τη συνεδρία μέσω
τηλεδιασκέψεως.

(δ)

Συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ότι
λαμβάνει

χώρα

σε

χώρο

που

ήθελε

καθορισθεί επί τούτω.
(2)

Για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας λογίζεται ότι

παρόντες είναι και όσα μέλη λαμβάνουν μέρος στη
συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως, νοουμένου ότι σε κάθε
περίπτωση

τηρείται

πρακτικό

για

τους

λόγους

συμμετοχής του στη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
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Κεφάλαιο Στ΄: Βουλευτές
Αριθμός βουλευτών.

21. Ο αριθμός των μελών εκάστης Βουλής μπορεί να
ανέρχεται στον αριθμό των εβδομήντα (70) μελών.

Επιλογή και διορισμός

22. Οι βουλευτές επιλέγονται από τον Πρόεδρο της Βουλής

βουλευτή.

των Αντιπροσώπων, με βάση κριτήρια που εκάστοτε
αποφασίζονται:
Νοείται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
δύναται να επιλέξει και να διορίσει ως βουλευτές διακεκριμένες
προσωπικότητες που ασχολούνται με θέματα που εξετάζει η
οικεία Βουλή.

Παύση βουλευτή.

23. Βουλευτής δύναται να παυθεί από τον Πρόεδρο της
Βουλής των Αντιπροσώπων, σε περίπτωση που συντρέχουν
λόγοι που δικαιολογούν τέτοια παύση, και στη θέση του να
διορισθεί άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του.

Συμμετοχή σε επιτροπή.

24. Έκαστος βουλευτής είναι μέλος σε μία μόνο επιτροπή με
δικαίωμα ψήφου και δικαιούται να παρακολουθεί, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, τις συνεδριάσεις οποιασδήποτε άλλης
επιτροπής.

Υποχρεωτική συμμετοχή.

25. Έκαστος βουλευτής υποχρεούται όπως συμμετέχει στις
συνεδριάσεις της ολομέλειας και της επιτροπής στην οποία
είναι μέλος και εν γένει στις εργασίες της Βουλής.

Απουσίες βουλευτών.

26. Απουσία βουλευτή αναφέρεται γραπτώς στον Πρόεδρο
εκάστης Βουλής ή στον πρόεδρο της επιτροπής της οποίας
είναι μέλος, συστηματικές δε απουσίες βουλευτή από τις
εργασίες ολομέλειας ή επιτροπής αναφέρονται από τον
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Πρόεδρο ή τον πρόεδρο της επιτροπής, ανάλογα με την
περίπτωση, στη Συντονιστική Επιτροπή της Βουλής για
εξέταση του θέματος και ο Πρόεδρος της Βουλής των
Αντιπροσώπων δύναται να τον αντικαταστήσει για το
υπόλοιπο της θητείας του.
Συμπεριφορά βουλευτών.

27. Βουλευτής οφείλει:
(α)

να εμφανίζεται και συμπεριφέρεται κατά τρόπο που
ανταποκρίνεται στο έργο και στην αποστολή της
Παράλληλης Βουλής﮲

(β)

να αποφεύγει ενέργειες που παρεμποδίζουν την
ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της Παράλληλης
Βουλής ﮲και

(γ)

να αποφεύγει τη χρήση υβριστικής ή προσβλητικής
γλώσσας κατά οποιουδήποτε προσώπου.

Ιδιότητα βουλευτή.

28. Η ιδιότητα του βουλευτή της Παράλληλης Βουλής
εκπηγάζει από τις αρχές που διέπουν την εθελοντική
προσφορά

και

είναι

ασύμβατη

με

την

αποκόμιση

οποιουδήποτε οφέλους ή ωφελημάτων:
Νοείται ότι βουλευτής της Παράλληλης Βουλής
συμμετέχει στις εργασίες υπό την προσωπική του
ιδιότητα.
ΜΕΡΟΣ III
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Κεφάλαιο Α΄: Εργασίες ολομέλειας
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Σύγκληση συνεδρίας.

29.

Η ολομέλεια εκάστης Βουλής συγκαλείται από τον

Πρόεδρό της σε συνεδρία όποτε το ζητήσει η πλειοψηφία των
μελών της και αφού προηγουμένως διαβουλευθεί με τον
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και με την
οικεία Συντονιστική Επιτροπή ή την Κεντρική Συντονιστική
Επιτροπή, αν αυτό κριθεί αναγκαίο:
Νοείται ότι, σε περίπτωση έκτακτης συνόδου, ισχύουν οι
πρόνοιες του Κανονισμού 12.
Αναπλήρωση Προέδρου.

30. Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος, τον
Πρόεδρο εκάστης Βουλής αναπληρώνει ο Αναπληρωτής
Πρόεδρος της Βουλής ή ο πρεσβύτερος βουλευτής.

Ο Πρόεδρος της Βουλής

31. Σε περίπτωση που σε συνεδρία ολομέλειας Βουλής

των Αντιπροσώπων

παρίσταται ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων,

δύναται να προεδρεύει
συνεδρίας ολομέλειας.
Δημόσιες συνεδρίες.

αυτός δύναται να προεδρεύει των εργασιών της.

32. Οι συνεδρίες της ολομέλειας είναι δημόσιες, εκτός εάν
αποφασιστεί διαφορετικά.

Παρουσίες.

33. Κατά την έναρξη των εργασιών της ολομέλειας
λαμβάνονται παρουσίες, οι οποίες καταχωρίζονται σε μητρώο
που τηρείται στο Αρχείο.

Απαρτία.

34. Βουλή βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται το ένα τρίτο
του συνολικού αριθμού των μελών της.

Αγορεύσεις.

35. Βουλευτής δύναται να αγορεύσει κατόπιν προφορικής
άδειας που ζητά από τον Πρόεδρο, ο δε χρόνος αγόρευσης
δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά.
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Εκθέσεις/προτάσεις

36.

επιτροπών.

συνοδευόμενες από τις εκθέσεις τους, κατατίθενται στην

Οι

εκθέσεις

και

οι

προτάσεις

των

επιτροπών,

ολομέλεια προς έγκριση.
Τροπολογίες.

37.-(1) Γραπτή τροπολογία προτεινόμενη από βουλευτή
κατατίθεται στη γραμματεία εκάστης Βουλής και κυκλοφορεί σε
όλα τα μέλη της τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν
από την έναρξη της συζήτησης του θέματος στην ολομέλεια
και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Βουλής.
(2) Οι τροπολογίες συζητούνται και τίθενται σε ψηφοφορία
προ του κυρίου ζητήματος.

Αποφάσεις ολομέλειας.

38.-(1) Οι αποφάσεις της ολομέλειας λαμβάνονται με
πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων βουλευτών.
(2) Οι αποφάσεις της ολομέλειας κοινοποιούνται στον
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, στους Προέδρους,
στους Αναπληρωτές Προέδρους και στα μέλη εκάστης
Βουλής, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Βουλής και τηρούνται
στο Αρχείο.
Κεφάλαιο Β΄: Επιτροπές

Σύσταση, αριθμός και

39.-(1) Για την εξέταση των θεμάτων και των προβλημάτων

σύνθεση επιτροπών.

που απασχολούν εκάστη Βουλή συστήνονται επιτροπές, ο
αριθμός των οποίων αποφασίζεται από την ολομέλεια, έπειτα
από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής.
(2) Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 17, η
σύνθεση των επιτροπών ορίζεται από την Επιτροπή Επιλογής
και επικυρώνεται από την ολομέλεια εκάστης Βουλής.
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Σύγκληση συνεδρίας.

40.-(1) Ο πρόεδρος της επιτροπής και, σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματός του, ο αναπληρωτής πρόεδρος ή ο
πρεσβύτερος βουλευτής συγκαλεί τη συνεδρία της επιτροπής,
καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, αφού λάβει υπόψη τις
απόψεις των μελών της, και διευθύνει τη διεξαγωγή των
εργασιών της.
(2) Οι επιτροπές συνεδριάζουν όποτε το κρίνει αναγκαίο η
πλειοψηφία των μελών τους.

Ο Πρόεδρος της Βουλής

41. Σε περίπτωση που σε συνεδρία επιτροπής παρίσταται ο

των Αντιπροσώπων

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, αυτός δύναται να

δύναται να προεδρεύει
συνεδρίας επιτροπής.
Χώρος συνεδρίασης.

προεδρεύει των εργασιών της.

42. Οι επιτροπές συνεδριάζουν στο κτίριο της Βουλής των
Αντιπροσώπων ή σε χώρο που θα αποφασιστεί από τον
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων σε συνεννόηση με
την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή:
Νοείται ότι οι επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν
διά τηλεδιασκέψεως.

Απαρτία.

43. Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρίσταται το ένα
τρίτο τουλάχιστον του αριθμού των μελών και οι αποφάσεις
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και
ψηφιζόντων βουλευτών.

