ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Νέα Πολιτική Διοίκηση της Ελληνικής Συμπολιτείας
Ή
Ελληνικό Σύνταγμα των Πολιτών 2017
«Χρώμεθα γαρ Πολιτεία ου ζηλούση των τους πέλας νόμος»
(Χρειαζόμαστε μια πολιτεία που να μη ζηλεύει κανένα άλλο συνταγματικό
νομοθέτημα)
Στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιου και αδιαιρέτου Τριάδας και στις ηθικές αρχές
που εκφράστηκαν κατα την αρχαία ελληνική κοσμοθέαση:

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Νέα Πολιτική Διοίκηση της Ελληνικής Συμπολιτείας
Άρθρο 1
1. Το Πολίτευμα της Ελλάδας είναι ΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
2. Το θεμέλιο του πολιτεύματος αυτού είναι η ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ. Όλες οι
εξουσίες πηγάζουν από τον Ελληνικό Λαό υπάρχουν για τον Ελληνικό Λαό
και ασκούνται από τον Ελληνικό Λαό.
3. Ειδικότερα, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Ελληνικό Λαό υπέρ αυτού
και του απανταχού Ελληνισμού και ασκούνται από τους Ενεργούς Πολίτες.
4. Η αντιπροσωπευτική ή η έμμεση κομματική «δημοκρατία» αστικού τύπου,
καταργείται και αντικαθίσταται από την Άμεση Περιφερειακή Δημοκρατία.
5. Στην ελληνική συμπολιτεία ισχύει η αρχή της διάκρισης τεσσάρων
λειτουργιών, δηλαδή της Ελεγκτικής, της Νομοθετικής, της Εκτελεστικής
και της δικαστικής λειτουργίας.
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6. Ο κοινοβουλευτισμός δεν καταργείται αλλά αλλάζει ο τρόπος ανάδειξης
των βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων ή των δημοβουλίων που
λειτουργούν στην ελληνική συμπολιτεία.
*(Μορφή του πολιτεύματος)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.
2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και
ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Δημοκρατία.
2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία, η οποία υλοποιείται σύμφωνα
με τους όρους του Συντάγματος.
3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και ασκούνται από το λαό μέσα από
εκλογές, δημοψηφίσματα και μέσω των οργάνων της νομοθετικής, εκτελεστικής και
δικαστικής εξουσίας, όπως ορίζει το παρόν Σύνταγμα.
Κάθε πρόσωπο που ασκεί στο όνομα του λαού κρατική εξουσία λογοδοτεί ενώπιον
του λαού.
Η ψήφος κάθε πολίτη έχει ίση αξία μετά των υπολοίπων και δεν επιτρέπεται με
οποιονδήποτε νόμο να αλλοιωθεί η ισοδυναμία αυτή.

Άρθρο 2
Οι Αρχές που διέπουν το Πολίτευμα της Άμεσης Περιφερειακής Δημοκρατίας είναι οι ακόλουθες:
1. Η Αρχή της Ισηγορίας
2. Η Αρχή της Ισοπολιτείας
3. Η Αρχή της Ισονομίας (Όλοι είναι ίσοι απέναντι στους νόμους της ενεργής Δημοκρατίας των
Ενεργών Πολιτών).
4. Η Αρχή της περιφερειακής διάρθρωσης του Πολιτεύματος, σύμφωνα με τον διοικητικό Χάρτη
της Χώρας.
5. Η Αρχή της κληρωτής ανάδειξης των αξιωματούχων σε όλα τα πολιτειακά και πολιτικά
λειτουργήματα.
6. Η Αρχή της τετραετούς θητείας των αξιωματούχων, μη επαναλήψιμης, αν δεν κληρωθούν όλοι
οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες προς κλήρωση ενεργοί Έλληνες πολίτες.
7. 7. Η Αρχή της ανακλητότητας και της λογοδοσίας των αξιωματούχων, στο τέλος της θητείας
τους.
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8. Η Αρχή ότι η Πολιτεία οφείλει να φροντίζει, ώστε όλοι οι Πολίτες της να έχουν ένα αξιοπρεπές
επίπεδο ζωής, το οποίο καθορίζεται με νόμο
*(Ισότητα των Ελλήνων)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Eπιτρέπεται να αφαιρεθεί η
ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε
σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος.
4. Mόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που
εισάγονται με ειδικούς νόμους.
5. Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
6. Kάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας,
σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.
7. Tίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.
Ερμηνευτική δήλωση: Η διάταξη της παραγράφου 6 δεν αποκλείει να προβλέπεται με νόμο η
υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάμεων (εναλλακτική θητεία),
από όσους έχουν τεκμηριωμένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής
υπηρεσίας.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, ανεξαρτήτως δημοσίων ή ιδιωτικών αξιωμάτων που κατέχουν.
2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
3. Έλληνες πολίτες είναι τα τέκνα ενός τουλάχιστον Έλληνος πολίτου και όσοι διαμένουν αδιαλείπτως νόμιμα
στην Ελλάδα επί δεκαετία, επιτυγχάνουν σε εξέταση για την ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και το
ελληνικό Σύνταγμα και δηλώνουν πίστη και αφοσίωση στη νέα τους πατρίδα. Επιτρέπεται να αφαιρεθεί η
ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη
χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα.
4. Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες και δημόσια αξιώματα.
5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τα καθαρά τους
εισοδήματα.
Η διακρίβωση του καθαρού εισοδήματος θα γίνεται βάση δηλώσεως του υποχρέου για την οποία φέρει ο ίδιος
πλήρη ευθύνη και αποτελεί υποχρέωση του κράτους να επαληθεύσει τη δήλωση το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιήσει κάθε σύγχρονη τεχνική, συγκεκριμένες από πριν καθορισμένες επακριβώς ποινές που
μπορούν να φτάνουν μέχρι την παύση του επαγγέλματος ή της δραστηριότητας.
Τα πρόστιμα είναι συγκεκριμένα ποσά για κάθε παράβαση από πριν καθορισμένα, απαγορευμένης της
θέσπισης ενός εύρους προστίμου.
6. Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας. Με
ειδικό νόμο μπορεί να προβλέπεται η υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων
δυνάμεων (εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν τεκμηριωμένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση
ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής υπηρεσίας.
7. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.

Άρθρο 3
Η Αξία Άνθρωπος
1. Ο σεβασμός και η προστασία της Αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση
της Πολιτείας, ανεξάρτητα από φυλή, γλώσσα, χρώμα, θρησκεία ή άλλη ιδεολογία, με σεβασμό
στη διαφορετικότητα των άλλων από όλους και για όλους.
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2. Η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και η κακομεταχείριση της προσωπικότητας του
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ και τιμωρείται από το Νόμο της Πολιτείας
3. Η Ελλάδα, ως μέλος της διεθνούς κοινότητας, ακολουθεί τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες
του διεθνούς δικαίου, που δεν αντίκεινται στο σύνταγμα της Χώρας της και επιδιώκει στην
εμπέδωση της παγκόσμιας ειρήνης, της Ελευθερίας, της Άμεσης Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης
και της συναδέλφωσης όλων των λαών.
4. Ο πόλεμος ως μέσο επίλυσης των διαφορών, ανάμεσα στις Χώρες και στους λαούς τους,
αποτελεί πράξη που προσβάλλει βάναυσα την Ιδέα της συνύπαρξης όλων των ανθρώπων όλων
των λαών και όλων των πολιτισμών.
5. Όποια Χώρα απειλεί με πόλεμο ή προπαρασκευάζει ή επιχειρεί πολεμικές πράξεις ή
εχθροπραξίες ενάντια σε άλλη Χώρα, όλες οι άλλες Χώρες της διεθνούς κοινότητας οφείλουν να
αποτρέπουν τέτοιες πράξεις ένοπλης βίας και αν κηρυχθεί πόλεμος, με τις όποιες
καταστρεπτικές συνέπειες για κάποια Χώρα, οι υπαίτιοι των πολεμικών επιχειρήσεων
παραπέμπονται σε διεθνές δικαστήριο, ως εγκληματίες πολέμου κατά της ανθρωπότητας.
ΤΜΗΜΑ Β’
Σχέσεις Πολιτείας με τα δόγματα των θρησκειών
Άρθρο 4
1. Όλες οι θρησκείες είναι ισότιμα ανεκτικές από την Ελληνική Πολιτεία και ο κάθε άνθρωπος έχει
το δικαίωμα να θρησκεύεται ή να μ η θρησκεύεται.
2. Ο προσηλυτισμός, ο θρησκευτικός ρατσισμός και η προπαγάνδα διάδοσης συγκεκριμένου
θρησκευτικού δόγματος εναντίον άλλου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
3. Οι πράξεις πίστης και θρησκευτικής λατρείας τελούνται στους επί τούτω προορισμένους
χώρους, ήτοι στους ιερούς ναούς, τα ιερά τεμένη κ.λπ. Πράξεις θρησκευτικού περιεχομένου που
δημόσια διεγείρουν την κοινωνία σε μίση, φανατισμούς και εχθροπραξίες διώκονται ποινικά
και αστικά.
4. Όλα τα ζητήματα, που σχετίζονται με την εκκλησιαστική και μοναστηριακή περιουσία ή άλλα
ζητήματα που δεν έχουν σχέση με τη θρησκευτική πίστη, όπως γάμοι, βαπτίσεις, ταφή των
νεκρών κ.α. ρυθμίζονται με νόμο της Ελληνικής Πολιτείας.
5. Η ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας είναι αυτοκέφαλη, αυτοδιοίκητη και ανεξάρτητη από την
πολιτική εξουσία. Σε ό,τι αφορά την πίστη στο χριστιανικό δόγμα, τις εκδηλώσεις λατρείας και
τα καθήκοντα που σχετίζονται με αυτό, η Πολιτεία δεν αναμιγνύεται, ούτε η Εκκλησία
επιτρέπεται να αναμιγνύεται σε ζητήματα της Πολιτείας.
6. Το καθεστώς του Αγίου Όρους αποτελεί αυτόνομη και αυτοδιοίκητη Αγιορείτικη Πολιτεία,
σύμφωνα με τις ιερές παραδόσεις και προστατεύεται από το Σύνταγμα των Ελλήνων Πολιτών,
ως παραδοσιακός χώρος λατρείας και θρησκευτικού τουρισμού, διεθνούς αξίας και σημασίας,
εντός του Ελληνικού εδάφους.
7. Το πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως, λόγω της μακράς ιστορικής του σύνδεσης με το
Ελληνικό Έθνος, τις Ελληνικές παραδόσεις και λόγω του ότι βρίσκεται σήμερα υπό καθεστώς,
που δεν επιτρέπει την έκφραση και την άσκηση των θρησκευτικών του καθηκόντων σε πλήρη
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ελευθερία, τελεί υπό την προστασία της Ελληνικής Πολιτείας, με βάση τις διμερείς σχέσεις των
δύο Χωρών (Ελλάδας‐Τουρκίας) και το διεθνές δίκαιο που προστατεύει τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
*(Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Eπικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Aνατολικής Oρθόδοξης Eκκλησίας
του Xριστού. H Oρθόδοξη Eκκλησία της Eλλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Kύριο ημών Iησού
Xριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Mεγάλη Eκκλησία της
Kωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Eκκλησία του Xριστού τηρεί απαρασάλευτα,
όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Eίναι
αυτοκέφαλη, διοικείται από την Iερά Σύνοδο των εν ενεργεία Aρχιερέων και από τη Διαρκή Iερά
Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο Kαταστατικός Xάρτης της
Eκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Tόμου της κθ΄ (29) Iουνίου 1850 και της
Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928.
2. Tο εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του Kράτους δεν αντίκειται
στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
3. Tο κείμενο της Aγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. H επίσημη μετάφρασή του σε άλλο
γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Aυτοκέφαλης Eκκλησίας της Eλλάδας και της
Mεγάλης του Xριστού Eκκλησίας στην Kωνσταντινούπολη.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Η Πρωτοβουλία δεν κάνει πρόταση εδώ, καθόσον θεωρεί ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να κριθεί
και να αποφασιστεί ευρύτερα από ολόκληρο το λαό.
Άρθρο 105 (Καθεστώς του Αγίου Όρους)
*ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. H χερσόνησος του ‘Αθω, από τη Mεγάλη Bίγλα και πέρα, η οποία αποτελεί την περιοχή του Aγίου
Όρους, είναι, σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του, αυτοδιοίκητο τμήμα του Eλληνικού
Kράτους, του οποίου η κυριαρχία πάνω σ’ αυτό παραμένει άθικτη. Aπό πνευματική άποψη το Άγιο
Όρος διατελεί υπό την άμεση δικαιοδοσία του Oικουμενικού Πατριαρχείου. Όλοι όσοι μονάζουν σ’
αυτό αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια μόλις προσληφθούν ως δόκιμοι ή μοναχοί, χωρίς άλλη
διατύπωση.
2. Tο ‘Αγιο Όρος διοικείται, σύμφωνα με το καθεστώς του, από τις είκοσι Iερές Mονές του, μεταξύ των
οποίων είναι κατανεμημένη ολόκληρη η χερσόνησος του ‘Αθω, το έδαφος της οποίας είναι
αναπαλλοτρίωτο.
H διοίκησή του ασκείται από αντιπροσώπους των Iερών Mονών, οι οποίοι αποτελούν την Iερή
Kοινότητα. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως μεταβολή στο διοικητικό σύστημα ή στον αριθμό των
Mονών του Aγίου Όρους, ούτε στην ιεραρχική τάξη και τη θέση τους προς τα υποτελή τους
εξαρτήματα. Aπαγορεύεται να εγκαταβιώνουν στο ‘Αγιο Όρος ετερόδοξοι ή σχισματικοί.
3. O λεπτομερής καθορισμός των αγιορειτικών καθεστώτων και του τρόπου της λειτουργίας τους
γίνεται από τον Kαταστατικό Xάρτη του Aγίου Όρους, τον οποίο, με σύμπραξη του αντιπροσώπου του
Kράτους, συντάσσουν και ψηφίζουν οι είκοσι Iερές Mονές και τον επικυρώνουν το Oικουμενικό
Πατριαρχείο και η Bουλή των Eλλήνων.
4. H ακριβής τήρηση των αγιορειτικών καθεστώτων τελεί ως προς το πνευματικό μέρος υπό την
ανώτατη εποπτεία του Oικουμενικού Πατριαρχείου και ως προς το διοικητικό μέρος υπό την εποπτεία
του Kράτους, στο οποίο ανήκει αποκλειστικά και η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
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5. Oι πιο πάνω εξουσίες του Kράτους ασκούνται από διοικητή, του οποίου τα δικαιώματα και
καθήκοντα καθορίζονται με νόμο.
Mε νόμο επίσης καθορίζονται η δικαστική εξουσία που ασκούν οι μοναστηριακές αρχές και η Iερή
Kοινότητα, καθώς και τα τελωνειακά και φορολογικά πλεονεκτήματα του Aγίου Όρους.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Δεν υπάρχει πρόταση. Το θέμα είναι πολύ λεπτό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, μελέτη και κατάθεση
απόψεων.
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών
δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.
2. Kάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την
προστασία των νόμων. H άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.
O προσηλυτισμός απαγορεύεται.
3. Oι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της Πολιτείας και στις ίδιες
υποχρεώσεις απέναντί της, όπως και οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας.
4. Kανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων προς το Kράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους.
5. Kανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, που ορίζει και τον τύπο του.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών
δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.
2. Kάθε θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα. H άσκηση της λατρείας
δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. O προσηλυτισμός απαγορεύεται.
3. Oι λειτουργοί όλων των θρησκειών υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις
απέναντί της, όπως και οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας.
4. Kανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων προς το Kράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους.
5. Kανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, που ορίζει και τον τύπο του.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Τα επίπεδα διάρθρωσης της Άμεσης Περιφερειακής δημοκρατίας
Άρθρο 5
1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από την Εκκλησία των Δήμων των Περιφερειών της Χώρας
και από τη Βουλή των Ελλήνων.
2. Η εκτελεστική ή η κυβερνητική λειτουργία ασκείται από τις ομαδοποιημένες έξι (6)
Αποκεντρωμένες Κυβερνώσες διοικητικές Περιφέρειες, ανά διετία εκ περιτροπής με τους
περιφερειακούς συμβούλους της ομαδοποιημένης κυβερνώσας Περιφέρειας.
