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ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ 
ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ1

oOo 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Άρθρα 191 και 198 του Κανονισμού,
με παραπομπή στα άρθρα 12, 13, 14, 168, 169 και 187 σύμφωνα με τα άρθρα 195 και 196 και 

το Παράρτημα I

oOo

1. ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ

Ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την προεδρία

1. διαπιστώνει, (όταν κρίνεται σκόπιμο), ότι ούτε ο απερχόμενος πρόεδρος, ούτε κάποιος 

από τους απερχόμενους αντιπροέδρους κατά τη σειρά κατάταξης, ούτε ο βουλευτής με τη 

μακρότερη θητεία επιθυμούν να ασκήσουν χρέη προέδρου

2. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης

3. υπενθυμίζει στα μέλη

α) το αντικείμενο της συνεδρίασης : συγκρότηση σε σώμα του προεδρείου της 

αντιπροσωπείας με την εκλογή του προέδρου και ενός, δύο ή τριών 

αντιπροέδρων σύμφωνα με το άρθρα 191 και 198 του Κανονισμού

β) την σειρά εκλογής

. του προέδρου 

. των αντιπροέδρων 

4. σημειώνει αν υπάρχουν αναπληρωτές (άρθρο 187)

                    
1 Εφαρμόζεται στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, στις αντιπροσωπείες σε 

κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας και στις αντιπροσωπείες για πολυμερείς συνελεύσεις
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2. ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ

Α: Προετοιμασίες

Ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την προεδρία

1. διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας (1/4 των μελών) (άρθρο 195, παρ. 2)

2. ζητεί να υποβληθούν οι υποψηφιότητες για την προεδρία και διαπιστώνει κατά 
πόσον:

α) προέρχονται από πολιτική ομάδα ή από το 5% τουλάχιστον των τακτικών 

μελών (άρθρο 13, παρ. 1)

β) ο υποψήφιος/οι υποψήφιοι δηλώνει/ουν τη συμφωνία του/τους (σε περίπτωση 

απουσίας υποψηφίου, η συγκατάθεσή του μπορεί να δοθεί γραπτώς (άρθρο 13, 

παρ. 1)

γ) ο υποψήφιος/ οι υποψήφιοι έχει/έχουν συμπληρώσει τη δήλωση 
οικονομικών συμφερόντων του/τους (Παράρτημα I, άρθρο 1, παρ. 2, και 
άρθρο 2)

Β: Ψηφοφορία δια βοής

Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος (και εφόσον δεν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το

ένα έκτο των μελών της αντιπροσωπείας (άρθρο 191, παρ. 2, 2° εδάφιο)-, ο βουλευτής 

που ασκεί προσωρινά την προεδρία τον ανακηρύσσει εκλεγμένο πρόεδρο διά βοής

(άρθρο 191, παρ. 2, 1° εδάφιο).

Ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την προεδρία καλεί τον εκλεγέντα πρόεδρο να 

λάβει τη θέση του.

Ο πρόεδρος προχωρεί αμέσως στο σημείο 3.
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Γ: Μυστική ψηφοφορία

Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι - ή εάν ζητηθεί από το ένα έκτο των 

μελών της αντιπροσωπείας - ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την προεδρία προχωρεί

στην εκλογή με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191, παρ. 2, 2° εδάφιο).

Ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την προεδρία

1. υπενθυμίζει ότι κάθε μέλος διαθέτει μία μόνο ψήφο και ότι για την εκλογή

απαιτείται:

- η απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων1 συμπεριλαμβανομένων των ψήφων 

υπέρ και κατά (άρθρο 191, παρ. 2, 3° και 4° εδάφιο)·

α) σε περίπτωση μίας μόνο υποψηφιότητας (ανεξάρτητα από τον γύρο

ψηφοφορίας) (άρθρο 191, παρ. 2, 3° εδάφιο)·

β) κατά τον πρώτο γύρο (ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποψηφίων) (άρθρο 

191.2, 4° εδάφιο)·

- η σχετική πλειοψηφία: σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός 

υποψήφιοι κατά το δεύτερο γύρο ψηφοφορίας (σε περίπτωση ισοψηφίας εκλέγεται o 

πρεσβύτερος υποψήφιος) (άρθρο 191, παρ. 2, 4°εδάφιο)·

2. απαριθμεί τους αναπληρωτές

3. ενημερώνει τα μέλη για τη δυνατότητα να προβούν στην εκλογή του προέδρου με 

μυστική ψηφοφορία μέσω της κάλπης ή διά ηλεκτρονικής οδού (άρθρο 168, παρ. 