Κοινές συνεδριάσεις

44. Ο Πρόεδρος εκάστης Βουλής μπορεί να συγκαλεί κοινές

επιτροπών.

συνεδρίες δύο ή περισσότερων επιτροπών, των οποίων
προεδρεύει.

Εξέταση θεμάτων.

45. Εκάστη επιτροπή μπορεί να εξετάσει οποιοδήποτε θέμα
παραπέμπεται σε αυτήν από την ολομέλεια ή αυτεπάγγελτα
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οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητά
της και, σε περίπτωση που προωθείται για συζήτηση θέμα που
συζητείται και σε επιτροπή άλλης Βουλής, ενημερώνεται ο
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος
αποφασίζει σχετικά.
Έκθεση επιτροπής.

46. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης ενός θέματος
ετοιμάζεται έκθεση της επιτροπής, η οποία κυκλοφορεί προς
όλα τα μέλη της οικείας Βουλής.

Πρόσκληση για

47.-(1) Οι επιτροπές δύναται να καλούν ενώπιόν τους

συμμετοχή σε συνεδρία

οποιαδήποτε

επιτροπής και κατάθεση
πληροφοριών.

αρχή,

οργανισμό,

σωματείο,

σύνδεσμο,

συντεχνία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για να παράσχει
πληροφορίες και στοιχεία ή να εκφράσει γνώμη για
οποιοδήποτε υπό συζήτηση θέμα.
(2) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που κατατίθενται
ενώπιον των επιτροπών είναι προς δημόσια χρήση, εκτός εάν
αποφασιστεί διαφορετικά.

Αποφάσεις επιτροπής.

48. Οι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνονται με πλειοψηφία
και τυχόν διαφωνίες μελών, καθώς και οι λόγοι αυτών
καταγράφονται συνοπτικά στην έκθεση της επιτροπής.

Πρακτικά συνεδρίασης.

49. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων εκάστης επιτροπής
τηρούνται συνοπτικά, εκτός εάν η επιτροπή αποφασίσει
διαφορετικά, υπογράφονται από τον πρόεδρό της και
τηρούνται στο Αρχείο, τηρουμένων των προνοιών του
Κανονισμού 55.

Δημόσιες συνεδρίες.

50. Οι συνεδρίες των επιτροπών είναι δημόσιες, εκτός εάν
αποφασιστεί διαφορετικά.
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Παρουσίες.

51. Κατά την έναρξη της συνεδρίας επιτροπής λαμβάνονται
παρουσίες, οι οποίες καταχωρίζονται σε μητρώο που τηρείται
στο Αρχείο.

Ανάγνωση έκθεσης

52. Ο πρόεδρος της επιτροπής ή ο αναπληρωτής πρόεδρός

επιτροπής ενώπιον

της ή ο πρεσβύτερος βουλευτής αναγιγνώσκει την έκθεση της

ολομέλειας.

επιτροπής ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Κατάθεση

53. Όλα τα υπομνήματα/έγγραφα που κατατίθενται σε

υπομνημάτων/εγγράφων.

επιτροπή τίθενται ενώπιον του Προέδρου της οικείας Βουλής,
ο οποίος τα διαβιβάζει σε όλα τα μέλη της Βουλής και
καταχωρίζονται στο Αρχείο.

Κεφάλαιο Γ΄: Πρακτικά και Αρχείο
Πρακτικά συνεδριάσεων

54. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκάστης

ολομέλειας.

Βουλής τηρούνται κατά λέξη, διανέμονται στους βουλευτές
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και κοινοποιούνται στον
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Επικύρωση και τήρηση

55. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκάστης

στο Αρχείο.

Βουλής υπογράφονται από τον Πρόεδρό της, αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της Βουλής και τηρούνται στο Αρχείο:
Νοείται ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων της
ολομέλειας

και

των

επιτροπών

φυλάσσονται

σε

ηλεκτρονική μορφή σε περίπτωση τηλεδιασκέψεως και
τηρούνται στο αρχείο.
ΜΕΡΟΣ IV
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Προσωρινή προεδρία

56. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου εκάστης Βουλής και την

Βουλών.

ανάληψη των καθηκόντων του, των εργασιών της ολομέλειας
προεδρεύει ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων,
στην περίπτωση δε συνεδριάσεων Βουλών που συνεχίζουν τη
λειτουργία τους (Κυπριακή Παιδοβουλή και Βουλή των Νέων
Αντιπροσώπων) προεδρεύουν οι υφιστάμενοι Πρόεδροί τους:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που σε συνεδρία ολομέλειας
υφιστάμενης Βουλής παρίσταται ο Πρόεδρος της Βουλής των
Αντιπροσώπων, αυτός δύναται να προεδρεύει των εργασιών
της.