3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται:
Α) Από τα πρωτοβάθμια δημοτικά δικαστήρια.
Β) Από τα δευτεροβάθμια περιφερειακά και
Γ) Από το Πολιτειακό, τριτοβάθμιο δικαστήριο, ως ακυρωτικό.
4. Η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ασκείται από τα δημοτικά και Περιφερειακά
αντίστοιχα συμβούλια, τα οποία κληρώνονται για τετραετή θητεία, μη επαναλήψιμη, αν δεν
κληρωθούν όλοι οι δικαιούμενοι προς κλήρωση, από τους Δημότες των Δήμων και για τις
Περιφέρειες από τους δημότες των Δήμων των Περιφερειών.
Πρόταση Κόκκα
Άρθρο 5
1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από την Εκκλησία των Δήμων των Περιφερειών της Χώρας και
από τη Βουλή των Ελλήνων.
2. Η εκτελεστική ή η κυβερνητική λειτουργία ασκείται από τις ομαδοποιημένες έξι (6)
Αποκεντρωμένες Κυβερνώσες διοικητικές Περιφέρειες, ανά διετία εκ περιτροπής με τους
περιφερειακούς συμβούλους της ομαδοποιημένης κυβερνώσας Περιφέρειας.
3. Η ελληνική συμπολιτεία, όπως αποκαλείται πλέον η κρατική υπόσταση που λειτουργεί στο
έδαφος της πρώην ελληνικής (αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας λειτουργεί πλέον μετά τη
καθιέρωση του Συντάγματος αυτού το αποκεντρωτικό σύστημα έκδοσης, προτάσεων,
διαβουλεύσεων και ψηφισμάτων από τους συμμετέχοντες και κύρια δομή της μελλοντικής
συμβίωσης των Ελλήνων και Ελληνίδων αναγνωρίζεται αφενός ο κοινοτισμός, δηλαδή η
οργάνωσή τους μετά από τις οικογένειες και τα άτομα σε κοινότητες οικονομικής και κοινονικής
αλληλεγγύης συμπολιτών) με κοινά ενδιαφέροντα ή συμφέροντα και αφετέρου στα όρια της
έκτασης των παραδοσιακών νομών της Χώρας, οι οποίοι πέραν των τριών μητροπολιτικών
κέντρων (Αθήνας‐Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας) λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα με
συστήματα αυτοδιαχείρησης και αλληλέγγιας κοινονικής οικονομίας και με αμεσοδημοκρατικό
τρόπο, συνεχίζοντας τη παράδοση των αρχικών πόλεων‐κρατών που συγκροτούν πλέον την
ελληνική συμπολιτεία.
4. Κύρια και πλήρης νομική και οικονομική ενότητα για ποιοτική ανάπτυξη και αποκεντρωμένη
αυτοδιαχειριστική λειτουργία με βάση την αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή οτι μπορεί να
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επιλύεται τοπικά δεν χρειάζεται να επιλύεται και να αποφασίζεται κεντρικά, αποτελεί ο κάθε
νομός της Χώρας που αυτοδιοικείται σε δύο επίπεδα α) τη σύγχρονη εκκλησία του δήμου των
κατοίκων που έχουν πολιτικά δικαιώματα και αποτελούν το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων
του κάθε νομού β) του τοπικού δημοβουλίου των 500 δημοβουλευτών κάθε νομού που
προετοιμάζει τις ημερήσιες διατάξεις και τη τεκμηρίωση των διάφορων ακόμη και αντιθετικών
προτάσεων που εισάγονται προς ψήφιση σε κάθε σύγχρονη τοπική εκκλησία του δήμου/νομού
και αποφασίζει επικουρικά για όλα τα θέματα για τα οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτή ή για
έκτακτα θέματα που προκύπτουν και δεν υφίστανται αποφάσεις της σύγχρονης Εκκλησίας του
δήμου/νομού.
5. Το κάθε τοπικό Δημοβούλιο Πολιτών προτείνει και εισηγείται την ανάλυψη όλων των αξιομάτων
της πόλης/νομού από επίλεκτους πολίτες, που αποδεδειγμένα έχουν κάποια ελάχιστα προσόντα
για το αξίωμα που διεκδικούν και επιλέγονται με αντικειμενικά κριτήρια για κάθε αξίωμα από το
τοπικό δημοβούλιο, το οποίο και οργανώνει όλη τη διαδικασία κληρώσεων για τη κατάληψη του
κάθε αξιώματος μεταξύ των Προκρίτων αυτών πολιτών και οι οποίοι θα πρέπει να ασκούν το
αξίωμα της πόλης/νομού για ένα εξάμηνο χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον εκ περιτροπής μεταξύ
όλων των προκριθέντων συμπολιτών τους που δήλωσαν την επιθημία να ασκήσουν αυτό το
αξίωμα. Συνεπώς στο πολίτευμα της άμεσης περιφερειακής δημοκρατίας ισχύουν οι αρχές της
αξιοκρατικής με αντικειμενικά κριτήρια ανάδειξης των αρχόντων σε τοπικό επίπεδο
πόλης/νομού κατόπιν κληρώσεως μεταξύ όλων όσων έχουν τα απαραίτητα προσόντα και έτσι
δεν απαιτούνται εκλογές με σταυρό προτίμησης για κανένα πολιτικό ή διαχειριστικό αξίωμα,
παρα μόνο κατ’ εξαίρεση που αποφασίζει η σύγχρονη εκκλησία του δήμου κάθε πόλης νομού και
οπωσδήποτε αποκλείονται από τη λειτουργία του πολιτεύματος τα πολιτικλα κόμματα και κάθε
πραγματική διαίρεση της κοινωνίας των ελλήνων πολιτών σε φατρίες, ομαδοποίσης προς
επικράτηση οποιασδήποτε κοινονικής ομάδας ή τάξης εις βάρος των άλλων κοινωνικών
ομαδοποιήσεων ή τάξεων στη κατεύθυνση της υγειούς λειτουργίας και της αταξικής και
ακομμάτιστης κοινωνίας.
6. Οι μετανάστες, μέτοικοι ή προσωρινά διαμένοντες για λόγους εργασίας ή αναψυχής στα εδαφικά
όρια της κάθε πόλης/νομού της ελληνικής επικράτειας/συμπολιτείας αποφασίζονται με
ψηφίσματα της τοπικής εκκλησίας του δήμου μέλη με δικαίωμα ψήφου στη κάθε τοπική εκκλησία
του δήμου/κάθετος νομού αποτελούν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι του εδάφους αυτής και έχουν όλοι
πλήρη δικαιώματα ισιγορίας, ισονομίας και ισοπολιτίας εντός αυτού του χώρου.
7. Ο τρόπος απονομής της δικαιοσύνης εντός του εδάφους κάθε πόλης/νομού ασκείται με βάση τις
κεντρικές αποφάσεις της κεντρικής σύγγχρονης εκκλησίας του δήμου πολιτών η οποία και δίνει
συγκεκριμένες δυνατότητες αυτόνομων δικαιικών συστημάτων στα πλαίσια κάθε πόλης νομού
για τις ιδιαίτερες ανάγκες ή τα τοπικά έθιμα που παραδοσιακά λειτουργούσαν στους εκάστοτε
νομούς της Χώρας.
8. Οι πόλεις/ νομοί της ελληνικής Πολιτείας μπορούν να συμβάλλονται ελεύθερα με προγραμματικές
συμφωνίες με άλλους όμορους κατ’ αρχήν νομούς της ελληνικής επικράτειας ή και με πόλεις εκτός
αυτής για λόγους ποιοτικής και οικονομικής ανάπτυξης κάθε περιοχής στα πλαίσια της αμοιβαίας
κατανόησης όλων των πληθυσμών της βαλκανικής χερσονήσου, καθώς και να αδελφοποιείται με
ουσιαστικές προγραμματικές συμβάσεις με άλλες πόλεις ιδίως της Ευρώπης, της Μεσογείου και
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της Ευρασίας, ώστε να προκαλείται αμοιβαία κοινοφελής ανάπτυξη με επίκεντρο την ελληνική
επικράτεια και το ασκούμενο σε αυτήν πολίτευμα της άμεσης περιφερειακής δημοκρατίας.
Πόλεις‐Νομοί της Επικράτειας ενόνονται με αποφάσεις των τοπικών εκκλησιών των δήμων τους
υποχρεωτικά σε περιφέρειες εντός της ελληνικής επικράτειας με το κανόνα από κάτω προς τα
πάνω (bottom up) και μόνο για την αρχική περίοδο λειτουργίας της ελληνικής συμπολιτείας
ισχύουν οι περιφέρειες επικράτειας όπως ορίστηκαν από το διοικητικό σύστημα Καλλικράτης με
πρωτοβουλίες των κεντρικών ελληνικών κυβερνήσεων πριν από την εγκαθίδρυση του
πολιτέυματος αυτού.
9. Η δικαστική λειτουργία ασκείται:
Α) Από τα πρωτοβάθμια δημοτικά δικαστήρια.
Β) Από τα δευτεροβάθμια περιφερειακά και
Γ) Από το Πολιτειακό, τριτοβάθμιο δικαστήριο, ως ακυρωτικό.
10. Η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ασκείται από τα δημοτικά και Περιφερειακά
αντίστοιχα συμβούλια, τα οποία κληρώνονται για τετραετή θητεία, μη επαναλήψιμη, αν δεν
κληρωθούν όλοι οι δικαιούμενοι προς κλήρωση, από τους Δημότες των Δήμων και για τις
Περιφέρειες από τους δημότες των Δήμων των Περιφερειών.

Εκκλησία Δήμων και Περιφερειών
Άρθρο 6
1. Ανώτατο και κυρίαρχό σώμα, που συγκροτεί την Εθνοσυνέλευση των Ενεργών Πoλιτών των
δεκατριών (13) Περιφερειών με τους τριακόσιους είκοσι πέντε (325) Δήμους, είναι η Εκκλησία
των Δήμων των Περιφερειών, η οποία συνέχεται στην έδρα εκ περιτροπής, κάθε
ομαδοποιημένης διοικητικής Περιφέρειας, το πρώτο δεκαήμερο του μήνα Οκτώβρη του έτους
λήξης της τετραετίας.
2. Η εκκλησία των Δήμων των Περιφερειών έχει απεριόριστη δύναμη και αποφασίζει κυριαρχικά
για όλες τις υποθέσεις που αφορούν την Πολιτεία και τους πολίτες της και επικυρώνει,
εγκρίνοντας ή μη τους νόμους και τα ψηφίσματα που ψηφίζονται από τη Βουλή των Ελλήνων,
κατά την Αρχή «Έδοξε τη Βουλή και τω Δήμω».
3. Στις συνεδριάσεις του Σώματος της Εκκλησίας των Δήμων των Περιφερειών συμμετέχουν όλοι
οι ουσιαστικά και τυπικά Ενεργοί Έλληνες Πολίτες, αυτοπροσώπως ή και σε tv conferences που
θα συνδέουν τους πολίτες σε πρόσωπο με πρόσωπο με τη διαδικασία των συνεδριάσεων των
συνελεύσεων, όπου μπορούν να παίρνουν το λόγο και να ψηφίζουν, χωρίς να απαιτείται να
συγκεντρώνεται όλος ο λαός σ’ ένα συγκεκριμένο μέρος, όπως αυτό συνέβαινε στην Πνύκα της
αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας, που ο αριθμός των Πολιτών ήταν μικρός.
4. Στην Άμεση Δημοκρατία το Σύνταγμα δεν μπορεί να περιορίζει την ελευθερία έκφρασης της
γνώμης των Ενεργών πολιτών σ’ ένα υποχρεωτικό πλαίσιο αυστηρών δεοντολογικών νομικών
κανόνων, οι οποίοι (πολίτες), μέσα από τις συλλογικές αποφάσεις τους, στην Εκκλησία των
Δήμων των Περιφερειών, διαμορφώνουν κάθε φορά και εκφράζουν οι ίδιοι το πνεύμα και την
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ουσία του πολιτεύματός τους, το οποί οι ίδιοι το εφαρμόζουν στην καθημερινή τους βίωση και
υποχρεωτικά το σπουδάζουν στα σχολεία.
Η Βουλή των Ελλήνων
Άρθρο 7
1. Το Ανώτερο, μετά την Εκκλησία των Δήμων των Περιφερειών, πολιτικό σώμα είναι η Βουλή
των Ελλήνων, που είναι άμεσα κληρωτό συλλογικό σώμα 325 Βουλευτών, ήτοι Δήμοι
325Χ1=325 βουλευτές.
2. Οι βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων κληρώνονται ανάμεσα από τους ενεργούν πολίτες
(δημότες) των (325) Δήμων, που συγκροτούν τις (13) περιφέρειες, για τετραετή θητεία, μη
επαναλήψιμη, αν δεν κληρωθούν κατά σειρά στα διάφορα πολιτειακά λειτουργήματα όλοι οι
Ενεργοί Πολίτες από το προς κλήρωση σώμα των δήμων των Περιφερειών, όπου κληρώθηκαν
και οι οποίοι είναι ανακλητοί.
3. Η Βουλή των Ελλήνων καταρτίζει και ψηφίζει τους νόμους και τα ψηφίσματα, τα οποία
επικυρώνει εγκρίνοντας ή μη, η Εκκλησία των Δήμων των Περιφερειών, κατά το «Έδοξε τη
Βουλή και των Δήμω».
4. Η Βουλή, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Εκκλησίας των Δήμων των Περιφερειών,
εποπτεύει την άσκηση της Γενικής πολιτικής της Χώρας που ασκείται από τις έξι (6)
ομαδοποιημένες κυβερνώσες διοικητικές Περιφέρειες.
5. Ο εκάστοτε Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο οποίος εκλέγεται εκ περιτροπής από τα μέλη
του σώματος της βουλής, είναι ο πρώτος αξιωματούχος, ως primus inter pares και εκπροσωπεί
την ελληνική Πολιτεία και Δημοκρατία στις διεθνείς σχέσεις της Χώρας.
6. Η Βουλή των Ελλήνων εκλέγει, ανάμεσα από τους κληρωθέντες βουλευτές της Βουλής των
Ελλήνων τον πρωθυπουργό της Χώρας, ο οποίος μπορεί να είναι και εξωκοινοβουλευτικός,
εφόσον τούτο κρίνεται από το σώμα της Βουλής σκόπιμο και αναγκαίο.
7. Ο πρωθυπουργός ο οποίος είναι ανακλητός και ο δεύτερος αξιωματούχος της Ελληνικής
Πολιτείας, ασκεί, μαζί με τους κληρωθέντες συμβούλους της Κυβερνώσας ομαδοποιημένης
διοικητικής Περιφέρειας, τη Γενική πολιτική της Χώρας (εσωτερική και εξωτερική).
8. Η Βουλή των Ελλήνων ύστερα από πρόταση του πρωθυπουργού, διορίζει σε ειδική ψηφοφορία,
τους υπουργούς, υφυπουργούς της Κυβέρνησης από τους κληρωθέντες περιφερειακούς
συμβούλους της ομαδοποιημένης κυβερνώσας διοικητικής Περιφέρειας ή και από
εξωκοινοβουλευτικούς Έλληνες Πολίτες.
9. Ο θεσμός του προέδρου της Δημοκρατίας του αστικού κοινοβουλευτικού συστήματος
καταργείται στο Πολίτευμα της Άμεσης Περιφερειακής Δημοκρατίας, ως περιττός.

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. O αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους
ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους.
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2. Oι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος.
3. Oι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν
εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. O νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά
μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια
αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.
4. Oι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που
ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα
σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την
Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν
κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο,
εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε
ολόκληρη την Επικράτεια.
5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε
μεγαλύτερος από τριακόσιους.
2. Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το λαό.
3. Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν
εκλογικό δικαίωμα, σύμφωνα με ειδικό νόμο που ορίζει τις προϋποθέσεις. Ο νόμος δεν μπορεί να
περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί το κατώτατο όριο ηλικίας ή για
ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.
4. Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια καθώς και
στο εξωτερικό για τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού. Νόμος ρυθμίζει τα σχετικά με την άσκηση
του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια.
Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση
του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και
η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.
5.
6.
7.
8.
9.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Αρθρο 51: (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. O αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από
διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους.
10. 2. Oι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος.
11. 3. Oι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που
έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. O νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό
δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα
δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.
12. 4. Oι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που
ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να
ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται
έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας
των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή
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13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.
5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από
διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους.
2. Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το λαό.
3. Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που
έχουν εκλογικό δικαίωμα, σύμφωνα με ειδικό νόμο που ορίζει τις προϋποθέσεις. Ο νόμος δεν
μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί το κατώτατο
όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης
για ορισμένα εγκλήματα.
4. Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Ελληνική
Επικράτεια καθώς και στο εξωτερικό για τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού. Νόμος
ρυθμίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που
βρίσκονται έξω από την Επικράτεια.
Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η
καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε
ολόκληρη την Επικράτεια.
5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
‘Αρθρο 52: (Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
H ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας,
τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη
διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση. Nόμος ορίζει τις ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών της
διάταξης αυτής.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό
την εγγύηση όλων των λειτουργιών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε
περίπτωση. Οι ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών της διάταξης αυτής ορίζονται με ειδικό νόμο.
Αρθρο 53: (Βουλευτική Περίοδος)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Oι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη που αρχίζουν από την ημέρα των γενικών
εκλογών. Mόλις λήξει η βουλευτική περίοδος, με προεδρικό διάταγμα, που προσυπογράφεται
από το Yπουργικό Συμβούλιο, διατάσσεται η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών μέσα σε
τριάντα ημέρες και η σύγκληση της νέας Bουλής σε τακτική σύνοδο μέσα σε άλλες τριάντα
ημέρες από αυτές.
2. Bουλευτική έδρα που κενώθηκε μέσα στο τελευταίο έτος της περιόδου δεν συμπληρώνεται με
αναπληρωματική εκλογή, όταν απαιτείται κατά το νόμο, εφόσον οι κενές έδρες δεν είναι
περισσότερες από το ένα πέμπτο του όλου αριθμού των βουλευτών.
3. Σε περίπτωση πολέμου η βουλευτική περίοδος παρατείνεται σε όλη τη διάρκειά του. Aν η
Bουλή έχει διαλυθεί, η διενέργεια των εκλογών αναστέλλεται εωσότου τελειώσει ο πόλεμος,
ανακαλείται δε αυτοδικαίως η Bουλή που έχει διαλυθεί έως το τέλος του.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Οι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη που αρχίζουν από την ημέρα των γενικών εκλογών.
Απαγορεύεται η εκλογή του ιδίου προσώπου για περισσότερες από δύο θητείες.
2. Ο μισός αριθμός των βουλευτών εκλέγεται στο μέσον της θητείας των υπολοίπων.
3. Σε περίπτωση πολέμου η βουλευτική περίοδος παρατείνεται σε όλη τη διάρκειά του. Αν η Βουλή έχει
διαλυθεί, η διενέργεια των εκλογών αναστέλλεται ωσότου τελειώσει ο πόλεμος, ανακαλείται δε
αυτοδικαίως η Βουλή που έχει διαλυθεί έως το τέλος του.
‘Αρθρο 54: (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
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38. 1. Το εκλογικό σύστημα και οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται με νόμο που ισχύει από τις
μεθεπόμενες εκλογές, εκτός και αν προβλέπεται η ισχύς του άμεσα από τις επόμενες εκλογές με
ρητή διάταξη που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των
βουλευτών.
39. 2. O αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με
βάση το νόμιμο πληθυσμό της περιφέρειας που προκύπτει, σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή, από τους εγγεγραμμένους στα οικεία δημοτολόγια, όπως νόμος ορίζει. Τα
αποτελέσματα της απογραφής θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί με βάση τα στοιχεία της
αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής της.
40. 3. Mέρος της Bουλής, όχι μεγαλύτερο από το ένα εικοστό του όλου αριθμού των βουλευτών,
μπορεί να εκλέγεται ενιαίως σε ολόκληρη την Eπικράτεια, σε συνάρτηση με τη συνολική
εκλογική δύναμη του κάθε κόμματος στην Eπικράτεια, όπως νόμος ορίζει
41. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
42. 1. Πάγιο εκλογικό σύστημα για την εκλογή των βουλευτών είναι το σύστημα της απλής αναλογικής.
43. 2. Οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται με νόμο που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του
όλου αριθμού των βουλευτών.
44. 3. Ο αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με βάση το
νόμιμο πληθυσμό της περιφέρειας που προκύπτει, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, από τους
εγγεγραμμένους στα οικεία δημοτολόγια, όπως νόμος ορίζει. Τα αποτελέσματα της απογραφής
θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός
έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής της.
45. Άρθρο 55: (Προσόντα εκλογιμότητας)
46. ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
47. 1. Για να εκλεγεί κανείς βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόμιμη
ικανότητα να εκλέγει και να έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά την
ημέρα της εκλογής.
48. 2. Bουλευτής που στερήθηκε κάποιο από τα παραπάνω προσόντα εκπίπτει αυτοδικαίως από το
βουλευτικό αξίωμα.
49. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
50. 1. Για να εκλεγεί κανείς βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόμιμη ικανότητα να
εκλέγει, να έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της εκλογής και
να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα.
51. 2. Βουλευτής που στερήθηκε κάποιο από τα παραπάνω προσόντα εκπίπτει αυτοδικαίως από το
βουλευτικό αξίωμα.
52. ‘Αρθρο 56: (Κωλύματα εκλογιμότητας)
53. ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
54. 1. Έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, άλλοι υπάλληλοι του Δημοσίου, υπηρετούντες
στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αιρετά μονοπρόσωπα όργανα
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών
συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή
κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη
διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος ή
επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να ανακηρυχθούν
υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές, αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους ως
υποψηφίων. Η παραίτηση συντελείται με μόνη τη γραπτή υποβολή της. Αποκλείεται η επάνοδος
στην ενεργό υπηρεσία των στρατιωτικών που παραιτούνται. Τα ανώτερα αιρετά μονοπρόσωπα
όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού δεν μπορούν να
ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές κατά τη διάρκεια της θητείας για την
οποία εξελέγησαν, ακόμη και αν παραιτηθούν.
55. 2. Aπό τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι καθηγητές των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Nόμος ορίζει τον τρόπο της αναπλήρωσής τους κατά τη
διάρκεια της βουλευτικής περιόδου αναστέλλεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων των σχετικών
με την ιδιότητα του καθηγητή που εκλέχθηκε.
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56. 3. Δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, ούτε να εκλεγούν βουλευτές σε όποια εκλογική
περιφέρεια υπηρέτησαν ή σε όποια εκλογική περιφέρεια εκτεινόταν η τοπική αρμοδιότητά τους
μέσα στους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες της τετραετούς βουλευτικής περιόδου:
57. α) Oι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες και
εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των σωματειακών,
των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων
επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη
ή ως μέτοχος.
58. β) Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά το άρθρο 101Α,
καθώς και των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές.
59. γ) Oι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
60. δ) Oι έμμισθοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των
επιχειρήσεών τους, καθώς και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της περίπτωσης α΄
που κατείχαν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη,
όπως ειδικότερα νόμος ορίζει. Υπάλληλοι που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και είχαν
ευρύτερη τοπική αρμοδιότητα υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής ως προς
εκλογικές περιφέρειες άλλες από αυτήν της έδρας τους, μόνο εφόσον κατείχαν θέση
προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη, όπως
ειδικότερα νόμος ορίζει.
61. ε) Oι γενικοί ή ειδικοί γραμματείς υπουργείων ή αυτοτελών γενικών γραμματειών ή
περιφερειών και όσοι ο νόμος εξομοιώνει με αυτούς.
Δεν υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής οι υποψήφιοι βουλευτές
Επικρατείας.
62. 4. Πολιτικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί γενικά, που έχουν κατά το νόμο αναλάβει υποχρέωση
να παραμείνουν στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι
ούτε να εκλεγούν βουλευτές όσο χρόνο διαρκεί η υποχρέωσή τους.
63. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
64. ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
65. Άρθρο 57: (Ασυμβίβαστα έργα)
66. ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
67. 1. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή
εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή γενικού
διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία:
68. α) Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του Δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το
Δημόσιο ή συνάπτει με το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού
χαρακτήρα.
69. β) Απολαμβάνει ειδικών προνομίων.
70. γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή εκδίδει εφημερίδα πανελλήνιας
κυκλοφορίας.
71. δ) Ασκεί κατά παραχώρηση δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής
ωφέλειας.
72. ε) Μισθώνει για εμπορικούς λόγους ακίνητα του Δημοσίου.
73. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής με το Δημόσιο εξομοιώνονται οι οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης, τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κρατικά νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης και οι άλλες επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το
Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Μέτοχος επιχείρησης που εμπίπτει στους
περιορισμούς της παραγράφου αυτής είναι όποιος κατέχει ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου
μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό.
Με ειδικό νόμο μπορεί να καθορίζονται επαγγελματικές δραστηριότητες, πέραν αυτών που
αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, η άσκηση των οποίων δεν επιτρέπεται στους βουλευτές.
Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό
αξίωμα και ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ή πράξεων, όπως νόμος ορίζει.
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74. 2. Βουλευτές που υπάγονται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου
οφείλουν, μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου η εκλογή τους γίνει οριστική, να επιλέξουν με δήλωσή
τους μεταξύ του βουλευτικού αξιώματος και των παραπάνω έργων ή ιδιοτήτων. Αν παραλειφθεί
αυτή η εμπρόθεσμη δήλωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα του βουλευτή.
75. 3. Βουλευτές που αποδέχονται οποιαδήποτε από τις ιδιότητες ή τα έργα που αναφέρονται σε
αυτό ή στο προηγούμενο άρθρο και που χαρακτηρίζονται ότι αποτελούν κώλυμα για την
υποψηφιότητα βουλευτή ή ότι είναι ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα, εκπίπτουν από το
αξίωμα αυτό, όπως νόμος ορίζει.
76. 4. Ειδικός νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζονται ή εκχωρούνται ή διαλύονται
συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και έχουν αναληφθεί από βουλευτή ή από
επιχείρηση στην οποία αυτός μετείχε πριν από την απόκτηση της βουλευτικής ιδιότητας ή με
ασυμβίβαστη προς το αξίωμά του ιδιότητα.
77. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
78. 1. Η ιδιότητα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστη με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξίωμα ή θέση.
79. 2. Βουλευτής δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος της κυβέρνησης.
80. 3. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή
μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των
αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία:
81. α) Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του Δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή
συνάπτει με το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα.
82. β) Απολαμβάνει ειδικών προνομίων.
83. γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή εκδίδει εφημερίδα πανελλήνιας
κυκλοφορίας.
84. δ) Ασκεί κατά παραχώρηση δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας.
85. ε) Μισθώνει για εμπορικούς λόγους ακίνητα του Δημοσίου. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής με
το Δημόσιο εξομοιώνονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και οι άλλες επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή
έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Μέτοχος επιχείρησης που εμπίπτει στους
περιορισμούς της παραγράφου αυτής είναι όποιος κατέχει ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου
μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι επίσης ασυμβίβαστα με την άσκηση
οποιουδήποτε επαγγέλματος. Νόμος ορίζει τις δραστηριότητες που είναι συμβατές με το βουλευτικό
αξίωμα, καθώς και τα σχετικά με τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα και τον τρόπο επανόδου
των βουλευτών στο επάγγελμά τους μετά την απώλεια της βουλευτικής ιδιότητας. Οι δραστηριότητες του
προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να περιλαμβάνουν την ιδιότητα του υπαλλήλου
ή του νομικού ή άλλου συμβούλου σε επιχειρήσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παραγράφου αυτής.
Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα
και ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ή πράξεων, όπως νόμος ορίζει.
86. 4. Βουλευτές που υπάγονται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου
οφείλουν, μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου η εκλογή τους γίνει οριστική, να επιλέξουν με δήλωσή τους
μεταξύ του βουλευτικού αξιώματος και των παραπάνω έργων ή ιδιοτήτων.
87. Αν παραλειφθεί αυτή η εμπρόθεσμη δήλωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα του βουλευτή.
88. 5. Βουλευτές που αποδέχονται οποιαδήποτε από τις ιδιότητες ή τα έργα που αναφέρονται σε αυτό ή στο
προηγούμενο άρθρο και που χαρακτηρίζονται ότι αποτελούν κώλυμα για την υποψηφιότητα βουλευτή ή
ότι είναι ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα, εκπίπτουν από το αξίωμα αυτό, όπως νόμος ορίζει.
89. 6. Ειδικός νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζονται ή εκχωρούνται ή διαλύονται συμβάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και έχουν αναληφθεί από βουλευτή ή από επιχείρηση στην οποία
αυτός μετείχε πριν από την απόκτηση της βουλευτικής ιδιότητας ή με ασυμβίβαστη προς το αξίωμά του
ιδιότητα.
90.
91.
92.
93. Άρθρο 58: (Δικαστικός έλεγχος εκλογών)
94. ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
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95. O έλεγχος και η εκδίκαση των βουλευτικών εκλογών, κατά του κύρους των οποίων ασκούνται
ενστάσεις που αναφέρονται είτε σε εκλογικές παραβάσεις σχετικές με την ενέργεια των εκλογών
είτε σε έλλειψη των νόμιμων προσόντων, ανατίθεται στο Aνώτατο Eιδικό Δικαστήριο του
άρθρου 100.
96.
97. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
98. Ο έλεγχος και η εκδίκαση των βουλευτικών εκλογών, κατά του κύρους των οποίων ασκούνται ενστάσεις
που αναφέρονται είτε σε εκλογικές παραβάσεις σχετικές με την ενέργεια των εκλογών είτε σε έλλειψη
των νόμιμων προσόντων, ανατίθεται στο Συνταγματικό Δικαστήριο.
99. Άρθρο 59: (Όρκος)
100.
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
101.
1. Oι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν στο Bουλευτήριο και σε
δημόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο:
102.
«Oρκίζομαι στο όνομα της Aγίας και Oμοούσιας και Aδιαίρετης Tριάδας να είμαι
πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους
νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».
103.
2. Aλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι βουλευτές δίνουν τον ίδιο όρκο σύμφωνα με τον τύπο της
δικής τους θρησκείας ή του δικού τους δόγματος.
104.
3. Bουλευτές που ανακηρύσσονται όταν η Bουλή απουσιάζει δίνουν τον όρκο στο Tμήμα
της που λειτουργεί.
105.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
106.
1. Οι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Βουλής και σε δημόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και
Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να
υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».
107.
2. Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι βουλευτές δίνουν τον ίδιο όρκο σύμφωνα με τον τύπο της δικής
τους θρησκείας ή του δικού τους δόγματος.
108.
3. Βουλευτές που ανακηρύσσονται όταν η Βουλή απουσιάζει δίνουν τον όρκο στο Τμήμα της
που λειτουργεί.
109.
‘Αρθρο 60: (Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα)
110.
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
111.
1. Oι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά
συνείδηση.
112.
2. H παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα είναι δικαίωμα του βουλευτή, συντελείται
μόλις ο βουλευτής υποβάλει γραπτή δήλωση στον Πρόεδρο της Bουλής και δεν ανακαλείται.
113.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
114.
1. Οι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση και σε
καμία περίπτωση δεν διαγράφονται από το κόμμα τους ούτε εξαναγκάζονται σε παραίτηση από το
βουλευτικό αξίωμα εξ αυτού του λόγου.
115.
2. Η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα είναι δικαίωμα του βουλευτή, συντελείται μόλις ο
βουλευτής υποβάλει γραπτή δήλωση στον Πρόεδρο της Βουλής και δεν ανακαλείται.
116.
3. Ο βουλευτής δεν αναλαμβάνει θέση μέλους της κυβέρνησης για την περίοδο που έχει εκλεγεί
ακόμα και αν παραιτηθεί από τη βουλευτική του ιδιότητα.
117.
Άρθρο 61: (Ανεύθυνο των βουλευτών)
118.
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
119.
1. O βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται με οποιονδήποτε τρόπο για γνώμη ή
ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων.
120.
2. O βουλευτής διώκεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση, κατά το νόμο, ύστερα από
άδεια της Bουλής. Aρμόδιο για την εκδίκαση είναι το Eφετείο. H άδεια θεωρείται ότι οριστικά
δε δόθηκε, αν η Bουλή δεν αποφανθεί μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες αφότου η έγκληση
περιήλθε στον Πρόεδρο της Bουλής. Aν η Bουλή αρνηθεί να δώσει την άδεια ή αν περάσει
άπρακτη η προθεσμία, η πράξη θεωρείται ανέγκλητη.