1)

                    
1 Ο αμέσως μεγαλύτερος ακέραιος από το ήμισυ του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψήφων
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1) Πρώτος γύρος της ψηφοφορίας

Κάλπες

Ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την προεδρία

1. προχωρεί στην κλήρωση 2 έως 8 ψηφολεκτών που θα πραγματοποιήσουν την 

καταμέτρηση των ψήφων (άρθρο 169, παρ. 4, 1° εδάφιο) (Σημ.: οι υποψήφιοι δεν 

μπορούν να είναι ψηφολέκτες, άρθρο 169, παρ. 4, 2° εδάφιο);

2. ανακοινώνει τις υποψηφιότητες

3. διανέμει τα ψηφοδέλτια που περιέχουν τα ονόματα του/των υποψηφίου/υποψηφίων·

4. ανοίγει την ψηφοφορία καλώντας κάθε μέλος της αντιπροσωπείας κατ' 

αλφαβητική σειρά· τα μέλη ρίχνουν το ψηφοδέλτιό τους στην κάλπη και 

υπογράφουν τον κατάλογο ψηφοφορίας·

5. στο τέλος της ψηφοφορίας, διακόπτει τη συνεδρίαση προκειμένου να λάβει χώρα η 

καταμέτρηση των ψήφων.

Η καταμέτρηση πραγματοποιείται από τους ψηφολέκτες (άρθρο 169, παρ. 4, 1° 

εδάφιο).

6. ανακοινώνει τα αποτελέσματα:

. τον αριθμό των ψηφισάντων 

. τα λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια

. τα έγκυρα ψηφοδέλτια (τα λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια δεν υπολογίζονται)

. την απαιτούμενη πλειοψηφία

. τις ψήφους που έλαβε κάθε υποψήφιος:

. εάν ένας από τους υποψήφιους τύχει της απόλυτης πλειοψηφίας των 

ψηφισάντων, ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την προεδρία τον 

ανακηρύσσει εκλεγέντα πρόεδρο και τον καλεί να λάβει τη θέση του·

Ο πρόεδρος προχωρεί αμέσως στο σημείο 3.
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. στην αντίθετη περίπτωση, ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την προεδρία 

προχωρεί σε δεύτερο γύρο ψηφοφορίας.

(βλ. παρακάτω "2) Δεύτερος γύρος ψηφοφορίας”).

Ηλεκτρονική ψηφοφορία (για κατ' ανώτατο όριο 2 υποψήφιους για την προς πλήρωση θέση)

Ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την προεδρία

1. ελέγχει κατά πόσο τα τακτικά μέλη και οι αναπληρωτές που συμμετέχουν στην 

ψηφοφορία έχουν όλοι στη διάθεσή τους την κάρτα ψηφοφορίας τους

2. σε περίπτωση που ένα από τα τακτικά μέλη ή από τους αναπληρωτές που 

συμμετέχουν στην ψηφοφορία δεν έχει την κάρτα ψηφοφορίας του, ανακοινώνει ότι 

η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω της κάλπης (και εφαρμόζει την ως άνω διαδικασία 

ψηφοφορίας "Κάλπες")

3. σε περίπτωση που όλα τα τακτικά μέλη και οι αναπληρωτές που συμμετέχουν στην 

ψηφοφορία έχουν την κάρτα ψηφοφορίας τους, ανακοινώνει ότι η ψηφοφορία θα 

διεξαχθεί δια της ηλεκτρονικής οδού

4. ανακοινώνει τις υποψηφιότητες

5. διευκρινίζει την αντιστοιχία των υποψηφίων (κατά αλφαβητική σειρά)

- πράσινο κουμπί: υποψήφιος αριθ. 1

- κόκκινο κουμπί: υποψήφιος αριθ.2

- λευκό κουμπί: αποχή/άκυρη ψήφος/λευκό

(σημείωση: για τους διορισμούς δεν υπολογίζονται παρά μόνο οι έγκυρες ψήφοι)

6. υπενθυμίζει στους ψηφίζοντες ότι σε περίπτωση λάθους στην επιλογή τους, αρκεί να 

πατήσουν δύο κουμπιά ταυτόχρονα για να μπορέσουν να ψηφίσουν εκ νέου.

7. ανακοινώνει ότι πρόκειται για μυστική ψηφοφορία

8. κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας
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9. κηρύσσει τη λήξη της ψηφοφορίας

10. ανακοινώνει τα αποτελέσματα

. τον αριθμό των ψηφισάντων 

. τα λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια

. τα έγκυρα ψηφοδέλτια (τα λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια δεν υπολογίζονται)

. την απαιτούμενη πλειοψηφία

. τις ψήφους που έλαβε κάθε υποψήφιος:

. εάν ένας από τους υποψήφιους τύχει της απόλυτης πλειοψηφίας των 

ψηφισάντων, ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την προεδρία τον 

ανακηρύσσει εκλεγέντα πρόεδρο και τον καλεί να λάβει τη θέση του·

Ο πρόεδρος προχωρεί αμέσως στο σημείο 3.