Μη εφαρμογή του

57. Οι πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού δεν τυγχάνουν

Κανονισμού για ορισμένο

εφαρμογής για τις υφιστάμενες Βουλές μέχρι τη λήξη της

χρόνο.

θητείας τους, οπότε και τίθεται σε ισχύ ο παρών Κανονισμός,
αφού εγκριθεί από αυτές.
ΜΕΡΟΣ V
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τροποποίηση του

58.-(1) Βουλευτής έχει δικαίωμα όπως προτείνει στον

Κανονισμού.

Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων τροποποίηση του
παρόντος Κανονισμού, η οποία συνοδεύεται από σύντομη
αιτιολογική έκθεση.
(2) Πρόταση τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού
παραπέμπεται

για

μελέτη

στην

Κεντρική

Συντονιστική

Επιτροπή, η οποία υποβάλλει έκθεση με τα συμπεράσματά
της στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Θέμα μη προνοούμενο

59.-(1) Για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο δεν γίνεται πρόνοια

στον Κανονισμό και

στον παρόντα Κανονισμό εκάστη Βουλή της Παράλληλης

εξουσία επίλυσης
διαφορών.

Βουλής ενεργεί κατ’ αναλογία των ισχυόντων στον Κανονισμό

24
της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας
και των αναφερόμενων στη Βουλή των Αντιπροσώπων
διατάξεων του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(2)

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει

εξουσία να επιλύει οποιαδήποτε διαφορά και/ή διαφωνία
δυνατόν να ανακύψει κατά την εφαρμογή των προνοιών του
παρόντος Κανονισμού.
Έναρξη της ισχύος του

60. Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία

παρόντος Κανονισμού.

επικύρωσής του από εκάστη Βουλή.

ΕΗ/ΧΧ/Β.Μιχ./ΜΑΤ
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ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

1.

(α) Η Βουλή για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, σε
ιδρυτική συνέλευσή της ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2019, ενέκρινε ομόφωνα τον
Κανονισμό της Παράλληλης Βουλής.
(β) Η Βουλή για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση σε
συνεδρία της ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2020, ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση
του Κανονισμού της Παράλληλης Βουλής. (Οι τροποποιήσεις είναι ενσωματωμένες
στο κείμενο του Κανονισμού με μαυρισμένα γράμματα).

2.

(α) Η Βουλή για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία σε ιδρυτική
συνέλευσή της, ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2019, ενέκρινε ομόφωνα τον Κανονισμό
της Παράλληλης Βουλής.
(β) Η Βουλή για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία σε συνεδρία
της ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2020, ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του
Κανονισμού της Παράλληλης Βουλής. (Οι τροποποιήσεις είναι ενσωματωμένες στο
κείμενο του Κανονισμού με μαυρισμένα γράμματα).

3.

(α) Η Βουλή για τον Πολιτισμό σε ιδρυτική συνέλευσή της, ημερομηνίας 22
Νοεμβρίου 2019, ενέκρινε ομόφωνα τον Κανονισμό της Παράλληλης Βουλής.
(β) Η Βουλή για τον Πολιτισμό σε συνεδρία της ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2020,
ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του Κανονισμού της Παράλληλης Βουλής. (Οι
τροποποιήσεις είναι ενσωματωμένες στο κείμενο του Κανονισμού με μαυρισμένα
γράμματα).

4.

(α) Η Βουλή για την Κοινωνία των Πολιτών σε ιδρυτική συνέλευσή της, ημερομηνίας
22 Νοεμβρίου 2019, ενέκρινε ομόφωνα τον Κανονισμό της Παράλληλης Βουλής.
(β) Η Βουλή για την Κοινωνία των Πολιτών σε συνεδρία της ημερομηνίας 21 Ιουλίου
2020, ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του Κανονισμού της Παράλληλης
Βουλής. (Οι τροποποιήσεις είναι ενσωματωμένες στο κείμενο του Κανονισμού με
μαυρισμένα γράμματα).

5.

Η Βουλή για την Επιχειρηματικότητα σε ιδρυτική συνέλευσή της, ημερομηνίας 22
Οκτωβρίου 2020, ενέκρινε ομόφωνα τον Κανονισμό της Παράλληλης Βουλής.