121.
H παράγραφος αυτή έχει εφαρμογή από την προσεχή βουλευτική περίοδο.
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122.
3. O βουλευτής δεν έχει υποχρέωση μαρτυρίας για πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτόν
ή δόθηκαν από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ούτε για τα πρόσωπα που του
εμπιστεύθηκαν τις πληροφορίες ή στα οποία αυτός τις έδωσε.
123.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
124.
Οι βουλευτές δεν διώκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο για αγορεύσεις, πολιτικές απόψεις ή
ψήφο που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
125.
Άρθρο 62: (Ακαταδίωκτο των βουλευτών)
126.
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
127.
Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε
φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Eπίσης δεν διώκεται
για πολιτικά εγκλήματα βουλευτής της Bουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως την
ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Bουλής.
128.
H άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Bουλή δεν αποφανθεί μέσα σε τρεις μήνες
αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Bουλής.
129.
H τρίμηνη προθεσμία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Bουλής.
Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήμα.
130.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
131.
Με την επιφύλαξη του προηγούμενου άρθρου οι βουλευτές υπάγονται στην δικαιοσύνη
όπως οι υπόλοιποι πολίτες. Απαγορεύεται η θέσπιση οποιασδήποτε μορφής ασυλίας τους ή η
εξάρτηση της δίωξής τους από άδεια, αναφορά, αίτηση, ή οποιαδήποτε άλλη πράξη της Βουλής
ή οποιουδήποτε άλλου σώματος, ή αρχής.
132.
Άρθρο 63: (Αποζημίωση, ατέλειες, απουσίες)
133.
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
134.
1. Oι βουλευτές, για την άσκηση του λειτουργήματός τους, δικαιούνται από το Δημόσιο
αποζημίωση και δαπάνες το ύψος τους καθορίζεται με απόφαση της Oλομέλειας της Bουλής.
135.
2. Oι βουλευτές απολαμβάνουν συγκοινωνιακή, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια,
που η έκτασή της καθορίζεται με απόφαση της Oλομέλειας της Bουλής.
136.
3. Aν βουλευτής απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε συνεδριάσεις το
μήνα, κρατείται υποχρεωτικά, για κάθε απουσία, το ένα τριακοστό της μηνιαίας αποζημίωσής
του.
137.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
138.
Οι βουλευτές λαμβάνουν για τις υπηρεσίες τους εύλογης αμοιβής, η οποία πρέπει να
είναι ανάλογη προς το λειτούργημά τους και την οικονομική κατάσταση της χώρας, υποκείμενη
πλήρως στη φορολογία εισοδήματος.
139.
Κάθε φορά που βουλευτής απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις της βουλής
παρακρατείται ανάλογο ποσοστό από την αμοιβή του.
140.
Πέραν της ανωτέρω αμοιβής, η οποία καθορίζεται με νόμο και δημοσιοποιείται
υποχρεωτικά στα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα της Βουλής, έτσι ώστε να λαμβάνουν γνώση αυτής
οι πολίτες, οι βουλευτές δεν δικαιούνται άλλης παροχής και ιδία να προσλαμβάνουν συμβούλους
ή υπαλλήλους με δαπάνες του δημοσίου, ούτε απολαμβάνουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο
προνόμιο έναντι των υπολοίπων πολιτών. Η συμμετοχή σε επιτροπές της βουλής δεν αποτελεί
αιτία επιπλέον αποζημίωσης των βουλευτών.
141.
Άρθρο 64: (Σύνοδος)
142.
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
143.
1. H Bουλή συνέρχεται αυτοδικαίως κάθε έτος την πρώτη Δευτέρα του Oκτωβρίου σε
τακτική σύνοδο για τα ετήσια έργα της, εκτός αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τη συγκαλέσει
ενωρίτερα σύμφωνα με το άρθρο 40.
144.
2. H διάρκεια της τακτικής συνόδου δεν μπορεί να είναι συντομότερη από πέντε μήνες,
χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος της αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 40.
145.
H τακτική σύνοδος παρατείνεται υποχρεωτικά ώσπου να εγκριθεί, σύμφωνα με το
άρθρο 79, ο προϋπολογισμός ή να ψηφιστεί σύμφωνα με το ίδιο άρθρο ειδικός νόμος.
146.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
147.
1. Η Βουλή συνέρχεται αυτοδικαίως κάθε έτος την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου σε τακτική
σύνοδο για τα ετήσια έργα της.
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148.
2. Η διάρκεια της τακτικής συνόδου δεν μπορεί να είναι συντομότερη από οκτώ μήνες.
149.
Η τακτική σύνοδος παρατείνεται υποχρεωτικά ώσπου να εγκριθεί ο απολογισμός και ο
προϋπολογισμός του επομένου έτους ή να ψηφιστεί ο προβλεπόμενος για τα έσοδα και έξοδα ειδικός
νόμος.
150.
Άρθρο 65: (Κανονισμός, προεδρείο)
151.
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
152.
1. H Bουλή ορίζει τον τρόπο της ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της με
Kανονισμό, που ψηφίζεται από την Oλομέλεια κατά το άρθρο 76 και δημοσιεύεται με
παραγγελία του Προέδρου της στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.
153.
2. H Bουλή εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Προεδρείου,
σύμφωνα με τους ορισμούς του Kανονισμού.
154.
3. O Πρόεδρος και οι Aντιπρόεδροι εκλέγονται στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου.
H διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τον Πρόεδρο και τους Aντιπροέδρους που εκλέχθηκαν
στην τρέχουσα πρώτη σύνοδο της E΄ Aναθεωρητικής Bουλής.
155.
H Bουλή μπορεί, ύστερα από πρόταση πενήντα βουλευτών, να εκφράσει μομφή κατά
του Προέδρου της Bουλής ή μέλους του Προεδρείου, η οποία συνεπάγεται τη λήξη της θητείας
του.
156.
4. O Πρόεδρος της Bουλής διευθύνει τις εργασίες του Σώματος, μεριμνά για τη
διασφάλιση της ανεμπόδιστης διεξαγωγής των εργασιών του, την κατοχύρωση της ελεύθερης
γνώμης και έκφρασης των βουλευτών, και την τήρηση της τάξης ο Πρόεδρος μπορεί να λάβει
και πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Kανονισμός της Bουλής εναντίον κάθε βουλευτή
που παρεκτρέπεται.
157.
5. Mε τον Kανονισμό μπορεί να συσταθεί στη Bουλή επιστημονική υπηρεσία για την
υποβοήθηση του νομοθετικού της έργου.
158.
6. O Kανονισμός καθορίζει την οργάνωση των υπηρεσιών της Bουλής υπό την εποπτεία
του Προέδρου, καθώς και όλα όσα αφορούν το προσωπικό της. Oι πράξεις του Προέδρου που
αφορούν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Bουλής
υπόκεινται σε προσφυγή ή αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Eπικρατείας.
159.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
160.
1. Η Βουλή ορίζει τον τρόπο της ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της με
Κανονισμό, που ψηφίζεται ή τροποποιείται από την Ολομέλεια με αυξημένη πλειοψηφία των
δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών και δημοσιεύεται με παραγγελία του Προέδρου
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
161.
2. Η Βουλή εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Προεδρείου,
σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού.
162.
3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου.
163.
Η Βουλή μπορεί, ύστερα από πρόταση πενήντα βουλευτών, να εκφράσει μομφή κατά
του Προέδρου της Βουλής ή μέλους του Προεδρείου, η οποία συνεπάγεται τη λήξη της θητείας
του, κατά τους όρους του Κανονισμού της Βουλής.
164.
4. Ο Πρόεδρος της Βουλής διευθύνει τις εργασίες του Σώματος, μεριμνά για τη
διασφάλιση της ανεμπόδιστης διεξαγωγής των εργασιών του, την κατοχύρωση της ελεύθερης
γνώμης και έκφρασης των βουλευτών, και την τήρηση της τάξης. Ο Πρόεδρος μπορεί να λάβει
και πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής εναντίον κάθε βουλευτή
που παρεκτρέπεται.
165.
5. Με τον Κανονισμό μπορεί να συσταθεί στη Βουλή επιστημονική υπηρεσία για την
υποβοήθηση του νομοθετικού της έργου.
166.
6. Ο Κανονισμός καθορίζει και την οργάνωση των υπηρεσιών της Βουλής υπό την
εποπτεία του Προέδρου, καθώς και όλα όσα αφορούν το προσωπικό της. Οι πράξεις του
Προέδρου που αφορούν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της
Βουλής υπόκεινται σε προσφυγή ή αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
167.
‘Αρθρο 66: (Συνεδριάσεις)
168.
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
169.
1. H Bουλή συνεδριάζει δημόσια στο Bουλευτήριο, μπορεί όμως να διασκεφθεί σε
μυστική συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση της Kυβέρνησης ή δεκαπέντε βουλευτών, αν το
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αποφασίσει η πλειοψηφία σε μυστική συνεδρίαση. H Bουλή αποφασίζει κατόπιν αν πρέπει να
επαναληφθεί η συζήτηση για το ίδιο θέμα σε δημόσια συνεδρίαση.
170.
2. Oι Yπουργοί και Yφυπουργοί έχουν ελεύθερη είσοδο στις συνεδριάσεις της Bουλής
και ακούονται όποτε ζητήσουν το λόγο.
171.
3. Η Βουλή και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να ζητήσουν την παρουσία του
Υπουργού ή του Υφυπουργού που είναι αρμόδιος για τα θέματα που συζητούν.
Oι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να καλούν οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρούν χρήσιμο για
το έργο τους, ενημερώνοντας και τον αρμόδιο Υπουργό. Oι κοινοβουλευτικές επιτροπές
συνεδριάζουν δημόσια, όπως ορίζεται στον Κανονισμό της Βουλής, μπορούν όμως να
διασκεφθούν σε μυστική συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση της Κυβέρνησης ή πέντε βουλευτών,
αν το αποφασίσει η πλειοψηφία σε μυστική συνεδρίαση. Η κοινοβουλευτική επιτροπή
αποφασίζει κατόπιν, αν πρέπει να επαναδιεξαχθεί η συζήτηση για το ίδιο θέμα σε δημόσια
συνεδρίαση.
172.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
173.
1. Η Βουλή συνεδριάζει δημόσια στο Βουλευτήριο.
174.
2. Τα μέλη της κυβέρνησης έχουν ελεύθερη είσοδο στις συνεδριάσεις της Βουλής και
ακούονται όποτε ζητήσουν το λόγο.
175.
3. Η Βουλή και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να ζητήσουν την παρουσία του
μέλους της κυβέρνησης που είναι αρμόδιος για τα θέματα που συζητούν. Οι κοινοβουλευτικές
επιτροπές μπορούν να καλούν οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρούν χρήσιμο για το έργο τους,
ενημερώνοντας και τον αρμόδιο Υπουργό. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν
δημόσια, όπως ορίζεται στον Κανονισμό της Βουλής, μπορούν όμως να διασκεφτούν σε μυστική
συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση της Κυβέρνησης ή πέντε βουλευτών, αν το αποφασίσει η
πλειοψηφία σε μυστική συνεδρίαση. Η κοινοβουλευτική επιτροπή αποφασίζει κατόπιν, αν
πρέπει να επαναδιεξαχθεί η συζήτηση για το ίδιο θέμα σε δημόσια συνεδρίαση.
176.
‘Αρθρο 67: (Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης)
177.
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
178.
H Bουλή δεν μπορεί να αποφασίσει χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών, που όμως ποτέ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ένα τέταρτο του όλου αριθμού των
βουλευτών.
179.
Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και, ύστερα από νέα
ισοψηφία, η πρόταση απορρίπτεται.
180.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
181.
Η Βουλή δεν μπορεί να αποφασίσει χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που
όμως ποτέ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ήμισυ του όλου αριθμού των βουλευτών.
182.
Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και, ύστερα από νέα ισοψηφία, η
πρόταση απορρίπτεται.
183.
Άρθρο 68: (Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές)
184.
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
185.
1. Η Βουλή στις αρχές κάθε τακτικής συνόδου συνιστά από τα μέλη της διαρκείς
κοινοβουλευτικές επιτροπές για να εξετάζουν και να επεξεργάζονται τα νομοσχέδια και τις
προτάσεις νόμων που υποβάλλονται, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.
186.
2. H Bουλή συνιστά από τα μέλη της εξεταστικές επιτροπές, με απόφασή της που
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο πέμπτων του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση
του ενός πέμπτου του όλου αριθμού των βουλευτών.
187.
Προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην
εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Bουλής που λαμβάνεται με
την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
188.
Tα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία των επιτροπών αυτών καθορίζονται
από τον Kανονισμό της Bουλής.
189.
3. Oι κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές, καθώς και τα κατά τα άρθρα 70 και
71 Tμήματα της Bουλής, συνιστώνται ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων, των ομάδων και
των ανεξαρτήτων, όπως ορίζει ο Kανονισμός.
190.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
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191.
1. Η Βουλή στις αρχές κάθε τακτικής συνόδου συνιστά από τα μέλη της διαρκείς
κοινοβουλευτικές επιτροπές για να εξετάζουν και να επεξεργάζονται τα νομοσχέδια και τις
προτάσεις νόμων που υποβάλλονται, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.
192.
2. Η Βουλή συνιστά από τα μέλη της εξεταστικές επιτροπές, με απόφασή της που
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο πέμπτων του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση
του ενός πέμπτου του όλου αριθμού των βουλευτών.
193.
Προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην
εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με
την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
194.
Τα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία των επιτροπών αυτών καθορίζονται
από τον Κανονισμό της Βουλής.
195.
3. Οι κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές, καθώς και τα Τμήματα της Βουλής,
συνιστώνται ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων, των ομάδων και των ανεξαρτήτων, όπως
ορίζει ο Κανονισμός.
196.
‘Αρθρο 69: (Αναφορές)
197.
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
198.
Kανένας δεν εμφανίζεται στη Bουλή αυτόκλητος για να αναφέρει ο,τιδήποτε προφορικά
ή εγγράφως. Oι αναφορές παρουσιάζονται από βουλευτή ή παραδίδονται στον Πρόεδρο. H
Bουλή έχει δικαίωμα να αποστέλλει τις αναφορές που της απευθύνονται στους Yπουργούς και
τους Yφυπουργούς, οι οποίοι υποχρεούνται να δίνουν διευκρινίσεις όποτε τους ζητηθούν.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
199.
200.
Κανένας δεν εμφανίζεται στη Βουλή αυτόκλητος για να αναφέρει οτιδήποτε προφορικά
ή εγγράφως. Οι αναφορές πολιτών παρουσιάζονται στη Βουλή εγγράφως από βουλευτή, ο
οποίος μπορεί παράλληλα να κάνει και σχετική ερώτηση ή επερώτηση προς τον αρμόδιο
υπουργό.
201.
Η Βουλή υποχρεούται να αποστείλει τις αναφορές των πολιτών που της απευθύνονται
στους αρμόδιους υπουργούς, οι οποίοι και υποχρεούνται να απαντήσουν εγγράφως στη Βουλή.
Η σχετική δε απάντηση του υπουργού, αποστέλλεται από τη Βουλή και στον αναφερόμενο
πολίτη.
202.
Οι προτάσεις των πολιτών για ψήφιση ή αλλαγή νόμου καθώς και για αναθεώρηση του
Συντάγματος, κατόπιν λαϊκής πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος
Συντάγματος, παραδίδονται στον Πρόεδρο της Βουλής.
203.
‘Αρθρο 70: (‘Ασκηση νομοθετικού Έργου)
204.
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
205.
1. H Bουλή ασκεί το νομοθετικό της έργο σε Oλομέλεια.
206.
2. O Κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι το νομοθετικό έργο που καθορίζεται από
αυτόν μπορεί να ασκείται και από τις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές που συγκροτούνται
και λειτουργούν κατά τη διάρκεια της συνόδου, όπως ορίζει ο Κανονισμός και με τους
περιορισμούς του άρθρου 72.
207.
3. Με τον Κανονισμό της Βουλής ορίζεται επίσης η κατανομή της αρμοδιότητας μεταξύ
των διαρκών κοινοβουλευτικών επιτροπών κατά Υπουργεία.
208.
4. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις του Συντάγματος που αφορούν τη Βουλή
ισχύουν για τη λειτουργία της σε Oλομέλεια και σε Τμήμα κατά το άρθρο 71, καθώς και για τη
λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών.
209.
5. Για να λάβουν απόφαση το κατά το άρθρο 71 Τμήμα και οι διαρκείς κοινοβουλευτικές
επιτροπές, όταν ασκούν νομοθετικό έργο κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,
απαιτείται πλειοψηφία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα δύο πέμπτα του αριθμού των
μελών τους.
210.
6. O κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται από τη Βουλή σε Oλομέλεια, όπως ορίζει ο
Κανονισμός. O Κανονισμός μπορεί να προβλέπει την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και από
το κατά το άρθρο 71 Τμήμα, καθώς και από τις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές που
συγκροτούνται και λειτουργούν κατά τη διάρκεια της συνόδου.
211.
7. O Κανονισμός ορίζει τον τρόπο με τον οποίο μετέχουν στις ψηφοφορίες βουλευτές που
βρίσκονται σε αποστολή της Βουλής ή της Κυβέρνησης στο εξωτερικό.
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212.
8. O Κανονισμός της Βουλής προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο η Βουλή ενημερώνεται
από την Κυβέρνηση για τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο κανονιστικής ρύθμισης στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζητεί γι’ αυτά.
213.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
214.
1. Η Βουλή ασκεί το νομοθετικό της έργο σε Ολομέλεια ή σε τμήματα σύμφωνα με τους
ορισμούς του παρόντος Συντάγματος και τον Κανονισμό της.
215.
2. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται από τη Βουλή σε Oλομέλεια, όπως ορίζει ο
Κανονισμός. O Κανονισμός μπορεί να προβλέπει την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και από
Τμήμα, καθώς και από τις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές που συγκροτούνται και
λειτουργούν κατά τη διάρκεια της συνόδου.
216.
Άρθρο 71: (Τμήμα διακοπής των εργασιών)
217.
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
218.
Kατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Bουλής, το νομοθετικό της έργο,
εκτός από τα νομοθετήματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Oλομέλειας κατά το άρθρο 72,
ασκείται από Tμήμα της που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τους ορισμούς των
άρθρων 68 παράγραφος 3 και 70.
219.
Mε τον Kανονισμό μπορεί να προβλεφθεί η επεξεργασία των νομοσχεδίων ή των
προτάσεων νόμων από κοινοβουλευτική επιτροπή που την αποτελούν μέλη του ίδιου Tμήματος.
220.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
221.
Κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Βουλής, το νομοθετικό της έργο, εκτός από
τα νομοθετήματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Ολομέλειας, ασκείται από Τμήμα της που
συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της.
222.
Άρθρο 72: (Αρμοδιότητες Ολομέλειας, τμήματος διακοπής των εργασιών και
διαρκών επιτροπών)
223.
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
224.
1. Στην Oλομέλεια της Βουλής συζητούνται και ψηφίζονται ο Κανονισμός της,
νομοσχέδια και προτάσεις νόμων για τα θέματα των άρθρων 3, 13, 27, 28 παράγραφοι 2 και 3,
29 παράγραφος 2, 33 παράγραφος 3, 48, 51, 54, 86, νομοσχέδια και προτάσεις εκτελεστικών του
Συντάγματος νόμων για την άσκηση και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, νομοσχέδια
και προτάσεις νόμων για την αυθεντική ερμηνεία νόμων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που
σύμφωνα με ειδική πρόβλεψη του Συντάγματος ανατίθεται στην Oλομέλεια της Βουλής ή για
τη ρύθμιση του οποίου απαιτείται ειδική πλειοψηφία.
225.
Στην Oλομέλεια της Βουλής ψηφίζεται επίσης ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός του
Κράτους και της Βουλής.
226.
2. Η συζήτηση και ψήφιση όλων των άλλων νομοσχεδίων ή προτάσεων νόμων μπορεί να
γίνεται, κατά τη διάρκεια της συνόδου, από την αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή,
κατά τους ορισμούς του άρθρου 70. Γίνεται επίσης από το Τμήμα που συγκροτείται και
λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 71 κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Βουλής,
όπως ορίζει ο Κανονισμός.
227.
3. Η διαρκής κοινοβουλευτική επιτροπή που επιλαμβάνεται της ψήφισης νομοσχεδίου ή
πρότασης νόμου μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των
μελών της να παραπέμπει στην Oλομέλεια οποιαδήποτε αμφισβήτηση για την αρμοδιότητά της.
Η απόφαση της Oλομέλειας δεσμεύει τις επιτροπές.
228.
Μεταξύ της κατάθεσης νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου και της συζήτησής του στη
διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή πρέπει να μεσολαβεί τουλάχιστον μία εβδομάδα.
229.
4. Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην αρμόδια διαρκή
κοινοβουλευτική επιτροπή εισάγεται στην Oλομέλεια σε μία συνεδρίαση, όπως ορίζει ο
Κανονισμός της Βουλής, και συζητείται και ψηφίζεται ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων
και στο σύνολο. Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που έγινε δεκτή στην επιτροπή με πλειοψηφία
τουλάχιστον τεσσάρων πέμπτων συζητείται και ψηφίζεται στην Oλομέλεια, όπως ορίζει ο
Κανονισμός.
230.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
231.
1. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητούνται και ψηφίζονται ο Κανονισμός της, νομοσχέδια και
προτάσεις εκτελεστικών του Συντάγματος νόμων για την άσκηση και προστασία των ατομικών
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δικαιωμάτων, νομοσχέδια και προτάσεις νόμων για την αυθεντική ερμηνεία νόμων, καθώς και για κάθε
άλλο θέμα που σύμφωνα με ειδική πρόβλεψη του Συντάγματος ανατίθεται στην Ολομέλεια της Βουλής ή
για τη ρύθμιση του οποίου απαιτείται ειδική πλειοψηφία.
232.
Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται επίσης ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός του
Κράτους και της Βουλής.
233.
2. Η συζήτηση και ψήφιση όλων των άλλων νομοσχεδίων ή προτάσεων νόμων μπορεί να
γίνεται, κατά τη διάρκεια της συνόδου, από την αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή ή κατά την
διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Βουλής, από Τμήμα διακοπών, σύμφωνα με τον Κανονισμό
της.
234.
Άρθρο 73 – (Δικαίωμα πρότασης νόμων)
235.
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
236.
1. Tο δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Bουλή και στην Kυβέρνηση.
237.
2. Nομοσχέδια που αναφέρονται οπωσδήποτε στην απονομή σύνταξης και στις
προϋποθέσεις της υποβάλλονται μόνο από τον Yπουργό Oικονομικών ύστερα από γνωμοδότηση
του Eλεγκτικού Συνεδρίου. αν πρόκειται για συντάξεις που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
υποβάλλονται από τον αρμόδιο Yπουργό και τον Yπουργό Oικονομικών. Tα νομοσχέδια για
συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά. δεν επιτρέπεται, με ποινή την ακυρότητα, να αναγράφονται
διατάξεις για συντάξεις σε νόμους που αποσκοπούν στη ρύθμιση άλλων θεμάτων.
238.
3. Kαμία πρόταση νόμου ή τροπολογία ή προσθήκη δεν εισάγεται για συζήτηση, αν
προέρχεται από τη Bουλή, εφόσον συνεπάγεται σε βάρος του Δημοσίου, των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δαπάνες ή ελάττωση
εσόδων ή της περιουσίας τους, για να δοθεί μισθός ή σύνταξη ή γενικά όφελος σε κάποιο
πρόσωπο.
239.
4. Eίναι όμως παραδεκτή τροπολογία ή προσθήκη που την υποβάλλει αρχηγός κόμματος
ή εκπρόσωπος ομάδας κατά τους ορισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 74, όταν πρόκειται
για νομοσχέδια που αφορούν την οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών και των οργανισμών
δημόσιου ενδιαφέροντος, την υπηρεσιακή γενικά κατάσταση των δημόσιων υπαλλήλων, των
στρατιωτικών και των οργάνων των σωμάτων ασφαλείας, των υπαλλήλων οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και δημόσιων γενικά
επιχειρήσεων.
240.
5. Nομοσχέδιο με το οποίο επιβάλλονται τοπικοί ή ειδικοί φόροι ή βάρη οποιασδήποτε
φύσης υπέρ οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πρέπει να
προσυπογράφεται και από τους Yπουργούς Συντονισμού και Oικονομικών.
241.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
242.
Το δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Βουλή, στην Κυβέρνηση και στο λαό.
243.
Πρόταση στη Βουλή για ψήφιση ή τροποποίηση νόμου από τους πολίτες είναι νόμιμη εφόσον
περιλαμβάνει ακριβές σχέδιο νόμου μετά της αιτιολογικής του έκθεσης και συνοδεύεται από υπογραφές
τριάντα χιλιάδων πολιτών. Η εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, γίνεται με την διαδικασία
που προβλέπεται για τις προτάσεις νόμων της Κυβέρνησης και της Βουλής.
244.
Άρθρο 74 – (Διαδικασία εισαγωγής για συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)
245.
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
246.
1. Kάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολογική
έκθεση πριν εισαχθεί στη Bουλή, στην Oλομέλεια ή σε Tμήματα, μπορεί να παραπεμφθεί για
νομοτεχνική επεξεργασία στην επιστημονική υπηρεσία της παραγράφου 5 του άρθρου 65, όταν
συσταθεί, όπως ορίζει ο Kανονισμός.
247.
2. Tα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων που κατατίθενται στη Bουλή παραπέμπονται
στην οικεία κοινοβουλευτική επιτροπή. Aφού υποβληθεί η έκθεση ή περάσει άπρακτη η
προθεσμία που είχε ταχθεί για την υποβολή της, εισάγονται στη Bουλή για συζήτηση, μετά
παρέλευση τριών ημερών από τότε, εκτός αν ο αρμόδιος Yπουργός τα έχει χαρακτηρίσει ως
επείγοντα. H συζήτηση αρχίζει ύστερα από προφορική εισήγηση του αρμόδιου Yπουργού και
των εισηγητών της Eπιτροπής.
248.
3. Tροπολογίες βουλευτών σε νομοσχέδια και προτάσεις νόμων για τα οποία αρμόδια
είναι η Oλομέλεια ή τα Tμήματα της Bουλής δεν εισάγονται για συζήτηση, αν δεν υποβληθούν
22

έως και την παραμονή της ημέρας που θα αρχίσει η συζήτηση, εκτός αν συγκατατίθεται και η
Kυβέρνηση να συζητηθούν.
249.
4. Δεν εισάγεται για συζήτηση νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που αποσκοπεί στην
τροποποίηση διάταξης νόμου, αν δεν έχει καταχωριστεί στην αιτιολογική έκθεση ολόκληρο το
κείμενο της διάταξης που τροποποιείται, και στο κείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης
ολόκληρη η νέα διάταξη, όπως διαμορφώνεται με την τροποποίηση.
250.
5. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 ισχύουν και για τα νομοσχέδια ή τις προτάσεις
νόμων που εισάγονται για συζήτηση και ψήφιση στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική
επιτροπή, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.
251.
Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που περιέχει διατάξεις άσχετες με το κύριο αντικείμενό
τους δεν εισάγεται για συζήτηση.
252.
Προσθήκη ή τροπολογία άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου ή της
πρότασης νόμου δεν εισάγεται για συζήτηση.
253.
Προσθήκες ή τροπολογίες Υπουργών συζητούνται μόνο αν έχουν υποβληθεί τρεις
τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Oλομέλεια, στο κατά το άρθρο 71
Τμήμα ή στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως ορίζει ο Κανονισμός.
254.
Τα οριζόμενα στα προηγούμενα δύο εδάφια ισχύουν και για τις προσθήκες ή
τροπολογίες βουλευτών.
255.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης αποφαίνεται η Βουλή.
256.
Βουλευτές που δεν μετέχουν στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή ή στο
κατά το άρθρο 71 Τμήμα έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο επί της αρχής και για να
υποστηρίξουν προτάσεις νόμων και προσθήκες ή τροπολογίες που έχουν υποβάλει, όπως ορίζει ο
Κανονισμός.
257.
6. Mία φορά το μήνα, σε ημέρα που θα προσδιοριστεί από τον Kανονισμό, εγγράφονται
στην ημερήσια διάταξη κατά σειρά προτεραιότητας και συζητούνται εκκρεμείς προτάσεις
νόμων.
258.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
259.
1. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολογική
έκθεση. Πριν εισαχθεί στη Βουλή, μπορεί να παραπεμφθεί για νομοτεχνική επεξεργασία στην
επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, όπως ορίζει ο Κανονισμός.
260.
2. Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων που κατατίθενται στη Βουλή παραπέμπονται στην
οικεία κοινοβουλευτική επιτροπή. Αφού υποβληθεί η έκθεση ή περάσει άπρακτη η προθεσμία που είχε
ταχθεί για την υποβολή της, εισάγονται στη Βουλή για συζήτηση, μετά παρέλευση τριών ημερών από
τότε, εκτός αν ο αρμόδιος Υπουργός τα έχει χαρακτηρίσει ως επείγοντα. Η συζήτηση αρχίζει ύστερα από
προφορική εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού και των εισηγητών της Επιτροπής.
261.
4. Δεν εισάγεται για συζήτηση νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που αποσκοπεί στην τροποποίηση
διάταξης νόμου, αν δεν έχει καταχωριστεί στην αιτιολογική έκθεση ολόκληρο το κείμενο της διάταξης
που τροποποιείται, και στο κείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης ολόκληρη η νέα διάταξη, όπως
διαμορφώνεται με την τροποποίηση.
262.
5. Τροπολογίες ή προσθήκες σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμων, σχετικές ή άσχετες με το
αντικείμενο που ρυθμίζεται, δεν επιτρέπονται να εισαχθούν, μετά την περάτωση της επεξεργασίας και
ψήφισης στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ή την πάροδο άπρακτης της ταχθείσας προθεσμίας ή
της εισαγωγής με την διαδικασία του κατεπείγοντος, ούτε από βουλευτή ούτε από μέλος της κυβέρνησης.

Οι ομαδοποιημένες κυβερνώσες αποκεντρωμένες Περιφέρειες
Άρθρο 8
1. Η εκτελεστική ή η κυβερνητική λειτουργία ασκείται από τις ομαδοποιημένες έξι (6)
αποκεντρωμένες Κυβερνώσες διοικητικές Περιφέρειες, ανά διετία εκ περιτροπής με τους
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κληρωτούς περιφερειακούς συμβούλους της κάθε ομαδοποιημένης κυβερνώσας διοικητικής
Περιφέρειας και πρωθυπουργό τον εκλεγέντα από τη Βουλή των Ελλήνων.
2. Στην διάρκεια της τετραετούς θητείας, την εκτελεστική λειτουργία ασκούν δύο, ανά διετία,
ομαδοποιημένες κυβερνώσες διοικητικές Περιφέρειες, με εξάμηνη θητεία η καθεμία
3. Κάθε ομαδοποιημένη Κυβερνώσα διοικητική περιφέρεια ασκεί: α) τη Γενική Πολιτική της
Χώρας (εσωτερική και εξωτερική) και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία για όλη την
Επικράτεια, σε συνεργασία με τα Δημοτικά και Περιφερειακά συμβούλια. β) Εισηγείται στη
Βουλή των Ελλήνων την ψήφιση των νόμων, τους οποίους όμως ψηφίζει η Βουλή των Ελλήνων
και επικυρώνει, εγκρίνοντας ή μη, η Εκκλησία των Δήμων των Περιφερειών, μη επιτρεπόμενης
της εκτελεστικής λειτουργίας να μετέχει στην ψήφιση των νόμων, αρμοδιότητας αποκλειστικά
της Βουλής της Ελλήνων, γ) Εφαρμόζει την Εθνική στρατηγική της Χώρας που καθορίζεται με
νόμο της Βουλής των Ελλήνων, που επικυρώνει, εγκρίνοντας ή μη η Εκκλησία των Δήμων των
Περιφερειών.