. εάν ουδείς εκ των υποψηφίων τύχει της απόλυτης πλειοψηφίας των 

ψηφισάντων, ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την προεδρία προχωρεί σε 

δεύτερο γύρο ψηφοφορίας

(βλ. παρακάτω "2) Δεύτερος γύρος ψηφοφορίας").
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2) Δεύτερος γύρος ψηφοφορίας

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως για τον πρώτο γύρο, δηλαδή:

1. διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία (άρθρο .195, παρ. 2)

2. υποβολή υποψηφιοτήτων

3. ψηφοφορία

- μέσω της κάλπης

σημείωση: Οι ψηφολέκτες είναι οι ίδιοι του πρώτου γύρου. (Εάν ένας ή 

περισσότεροι ψηφολέκτες δεν είναι πλέον διαθέσιμοι, διεξάγεται κλήρωση μόνο για 

την επιλογή των ονομάτων των αναπληρωτών ψηφολεκτών)

- διά ηλεκτρονικής οδού

4. ανακοίνωση των αποτελεσμάτων:

. αριθμός ψηφισάντων 

. λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια

. έγκυρα ψηφοδέλτια

. ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος:

.υποψήφιος που εκλέγεται:

- σε περίπτωση μίας μόνο υποψηφιότητας, ο υποψήφιος εκλέγεται μόνο 

με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων

- σε περίπτωση πολλών υποψηφιοτήτων, εκλέγεται ο υποψήφιος που 

συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων

- σε περίπτωση ισοψηφίας, εκλέγεται ο πρεσβύτερος από τους 

υποψήφιους (άρθρο .191, παρ. 2, 4° εδάφιο)·

Ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την προεδρία καλεί τον εκλεγέντα πρόεδρο να 

λάβει τη θέση του.

Ο πρόεδρος προχωρεί στο σημείο 3.

3. EΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ



DV\788255EL.doc 8/9 PE396.168

Α: Προετοιμασίες

Ο πρόεδρος προχωρεί στην εκλογή ενός, δύο ή τριών αντιπροέδρων.

Ο πρόεδρος ζητεί από τα μέλη να υποβάλουν χωριστές και διαδοχικές υποψηφιότητες για 

τις θέσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου αντιπροέδρου αντιστοίχως και διαπιστώνει ότι:

1) οι υποψηφιότητες προέρχονται από πολιτική ομάδα ή από το 5% τουλάχιστον των 

τακτικών μελών (άρθρο 13, παρ. 1) 

2) οι υποψήφιοι συμφωνούν με την υποψηφιότητά τους (σε περίπτωση απουσίας υποψηφίου, 

η συγκατάθεσή του μπορεί να δοθεί γραπτώς (άρθρο 13, παρ. 1) 

3) οι υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων τους

(Παράρτημα I, άρθρο 1, παρ. 2 και άρθρο 2) 

Β: Ψηφοφορία διά βοής

Εάν o αριθμός των υποψηφίων αντιστοιχεί στον αριθμό των προς πλήρωση εδρών, - και 

εάν δεν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το ένα έκτο των μελών της αντιπροσωπείας (άρθρο 

191, παρ. 2, 2° εδάφιο) -, ανακηρύσσει τον/τους υποψηφίους εκλεγέντα/ες διά βοής (άρθρο 

191, παρ. 2, 1° εδάφιο).

Ο πρόεδρος καλεί τους εκλεγέντες αντιπροέδρους να λάβουν θέση δίπλα του.

Γ: Μυστική ψηφοφορία

Εάν o αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς πλήρωση 

εδρών - ή εάν ζητηθεί από το ένα έκτο των μελών της αντιπροσωπείας -, o πρόεδρος προχωρεί

στην εκλογή με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191, παρ. 2, 2° εδάφιο).

Ο πρόεδρος προχωρεί ξεχωριστά και με διαδοχικές ψηφοφορίες στην εκλογή του κάθε 

αντιπροέδρου (άρθρο 191, παρ. 1).
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Για την εκλογή του κάθε αντιπροέδρου ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται 

για την εκλογή του προέδρου (βλ. σημείο 2 Γ ανωτέρω).

Σημείωση: Οι ψηφολέκτες είναι οι ίδιοι όπως για την εκλογή του προέδρου (Εάν ένας ή 

περισσότεροι ψηφολέκτες δεν είναι πλέον διαθέσιμοι, διεξάγεται κλήρωση μόνο για την 

επιλογή των ονομάτων των αναπληρωτών ψηφολεκτών).

Μετά το πέρας των ψηφοφοριών, ο πρόεδρος καλεί τους εκλεγέντες αντιπροέδρους να 

λάβουν θέση δίπλα του.