4. Οι έξι (6) ομαδοποιημένες αποκεντρωμένες διοικητικές Περιφέρειες, οι οποίες ασκούν την
κυβερνητική (εκτελεστική), εκ περιτροπής ανά διετία, λειτουργία, είναι οι εξής: 1) Κυβερνώσα
διοικητική Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι (65), 2) Κυβερνώσα διοικητική Περιφέρεια Θεσσαλίας‐
Στερεάς Ελλάδας, δήμοι (50), 3) Κυβερνώσα διοικητική Περιφέρεια Ηπείρου‐Δυτικής
Μακεδονίας, δήμοι (30), 4) Κυβερνώσα διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου‐Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίων Νήσων, δήμοι (53), 5) Κυβερνώσα διοικητική Περιφέρεια Αιγαίου‐Κρήτης, δήμοι
(67), 6) Κυβερνώσα διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας‐Θράκης, δήμοι (60).
Η Δικαστική λειτουργία
Άρθρο 9
1. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από μη επαγγελματίες δικαστές, ήτοι κατά τα 2/3 από
κληρωτούς, που κληρώνονται ανά τετραετία από τους ενεργούς πολίτες (Δημότες) των Δήμων
των Περιφερειών, για τα αντίστοιχα Δημοτικά και περιφερειακά δικαστήρια και το 1/3 από
διορισμένους νομικούς, ύστερα από γραπτό και προφορικό διαγωνισμό και με αξιοκρατικά
κριτήρια, επιστημονικής κατάρτισης και εγνωσμένου ήθους για το δικαστικό λειτούργημα.
2. Τα Δημοτικά πρωτοβάθμια δικαστήρια, ένα σε κάθε Δήμο, εκδικάζουν όλες τις υποθέσεις
(ποινικές, αστικές, διοικητικές, πειθαρχικές) σε πρώτο βαθμό για όλα τα αδικήματα που
τελούνται εντός της τοπικής αρμοδιότητας του κάθε Δήμου.
3. Τα περιφερειακά δευτεροβάθμια δικαστήρια, ένα σε κάθε Περιφέρεια, στην έδρα της οποίας
εκδικάζουν τις προσφυγές κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δημοτικών δικαστηρίων
της Περιφέρειας σε δεύτερο βαθμό.
4. Το Πολιτειακό Δικαστήριο, ως ακυρωτικό, που συγκροτείται κατά το ½ από κληρωτούς
πολίτες και κατά το ½ από μόνιμους δικαστικούς λειτουργούς, το οποίο εκδικάζει τις
προσφυγές κατά των αποφάσεων των δευτεροβάθμιων περιφερειακών δικαστηρίων.
5. Ο θεσμός της εισαγγελίας καταργείται ως συντηρητικός και αντιδημοκρατικός. Ο κάθε πολίτης
ή όποιος ασκεί πολιτειακό λειτούργημα μπορεί να προσφεύγει στα δικαστήρια για
οποιοδήποτε έγκλημα και κάθε αδίκημα αστικής, διοικητικής και πειθαρχικής φύσης ή άλλη
παραβατικότητα της κείμενης νομοθεσίας.
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6. Οι δικαστές (κληρωτοί και μόνιμοι) οφείλουν να γνωρίζουν το Συνταγμα και τους νόμους της
Πολιτείας και να αποδίδουν ουσιαστική και αμερόληπτη δικαιοσύνη στον κάθε πολίτη, ο
οποίος για την υπεράσπιση των υποθέσεών του δικαιούται να προσλαμβάνει δικηγόρο της
επιλογής του. Δικαστής, ο οποίος από πρόθεση ή βαριά αμέλεια, αδικεί πολίτη, παραπέμπεται
στο Πολιτειακό δικαστήριο, το οποίο αποκαθιστά την συντελεσθείσα αδικία.
7. Η δικαιοσύνη απονέμεται δωρεάν για όλους τους Πολίτες και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, που
μπορεί να εξανεμίζεται το δίκαιό τους.
Ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών από τα δικαστήρια
Άρθρο 10
1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν την ίδια μεταχείριση στην απονομή της δικαιοσύνης και
εφαρμόζεται απαρέγκλιτα από τα δικαστήρια η αρχή της ισονομίας, ήτοι όλοι είναι ίσοι
ενώπιον των νόμων. Κανένας δεν τυγχάνει ειδικής μεταχείρισης, λόγω αξιώματος, καταγωγής ή
κοινωνικής και οικονομικής θέσης.
2. Ειδικά δικαστήρια για τους Έλληνες πολίτες απαγορεύεται να συστήνονται. Κατ’ εξαίρεση
λειτουργούν ειδικής κατηγορίας δικαστήρια, όπως είναι τα δικαστήρια για την απονομή της
στρατιωτικής δικαιοσύνης, για τα ποινικά εγκλήματα, αστικά αδικήματα και πειθαρχικά
παραπτώματα, που τελούνται κατά την υπηρεσία και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, από τους εν ενεργεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Τα δικαστήρια αυτά ιδρύονται με νόμο της Βουλής των Ελλήνων και λειτουργούν στις μεγάλες
στρατιωτι9κές μονάδες και όπου κρίνονται απαραίτητα. Η σύνθεση των δικαστηρίων αυτών
γίνεται κατά το 1/3 από μόνιμους της στρατιωτικής δικαιοσύνης και κατά τα 2/3 από
ανώτερους αξιωματικούς των τριών όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι κληρώνονται
ανάμεσα από όλους τους εν ενεργεία ανώτερους αξιωματικούς για κάθε εκδικαζόμενη υπόθεση.
4. Οι αποφάσεις των στρατιωτικών δικαστηρίων ελέγχονται σε τελευταίο βαθμό, αν εκδόθηκαν
σύμφωνα με το ουσιαστικό περιεχόμενο του Συντάγματος από το Ανώτατα πολιτειακό
(ακυρωτικό) δικαστήριο.
5. Το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας λογοδοτεί ενώπιον των κοινών για όλους τους
πολίτες δικαστηρίων.
*Αρθρο 51: (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. O αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους
ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους.
2. Oι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος.
3. Oι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν
εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. O νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά
μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια
αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.
4. Oι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που
ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα
σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την
Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν
κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο,
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εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε
ολόκληρη την Επικράτεια.
5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους
ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους.
2. Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το λαό.
3. Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν
εκλογικό δικαίωμα, σύμφωνα με ειδικό νόμο που ορίζει τις προϋποθέσεις. Ο νόμος δεν μπορεί να
περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί το κατώτατο όριο ηλικίας ή για
ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.
4. Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια καθώς και
στο εξωτερικό για τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού. Νόμος ρυθμίζει τα σχετικά με την άσκηση
του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια.
Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η
καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη
την Επικράτεια.
5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
‘Αρθρο 52: (Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
H ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό
την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε
περίπτωση. Nόμος ορίζει τις ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών της διάταξης αυτής.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την
εγγύηση όλων των λειτουργιών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση. Οι
ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών της διάταξης αυτής ορίζονται με ειδικό νόμο.
Αρθρο 53: (Βουλευτική Περίοδος)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Oι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη που αρχίζουν από την ημέρα των γενικών εκλογών.
Mόλις λήξει η βουλευτική περίοδος, με προεδρικό διάταγμα, που προσυπογράφεται από το Yπουργικό
Συμβούλιο, διατάσσεται η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και η
σύγκληση της νέας Bουλής σε τακτική σύνοδο μέσα σε άλλες τριάντα ημέρες από αυτές.
2. Bουλευτική έδρα που κενώθηκε μέσα στο τελευταίο έτος της περιόδου δεν συμπληρώνεται με
αναπληρωματική εκλογή, όταν απαιτείται κατά το νόμο, εφόσον οι κενές έδρες δεν είναι περισσότερες
από το ένα πέμπτο του όλου αριθμού των βουλευτών.
3. Σε περίπτωση πολέμου η βουλευτική περίοδος παρατείνεται σε όλη τη διάρκειά του. Aν η Bουλή έχει
διαλυθεί, η διενέργεια των εκλογών αναστέλλεται εωσότου τελειώσει ο πόλεμος, ανακαλείται δε
αυτοδικαίως η Bουλή που έχει διαλυθεί έως το τέλος του.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Οι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη που αρχίζουν από την ημέρα των γενικών εκλογών.
Απαγορεύεται η εκλογή του ιδίου προσώπου για περισσότερες από δύο θητείες.
2. Ο μισός αριθμός των βουλευτών εκλέγεται στο μέσον της θητείας των υπολοίπων.
3. Σε περίπτωση πολέμου η βουλευτική περίοδος παρατείνεται σε όλη τη διάρκειά του. Αν η Βουλή έχει διαλυθεί,
η διενέργεια των εκλογών αναστέλλεται ωσότου τελειώσει ο πόλεμος, ανακαλείται δε αυτοδικαίως η Βουλή που
έχει διαλυθεί έως το τέλος του.
‘Αρθρο 54: (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Το εκλογικό σύστημα και οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται με νόμο που ισχύει από τις μεθεπόμενες
εκλογές, εκτός και αν προβλέπεται η ισχύς του άμεσα από τις επόμενες εκλογές με ρητή διάταξη που
ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
2. O αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με βάση το
νόμιμο πληθυσμό της περιφέρειας που προκύπτει, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, από τους
εγγεγραμμένους στα οικεία δημοτολόγια, όπως νόμος ορίζει. Τα αποτελέσματα της απογραφής
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θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός
έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής της.
3. Mέρος της Bουλής, όχι μεγαλύτερο από το ένα εικοστό του όλου αριθμού των βουλευτών, μπορεί να
εκλέγεται ενιαίως σε ολόκληρη την Eπικράτεια, σε συνάρτηση με τη συνολική εκλογική δύναμη του
κάθε κόμματος στην Eπικράτεια, όπως νόμος ορίζει
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Πάγιο εκλογικό σύστημα για την εκλογή των βουλευτών είναι το σύστημα της απλής αναλογικής.
2. Οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται με νόμο που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου
αριθμού των βουλευτών.
3. Ο αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με βάση το νόμιμο
πληθυσμό της περιφέρειας που προκύπτει, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, από τους εγγεγραμμένους στα
οικεία δημοτολόγια, όπως νόμος ορίζει. Τα αποτελέσματα της απογραφής θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί με
βάση τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής της.
Άρθρο 55: (Προσόντα εκλογιμότητας)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Για να εκλεγεί κανείς βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόμιμη ικανότητα
να εκλέγει και να έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της
εκλογής.
2. Bουλευτής που στερήθηκε κάποιο από τα παραπάνω προσόντα εκπίπτει αυτοδικαίως από το
βουλευτικό αξίωμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Για να εκλεγεί κανείς βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγει,
να έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της εκλογής και να έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα.
2. Βουλευτής που στερήθηκε κάποιο από τα παραπάνω προσόντα εκπίπτει αυτοδικαίως από το βουλευτικό
αξίωμα.
‘Αρθρο 56: (Κωλύματα εκλογιμότητας)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, άλλοι υπάλληλοι του Δημοσίου, υπηρετούντες στις
ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή
εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κρατικών νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή
έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές, αν δεν
παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων. Η παραίτηση συντελείται με μόνη τη
γραπτή υποβολή της. Αποκλείεται η επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία των στρατιωτικών που
παραιτούνται. Τα ανώτερα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
δεύτερου βαθμού δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές κατά τη
διάρκεια της θητείας για την οποία εξελέγησαν, ακόμη και αν παραιτηθούν.
2. Aπό τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι καθηγητές των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Nόμος ορίζει τον τρόπο της αναπλήρωσής τους κατά τη διάρκεια της
βουλευτικής περιόδου αναστέλλεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων των σχετικών με την ιδιότητα του
καθηγητή που εκλέχθηκε.
3. Δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, ούτε να εκλεγούν βουλευτές σε όποια εκλογική περιφέρεια
υπηρέτησαν ή σε όποια εκλογική περιφέρεια εκτεινόταν η τοπική αρμοδιότητά τους μέσα στους
τελευταίους δεκαοκτώ μήνες της τετραετούς βουλευτικής περιόδου:
α) Oι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες και εντεταλμένοι
σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των σωματειακών, των κρατικών νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των
οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
β) Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά το άρθρο 101Α, καθώς
και των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές.
γ) Oι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
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δ) Oι έμμισθοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών
τους, καθώς και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της περίπτωσης α΄ που κατείχαν θέση
προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη, όπως ειδικότερα νόμος
ορίζει. Υπάλληλοι που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και είχαν ευρύτερη τοπική αρμοδιότητα
υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής ως προς εκλογικές περιφέρειες άλλες από αυτήν
της έδρας τους, μόνο εφόσον κατείχαν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής
διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη, όπως ειδικότερα νόμος ορίζει.
ε) Oι γενικοί ή ειδικοί γραμματείς υπουργείων ή αυτοτελών γενικών γραμματειών ή περιφερειών και
όσοι ο νόμος εξομοιώνει με αυτούς.
Δεν υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας.
4. Πολιτικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί γενικά, που έχουν κατά το νόμο αναλάβει υποχρέωση να
παραμείνουν στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να
εκλεγούν βουλευτές όσο χρόνο διαρκεί η υποχρέωσή τους.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
Άρθρο 57: (Ασυμβίβαστα έργα)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή
μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των
αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία:
α) Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του Δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή
συνάπτει με το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα.
β) Απολαμβάνει ειδικών προνομίων.
γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή εκδίδει εφημερίδα πανελλήνιας
κυκλοφορίας.
δ) Ασκεί κατά παραχώρηση δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας.
ε) Μισθώνει για εμπορικούς λόγους ακίνητα του Δημοσίου.
Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής με το Δημόσιο εξομοιώνονται οι οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης, τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και οι άλλες
επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως
μέτοχος. Μέτοχος επιχείρησης που εμπίπτει στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής είναι όποιος
κατέχει ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό.
Με ειδικό νόμο μπορεί να καθορίζονται επαγγελματικές δραστηριότητες, πέραν αυτών που
αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, η άσκηση των οποίων δεν επιτρέπεται στους βουλευτές.
Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα
και ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ή πράξεων, όπως νόμος ορίζει.
2. Βουλευτές που υπάγονται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου
οφείλουν, μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου η εκλογή τους γίνει οριστική, να επιλέξουν με δήλωσή τους
μεταξύ του βουλευτικού αξιώματος και των παραπάνω έργων ή ιδιοτήτων. Αν παραλειφθεί αυτή η
εμπρόθεσμη δήλωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα του βουλευτή.
3. Βουλευτές που αποδέχονται οποιαδήποτε από τις ιδιότητες ή τα έργα που αναφέρονται σε αυτό ή στο
προηγούμενο άρθρο και που χαρακτηρίζονται ότι αποτελούν κώλυμα για την υποψηφιότητα βουλευτή ή
ότι είναι ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα, εκπίπτουν από το αξίωμα αυτό, όπως νόμος ορίζει.
4. Ειδικός νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζονται ή εκχωρούνται ή διαλύονται συμβάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και έχουν αναληφθεί από βουλευτή ή από επιχείρηση στην οποία αυτός
μετείχε πριν από την απόκτηση της βουλευτικής ιδιότητας ή με ασυμβίβαστη προς το αξίωμά του
ιδιότητα.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Η ιδιότητα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστη με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξίωμα ή θέση.
2. Βουλευτής δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος της κυβέρνησης.
3. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή
διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών τους
επιχείρησης, η οποία:
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α) Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του Δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή συνάπτει με
το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα.
β) Απολαμβάνει ειδικών προνομίων.
γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή εκδίδει εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
δ) Ασκεί κατά παραχώρηση δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας.
ε) Μισθώνει για εμπορικούς λόγους ακίνητα του Δημοσίου. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής με το
Δημόσιο εξομοιώνονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα
κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης και οι άλλες επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με
διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Μέτοχος επιχείρησης που εμπίπτει στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής
είναι όποιος κατέχει ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό. Τα καθήκοντα του
βουλευτή είναι επίσης ασυμβίβαστα με την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος. Νόμος ορίζει τις
δραστηριότητες που είναι συμβατές με το βουλευτικό αξίωμα, καθώς και τα σχετικά με τα ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά ζητήματα και τον τρόπο επανόδου των βουλευτών στο επάγγελμά τους μετά την απώλεια της
βουλευτικής ιδιότητας. Οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
περιλαμβάνουν την ιδιότητα του υπαλλήλου ή του νομικού ή άλλου συμβούλου σε επιχειρήσεις των περιπτώσεων
α’ έως δ’ της παραγράφου αυτής. Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται έκπτωση από
το βουλευτικό αξίωμα και ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ή πράξεων, όπως νόμος ορίζει.
4. Βουλευτές που υπάγονται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν, μέσα
σε οκτώ ημέρες αφότου η εκλογή τους γίνει οριστική, να επιλέξουν με δήλωσή τους μεταξύ του βουλευτικού
αξιώματος και των παραπάνω έργων ή ιδιοτήτων.
Αν παραλειφθεί αυτή η εμπρόθεσμη δήλωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα του βουλευτή.
5. Βουλευτές που αποδέχονται οποιαδήποτε από τις ιδιότητες ή τα έργα που αναφέρονται σε αυτό ή στο
προηγούμενο άρθρο και που χαρακτηρίζονται ότι αποτελούν κώλυμα για την υποψηφιότητα βουλευτή ή ότι είναι
ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα, εκπίπτουν από το αξίωμα αυτό, όπως νόμος ορίζει.
6. Ειδικός νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζονται ή εκχωρούνται ή διαλύονται συμβάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 και έχουν αναληφθεί από βουλευτή ή από επιχείρηση στην οποία αυτός μετείχε
πριν από την απόκτηση της βουλευτικής ιδιότητας ή με ασυμβίβαστη προς το αξίωμά του ιδιότητα.

Άρθρο 58: (Δικαστικός έλεγχος εκλογών)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
O έλεγχος και η εκδίκαση των βουλευτικών εκλογών, κατά του κύρους των οποίων ασκούνται
ενστάσεις που αναφέρονται είτε σε εκλογικές παραβάσεις σχετικές με την ενέργεια των εκλογών είτε σε
έλλειψη των νόμιμων προσόντων, ανατίθεται στο Aνώτατο Eιδικό Δικαστήριο του άρθρου 100.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Ο έλεγχος και η εκδίκαση των βουλευτικών εκλογών, κατά του κύρους των οποίων ασκούνται ενστάσεις που
αναφέρονται είτε σε εκλογικές παραβάσεις σχετικές με την ενέργεια των εκλογών είτε σε έλλειψη των νόμιμων
προσόντων, ανατίθεται στο Συνταγματικό Δικαστήριο.
Άρθρο 59: (Όρκος)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Oι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν στο Bουλευτήριο και σε δημόσια
συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο:
«Oρκίζομαι στο όνομα της Aγίας και Oμοούσιας και Aδιαίρετης Tριάδας να είμαι πιστός στην Πατρίδα
και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω
ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».
2. Aλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι βουλευτές δίνουν τον ίδιο όρκο σύμφωνα με τον τύπο της δικής τους
θρησκείας ή του δικού τους δόγματος.
3. Bουλευτές που ανακηρύσσονται όταν η Bουλή απουσιάζει δίνουν τον όρκο στο Tμήμα της που
λειτουργεί.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Οι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής και σε
δημόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης
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Τριάδας να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους
νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».
2. Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι βουλευτές δίνουν τον ίδιο όρκο σύμφωνα με τον τύπο της δικής τους θρησκείας ή
του δικού τους δόγματος.
3. Βουλευτές που ανακηρύσσονται όταν η Βουλή απουσιάζει δίνουν τον όρκο στο Τμήμα της που λειτουργεί.
‘Αρθρο 60: (Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Oι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση.
2. H παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα είναι δικαίωμα του βουλευτή, συντελείται μόλις ο
βουλευτής υποβάλει γραπτή δήλωση στον Πρόεδρο της Bουλής και δεν ανακαλείται.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Οι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση και σε καμία περίπτωση
δεν διαγράφονται από το κόμμα τους ούτε εξαναγκάζονται σε παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα εξ αυτού
του λόγου.
2. Η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα είναι δικαίωμα του βουλευτή, συντελείται μόλις ο βουλευτής
υποβάλει γραπτή δήλωση στον Πρόεδρο της Βουλής και δεν ανακαλείται.
3. Ο βουλευτής δεν αναλαμβάνει θέση μέλους της κυβέρνησης για την περίοδο που έχει εκλεγεί ακόμα και αν
παραιτηθεί από τη βουλευτική του ιδιότητα.
Άρθρο 61: (Ανεύθυνο των βουλευτών)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. O βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται με οποιονδήποτε τρόπο για γνώμη ή ψήφο που έδωσε
κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων.
2. O βουλευτής διώκεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση, κατά το νόμο, ύστερα από άδεια της
Bουλής. Aρμόδιο για την εκδίκαση είναι το Eφετείο. H άδεια θεωρείται ότι οριστικά δε δόθηκε, αν η
Bουλή δεν αποφανθεί μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες αφότου η έγκληση περιήλθε στον Πρόεδρο της
Bουλής. Aν η Bουλή αρνηθεί να δώσει την άδεια ή αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, η πράξη
θεωρείται ανέγκλητη.
H παράγραφος αυτή έχει εφαρμογή από την προσεχή βουλευτική περίοδο.
3. O βουλευτής δεν έχει υποχρέωση μαρτυρίας για πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτόν ή δόθηκαν από
αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ούτε για τα πρόσωπα που του εμπιστεύθηκαν τις
πληροφορίες ή στα οποία αυτός τις έδωσε.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Οι βουλευτές δεν διώκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο για αγορεύσεις, πολιτικές απόψεις ή ψήφο που
διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 62: (Ακαταδίωκτο των βουλευτών)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται
ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Eπίσης δεν διώκεται για πολιτικά
εγκλήματα βουλευτής της Bουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως την ανακήρυξη των
βουλευτών της νέας Bουλής.
H άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Bουλή δεν αποφανθεί μέσα σε τρεις μήνες αφότου η αίτηση του
εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Bουλής.
H τρίμηνη προθεσμία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Bουλής.
Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Με την επιφύλαξη του προηγούμενου άρθρου οι βουλευτές υπάγονται στην δικαιοσύνη όπως οι
υπόλοιποι πολίτες. Απαγορεύεται η θέσπιση οποιασδήποτε μορφής ασυλίας τους ή η εξάρτηση της
δίωξής τους από άδεια, αναφορά, αίτηση, ή οποιαδήποτε άλλη πράξη της Βουλής ή οποιουδήποτε
άλλου σώματος, ή αρχής.
Άρθρο 63: (Αποζημίωση, ατέλειες, απουσίες)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Oι βουλευτές, για την άσκηση του λειτουργήματός τους, δικαιούνται από το Δημόσιο αποζημίωση
και δαπάνες το ύψος τους καθορίζεται με απόφαση της Oλομέλειας της Bουλής.
2. Oι βουλευτές απολαμβάνουν συγκοινωνιακή, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, που η έκτασή
της καθορίζεται με απόφαση της Oλομέλειας της Bουλής.
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3. Aν βουλευτής απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε συνεδριάσεις το μήνα, κρατείται
υποχρεωτικά, για κάθε απουσία, το ένα τριακοστό της μηνιαίας αποζημίωσής του.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Οι βουλευτές λαμβάνουν για τις υπηρεσίες τους εύλογης αμοιβής, η οποία πρέπει να είναι ανάλογη προς
το λειτούργημά τους και την οικονομική κατάσταση της χώρας, υποκείμενη πλήρως στη φορολογία
εισοδήματος.
Κάθε φορά που βουλευτής απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις της βουλής παρακρατείται
ανάλογο ποσοστό από την αμοιβή του.
Πέραν της ανωτέρω αμοιβής, η οποία καθορίζεται με νόμο και δημοσιοποιείται υποχρεωτικά στα ΜΜΕ
και στην ιστοσελίδα της Βουλής, έτσι ώστε να λαμβάνουν γνώση αυτής οι πολίτες, οι βουλευτές δεν
δικαιούνται άλλης παροχής και ιδία να προσλαμβάνουν συμβούλους ή υπαλλήλους με δαπάνες του
δημοσίου, ούτε απολαμβάνουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο προνόμιο έναντι των υπολοίπων
πολιτών. Η συμμετοχή σε επιτροπές της βουλής δεν αποτελεί αιτία επιπλέον αποζημίωσης των
βουλευτών.
Άρθρο 64: (Σύνοδος)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. H Bουλή συνέρχεται αυτοδικαίως κάθε έτος την πρώτη Δευτέρα του Oκτωβρίου σε τακτική σύνοδο
για τα ετήσια έργα της, εκτός αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τη συγκαλέσει ενωρίτερα σύμφωνα με
το άρθρο 40.
2. H διάρκεια της τακτικής συνόδου δεν μπορεί να είναι συντομότερη από πέντε μήνες, χωρίς να
συνυπολογίζεται ο χρόνος της αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 40.
H τακτική σύνοδος παρατείνεται υποχρεωτικά ώσπου να εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 79, ο
προϋπολογισμός ή να ψηφιστεί σύμφωνα με το ίδιο άρθρο ειδικός νόμος.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Η Βουλή συνέρχεται αυτοδικαίως κάθε έτος την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου σε τακτική σύνοδο για τα
ετήσια έργα της.
2. Η διάρκεια της τακτικής συνόδου δεν μπορεί να είναι συντομότερη από οκτώ μήνες.
Η τακτική σύνοδος παρατείνεται υποχρεωτικά ώσπου να εγκριθεί ο απολογισμός και ο προϋπολογισμός του
επομένου έτους ή να ψηφιστεί ο προβλεπόμενος για τα έσοδα και έξοδα ειδικός νόμος.
Άρθρο 65: (Κανονισμός, προεδρείο)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. H Bουλή ορίζει τον τρόπο της ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της με Kανονισμό, που
ψηφίζεται από την Oλομέλεια κατά το άρθρο 76 και δημοσιεύεται με παραγγελία του Προέδρου της
στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.
2. H Bουλή εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Προεδρείου, σύμφωνα με τους
ορισμούς του Kανονισμού.
3. O Πρόεδρος και οι Aντιπρόεδροι εκλέγονται στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου.
H διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τον Πρόεδρο και τους Aντιπροέδρους που εκλέχθηκαν στην
τρέχουσα πρώτη σύνοδο της E΄ Aναθεωρητικής Bουλής.
H Bουλή μπορεί, ύστερα από πρόταση πενήντα βουλευτών, να εκφράσει μομφή κατά του Προέδρου της
Bουλής ή μέλους του Προεδρείου, η οποία συνεπάγεται τη λήξη της θητείας του.
4. O Πρόεδρος της Bουλής διευθύνει τις εργασίες του Σώματος, μεριμνά για τη διασφάλιση της
ανεμπόδιστης διεξαγωγής των εργασιών του, την κατοχύρωση της ελεύθερης γνώμης και έκφρασης
των βουλευτών, και την τήρηση της τάξης ο Πρόεδρος μπορεί να λάβει και πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα
με όσα ορίζει ο Kανονισμός της Bουλής εναντίον κάθε βουλευτή που παρεκτρέπεται.
5. Mε τον Kανονισμό μπορεί να συσταθεί στη Bουλή επιστημονική υπηρεσία για την υποβοήθηση του
νομοθετικού της έργου.
6. O Kανονισμός καθορίζει την οργάνωση των υπηρεσιών της Bουλής υπό την εποπτεία του Προέδρου,
καθώς και όλα όσα αφορούν το προσωπικό της. Oι πράξεις του Προέδρου που αφορούν την πρόσληψη
και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Bουλής υπόκεινται σε προσφυγή ή αίτηση
ακύρωσης στο Συμβούλιο της Eπικρατείας.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Η Βουλή ορίζει τον τρόπο της ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της με Κανονισμό, που
ψηφίζεται ή τροποποιείται από την Ολομέλεια με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου
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αριθμού των βουλευτών και δημοσιεύεται με παραγγελία του Προέδρου της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
2. Η Βουλή εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Προεδρείου, σύμφωνα με τους
ορισμούς του Κανονισμού.
3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου.
Η Βουλή μπορεί, ύστερα από πρόταση πενήντα βουλευτών, να εκφράσει μομφή κατά του Προέδρου της
Βουλής ή μέλους του Προεδρείου, η οποία συνεπάγεται τη λήξη της θητείας του, κατά τους όρους του
Κανονισμού της Βουλής.
4. Ο Πρόεδρος της Βουλής διευθύνει τις εργασίες του Σώματος, μεριμνά για τη διασφάλιση της
ανεμπόδιστης διεξαγωγής των εργασιών του, την κατοχύρωση της ελεύθερης γνώμης και έκφρασης
των βουλευτών, και την τήρηση της τάξης. Ο Πρόεδρος μπορεί να λάβει και πειθαρχικά μέτρα
σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής εναντίον κάθε βουλευτή που παρεκτρέπεται.
5. Με τον Κανονισμό μπορεί να συσταθεί στη Βουλή επιστημονική υπηρεσία για την υποβοήθηση του
νομοθετικού της έργου.
6. Ο Κανονισμός καθορίζει και την οργάνωση των υπηρεσιών της Βουλής υπό την εποπτεία του
Προέδρου, καθώς και όλα όσα αφορούν το προσωπικό της. Οι πράξεις του Προέδρου που αφορούν την
πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Βουλής υπόκεινται σε προσφυγή ή
αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
‘Αρθρο 66: (Συνεδριάσεις)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. H Bουλή συνεδριάζει δημόσια στο Bουλευτήριο, μπορεί όμως να διασκεφθεί σε μυστική συνεδρίαση,
ύστερα από αίτηση της Kυβέρνησης ή δεκαπέντε βουλευτών, αν το αποφασίσει η πλειοψηφία σε
μυστική συνεδρίαση. H Bουλή αποφασίζει κατόπιν αν πρέπει να επαναληφθεί η συζήτηση για το ίδιο
θέμα σε δημόσια συνεδρίαση.
2. Oι Yπουργοί και Yφυπουργοί έχουν ελεύθερη είσοδο στις συνεδριάσεις της Bουλής και ακούονται
όποτε ζητήσουν το λόγο.
3. Η Βουλή και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να ζητήσουν την παρουσία του Υπουργού ή του
Υφυπουργού που είναι αρμόδιος για τα θέματα που συζητούν.
Oι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να καλούν οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρούν χρήσιμο για το έργο
τους, ενημερώνοντας και τον αρμόδιο Υπουργό. Oι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν δημόσια,
όπως ορίζεται στον Κανονισμό της Βουλής, μπορούν όμως να διασκεφθούν σε μυστική συνεδρίαση,
ύστερα από αίτηση της Κυβέρνησης ή πέντε βουλευτών, αν το αποφασίσει η πλειοψηφία σε μυστική
συνεδρίαση. Η κοινοβουλευτική επιτροπή αποφασίζει κατόπιν, αν πρέπει να επαναδιεξαχθεί η
συζήτηση για το ίδιο θέμα σε δημόσια συνεδρίαση.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Η Βουλή συνεδριάζει δημόσια στο Βουλευτήριο.
2. Τα μέλη της κυβέρνησης έχουν ελεύθερη είσοδο στις συνεδριάσεις της Βουλής και ακούονται όποτε
ζητήσουν το λόγο.
3. Η Βουλή και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να ζητήσουν την παρουσία του μέλους της
κυβέρνησης που είναι αρμόδιος για τα θέματα που συζητούν. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν
να καλούν οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρούν χρήσιμο για το έργο τους, ενημερώνοντας και τον αρμόδιο
Υπουργό. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν δημόσια, όπως ορίζεται στον Κανονισμό της
Βουλής, μπορούν όμως να διασκεφτούν σε μυστική συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση της Κυβέρνησης ή
πέντε βουλευτών, αν το αποφασίσει η πλειοψηφία σε μυστική συνεδρίαση. Η κοινοβουλευτική επιτροπή
αποφασίζει κατόπιν, αν πρέπει να επαναδιεξαχθεί η συζήτηση για το ίδιο θέμα σε δημόσια συνεδρίαση.
‘Αρθρο 67: (Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
H Bουλή δεν μπορεί να αποφασίσει χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που όμως
ποτέ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ένα τέταρτο του όλου αριθμού των βουλευτών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και, ύστερα από νέα ισοψηφία, η πρόταση
απορρίπτεται.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Η Βουλή δεν μπορεί να αποφασίσει χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που όμως ποτέ δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από το ήμισυ του όλου αριθμού των βουλευτών.
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Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και, ύστερα από νέα ισοψηφία, η πρόταση
απορρίπτεται.
Άρθρο 68: (Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Η Βουλή στις αρχές κάθε τακτικής συνόδου συνιστά από τα μέλη της διαρκείς κοινοβουλευτικές
επιτροπές για να εξετάζουν και να επεξεργάζονται τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμων που
υποβάλλονται, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.
2. H Bουλή συνιστά από τα μέλη της εξεταστικές επιτροπές, με απόφασή της που λαμβάνεται με
πλειοψηφία των δύο πέμπτων του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση του ενός πέμπτου του
όλου αριθμού των βουλευτών.
Προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική
πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Bουλής που λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
Tα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία των επιτροπών αυτών καθορίζονται από τον
Kανονισμό της Bουλής.
3. Oι κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές, καθώς και τα κατά τα άρθρα 70 και 71 Tμήματα της
Bουλής, συνιστώνται ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων, των ομάδων και των ανεξαρτήτων, όπως
ορίζει ο Kανονισμός.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Η Βουλή στις αρχές κάθε τακτικής συνόδου συνιστά από τα μέλη της διαρκείς κοινοβουλευτικές
επιτροπές για να εξετάζουν και να επεξεργάζονται τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμων που
υποβάλλονται, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.
2. Η Βουλή συνιστά από τα μέλη της εξεταστικές επιτροπές, με απόφασή της που λαμβάνεται με
πλειοψηφία των δύο πέμπτων του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση του ενός πέμπτου του
όλου αριθμού των βουλευτών.
Προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική
πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
Τα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία των επιτροπών αυτών καθορίζονται από τον
Κανονισμό της Βουλής.
3. Οι κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές, καθώς και τα Τμήματα της Βουλής, συνιστώνται
ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων, των ομάδων και των ανεξαρτήτων, όπως ορίζει ο Κανονισμός.
‘Αρθρο 69: (Αναφορές)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
Kανένας δεν εμφανίζεται στη Bουλή αυτόκλητος για να αναφέρει ο,τιδήποτε προφορικά ή εγγράφως.
Oι αναφορές παρουσιάζονται από βουλευτή ή παραδίδονται στον Πρόεδρο. H Bουλή έχει δικαίωμα να
αποστέλλει τις αναφορές που της απευθύνονται στους Yπουργούς και τους Yφυπουργούς, οι οποίοι
υποχρεούνται να δίνουν διευκρινίσεις όποτε τους ζητηθούν.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Κανένας δεν εμφανίζεται στη Βουλή αυτόκλητος για να αναφέρει οτιδήποτε προφορικά ή εγγράφως. Οι
αναφορές πολιτών παρουσιάζονται στη Βουλή εγγράφως από βουλευτή, ο οποίος μπορεί παράλληλα να
κάνει και σχετική ερώτηση ή επερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό.
Η Βουλή υποχρεούται να αποστείλει τις αναφορές των πολιτών που της απευθύνονται στους αρμόδιους
υπουργούς, οι οποίοι και υποχρεούνται να απαντήσουν εγγράφως στη Βουλή. Η σχετική δε απάντηση
του υπουργού, αποστέλλεται από τη Βουλή και στον αναφερόμενο πολίτη.
Οι προτάσεις των πολιτών για ψήφιση ή αλλαγή νόμου καθώς και για αναθεώρηση του Συντάγματος,
κατόπιν λαϊκής πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συντάγματος, παραδίδονται στον
Πρόεδρο της Βουλής.
‘Αρθρο 70: (‘Ασκηση νομοθετικού Έργου)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. H Bουλή ασκεί το νομοθετικό της έργο σε Oλομέλεια.
2. O Κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι το νομοθετικό έργο που καθορίζεται από αυτόν μπορεί να
ασκείται και από τις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά τη
διάρκεια της συνόδου, όπως ορίζει ο Κανονισμός και με τους περιορισμούς του άρθρου 72.
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3. Με τον Κανονισμό της Βουλής ορίζεται επίσης η κατανομή της αρμοδιότητας μεταξύ των διαρκών
κοινοβουλευτικών επιτροπών κατά Υπουργεία.
4. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις του Συντάγματος που αφορούν τη Βουλή ισχύουν για τη
λειτουργία της σε Oλομέλεια και σε Τμήμα κατά το άρθρο 71, καθώς και για τη λειτουργία των
κοινοβουλευτικών επιτροπών.
5. Για να λάβουν απόφαση το κατά το άρθρο 71 Τμήμα και οι διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές,
όταν ασκούν νομοθετικό έργο κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται πλειοψηφία που
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα δύο πέμπτα του αριθμού των μελών τους.
6. O κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται από τη Βουλή σε Oλομέλεια, όπως ορίζει ο Κανονισμός. O
Κανονισμός μπορεί να προβλέπει την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και από το κατά το άρθρο 71
Τμήμα, καθώς και από τις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές που συγκροτούνται και λειτουργούν
κατά τη διάρκεια της συνόδου.
7. O Κανονισμός ορίζει τον τρόπο με τον οποίο μετέχουν στις ψηφοφορίες βουλευτές που βρίσκονται σε
αποστολή της Βουλής ή της Κυβέρνησης στο εξωτερικό.
8. O Κανονισμός της Βουλής προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο η Βουλή ενημερώνεται από την
Κυβέρνηση για τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο κανονιστικής ρύθμισης στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζητεί γι’ αυτά.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Η Βουλή ασκεί το νομοθετικό της έργο σε Ολομέλεια ή σε τμήματα σύμφωνα με τους ορισμούς του
παρόντος Συντάγματος και τον Κανονισμό της.
2. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται από τη Βουλή σε Oλομέλεια, όπως ορίζει ο Κανονισμός. O
Κανονισμός μπορεί να προβλέπει την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και από Τμήμα, καθώς και από
τις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά τη διάρκεια της
συνόδου.
Άρθρο 71: (Τμήμα διακοπής των εργασιών)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
Kατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Bουλής, το νομοθετικό της έργο, εκτός από τα
νομοθετήματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Oλομέλειας κατά το άρθρο 72, ασκείται από Tμήμα
της που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 68 παράγραφος 3 και 70.
Mε τον Kανονισμό μπορεί να προβλεφθεί η επεξεργασία των νομοσχεδίων ή των προτάσεων νόμων από
κοινοβουλευτική επιτροπή που την αποτελούν μέλη του ίδιου Tμήματος.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Βουλής, το νομοθετικό της έργο, εκτός από τα νομοθετήματα
που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Ολομέλειας, ασκείται από Τμήμα της που συγκροτείται και λειτουργεί
σύμφωνα με τον Κανονισμό της.
Άρθρο 72: (Αρμοδιότητες Ολομέλειας, τμήματος διακοπής των εργασιών και διαρκών επιτροπών)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Στην Oλομέλεια της Βουλής συζητούνται και ψηφίζονται ο Κανονισμός της, νομοσχέδια και
προτάσεις νόμων για τα θέματα των άρθρων 3, 13, 27, 28 παράγραφοι 2 και 3, 29 παράγραφος 2, 33
παράγραφος 3, 48, 51, 54, 86, νομοσχέδια και προτάσεις εκτελεστικών του Συντάγματος νόμων για την
άσκηση και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, νομοσχέδια και προτάσεις νόμων για την
αυθεντική ερμηνεία νόμων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που σύμφωνα με ειδική πρόβλεψη του
Συντάγματος ανατίθεται στην Oλομέλεια της Βουλής ή για τη ρύθμιση του οποίου απαιτείται ειδική
πλειοψηφία.
Στην Oλομέλεια της Βουλής ψηφίζεται επίσης ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός του Κράτους και
της Βουλής.
2. Η συζήτηση και ψήφιση όλων των άλλων νομοσχεδίων ή προτάσεων νόμων μπορεί να γίνεται, κατά
τη διάρκεια της συνόδου, από την αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, κατά τους ορισμούς του
άρθρου 70. Γίνεται επίσης από το Τμήμα που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 71
κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Βουλής, όπως ορίζει ο Κανονισμός.
3. Η διαρκής κοινοβουλευτική επιτροπή που επιλαμβάνεται της ψήφισης νομοσχεδίου ή πρότασης
νόμου μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της να
παραπέμπει στην Oλομέλεια οποιαδήποτε αμφισβήτηση για την αρμοδιότητά της. Η απόφαση της
Oλομέλειας δεσμεύει τις επιτροπές.
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Μεταξύ της κατάθεσης νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου και της συζήτησής του στη διαρκή
κοινοβουλευτική επιτροπή πρέπει να μεσολαβεί τουλάχιστον μία εβδομάδα.
4. Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική
επιτροπή εισάγεται στην Oλομέλεια σε μία συνεδρίαση, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, και
συζητείται και ψηφίζεται ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολο. Νομοσχέδιο ή πρόταση
νόμου που έγινε δεκτή στην επιτροπή με πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων πέμπτων συζητείται και
ψηφίζεται στην Oλομέλεια, όπως ορίζει ο Κανονισμός.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητούνται και ψηφίζονται ο Κανονισμός της, νομοσχέδια και προτάσεις
εκτελεστικών του Συντάγματος νόμων για την άσκηση και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, νομοσχέδια
και προτάσεις νόμων για την αυθεντική ερμηνεία νόμων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που σύμφωνα με ειδική
πρόβλεψη του Συντάγματος ανατίθεται στην Ολομέλεια της Βουλής ή για τη ρύθμιση του οποίου απαιτείται
ειδική πλειοψηφία.
Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται επίσης ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός του Κράτους και της
Βουλής.
2. Η συζήτηση και ψήφιση όλων των άλλων νομοσχεδίων ή προτάσεων νόμων μπορεί να γίνεται, κατά τη
διάρκεια της συνόδου, από την αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή ή κατά την διάρκεια της διακοπής
των εργασιών της Βουλής, από Τμήμα διακοπών, σύμφωνα με τον Κανονισμό της.
Άρθρο 73 – (Δικαίωμα πρότασης νόμων)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Tο δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Bουλή και στην Kυβέρνηση.
2. Nομοσχέδια που αναφέρονται οπωσδήποτε στην απονομή σύνταξης και στις προϋποθέσεις της
υποβάλλονται μόνο από τον Yπουργό Oικονομικών ύστερα από γνωμοδότηση του Eλεγκτικού
Συνεδρίου. αν πρόκειται για συντάξεις που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, υποβάλλονται από τον αρμόδιο Yπουργό
και τον Yπουργό Oικονομικών. Tα νομοσχέδια για συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά. δεν επιτρέπεται, με
ποινή την ακυρότητα, να αναγράφονται διατάξεις για συντάξεις σε νόμους που αποσκοπούν στη
ρύθμιση άλλων θεμάτων.
3. Kαμία πρόταση νόμου ή τροπολογία ή προσθήκη δεν εισάγεται για συζήτηση, αν προέρχεται από τη
Bουλή, εφόσον συνεπάγεται σε βάρος του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δαπάνες ή ελάττωση εσόδων ή της περιουσίας τους, για να δοθεί
μισθός ή σύνταξη ή γενικά όφελος σε κάποιο πρόσωπο.
4. Eίναι όμως παραδεκτή τροπολογία ή προσθήκη που την υποβάλλει αρχηγός κόμματος ή εκπρόσωπος
ομάδας κατά τους ορισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 74, όταν πρόκειται για νομοσχέδια που
αφορούν την οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών και των οργανισμών δημόσιου ενδιαφέροντος, την
υπηρεσιακή γενικά κατάσταση των δημόσιων υπαλλήλων, των στρατιωτικών και των οργάνων των
σωμάτων ασφαλείας, των υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, καθώς και δημόσιων γενικά επιχειρήσεων.
5. Nομοσχέδιο με το οποίο επιβάλλονται τοπικοί ή ειδικοί φόροι ή βάρη οποιασδήποτε φύσης υπέρ
οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πρέπει να προσυπογράφεται και από
τους Yπουργούς Συντονισμού και Oικονομικών.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Το δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Βουλή, στην Κυβέρνηση και στο λαό.
Πρόταση στη Βουλή για ψήφιση ή τροποποίηση νόμου από τους πολίτες είναι νόμιμη εφόσον περιλαμβάνει
ακριβές σχέδιο νόμου μετά της αιτιολογικής του έκθεσης και συνοδεύεται από υπογραφές τριάντα χιλιάδων
πολιτών. Η εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, γίνεται με την διαδικασία που προβλέπεται για τις
προτάσεις νόμων της Κυβέρνησης και της Βουλής.
Άρθρο 74 – (Διαδικασία εισαγωγής για συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Kάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολογική έκθεση πριν
εισαχθεί στη Bουλή, στην Oλομέλεια ή σε Tμήματα, μπορεί να παραπεμφθεί για νομοτεχνική
επεξεργασία στην επιστημονική υπηρεσία της παραγράφου 5 του άρθρου 65, όταν συσταθεί, όπως
ορίζει ο Kανονισμός.
2. Tα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων που κατατίθενται στη Bουλή παραπέμπονται στην οικεία
κοινοβουλευτική επιτροπή. Aφού υποβληθεί η έκθεση ή περάσει άπρακτη η προθεσμία που είχε ταχθεί
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για την υποβολή της, εισάγονται στη Bουλή για συζήτηση, μετά παρέλευση τριών ημερών από τότε,
εκτός αν ο αρμόδιος Yπουργός τα έχει χαρακτηρίσει ως επείγοντα. H συζήτηση αρχίζει ύστερα από
προφορική εισήγηση του αρμόδιου Yπουργού και των εισηγητών της Eπιτροπής.
3. Tροπολογίες βουλευτών σε νομοσχέδια και προτάσεις νόμων για τα οποία αρμόδια είναι η Oλομέλεια
ή τα Tμήματα της Bουλής δεν εισάγονται για συζήτηση, αν δεν υποβληθούν έως και την παραμονή της
ημέρας που θα αρχίσει η συζήτηση, εκτός αν συγκατατίθεται και η Kυβέρνηση να συζητηθούν.
4. Δεν εισάγεται για συζήτηση νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που αποσκοπεί στην τροποποίηση διάταξης
νόμου, αν δεν έχει καταχωριστεί στην αιτιολογική έκθεση ολόκληρο το κείμενο της διάταξης που
τροποποιείται, και στο κείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης ολόκληρη η νέα διάταξη, όπως
διαμορφώνεται με την τροποποίηση.
5. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 ισχύουν και για τα νομοσχέδια ή τις προτάσεις νόμων που
εισάγονται για συζήτηση και ψήφιση στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως ορίζει ο
Κανονισμός της Βουλής.
Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που περιέχει διατάξεις άσχετες με το κύριο αντικείμενό τους δεν
εισάγεται για συζήτηση.
Προσθήκη ή τροπολογία άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου δεν
εισάγεται για συζήτηση.
Προσθήκες ή τροπολογίες Υπουργών συζητούνται μόνο αν έχουν υποβληθεί τρεις τουλάχιστον ημέρες
πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Oλομέλεια, στο κατά το άρθρο 71 Τμήμα ή στην αρμόδια
διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως ορίζει ο Κανονισμός.
Τα οριζόμενα στα προηγούμενα δύο εδάφια ισχύουν και για τις προσθήκες ή τροπολογίες βουλευτών.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης αποφαίνεται η Βουλή.
Βουλευτές που δεν μετέχουν στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή ή στο κατά το άρθρο 71
Τμήμα έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο επί της αρχής και για να υποστηρίξουν προτάσεις νόμων
και προσθήκες ή τροπολογίες που έχουν υποβάλει, όπως ορίζει ο Κανονισμός.
6. Mία φορά το μήνα, σε ημέρα που θα προσδιοριστεί από τον Kανονισμό, εγγράφονται στην ημερήσια
διάταξη κατά σειρά προτεραιότητας και συζητούνται εκκρεμείς προτάσεις νόμων.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολογική έκθεση. Πριν εισαχθεί
στη Βουλή, μπορεί να παραπεμφθεί για νομοτεχνική επεξεργασία στην επιστημονική υπηρεσία της Βουλής,
όπως ορίζει ο Κανονισμός.
2. Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων που κατατίθενται στη Βουλή παραπέμπονται στην οικεία
κοινοβουλευτική επιτροπή. Αφού υποβληθεί η έκθεση ή περάσει άπρακτη η προθεσμία που είχε ταχθεί για την
υποβολή της, εισάγονται στη Βουλή για συζήτηση, μετά παρέλευση τριών ημερών από τότε, εκτός αν ο αρμόδιος
Υπουργός τα έχει χαρακτηρίσει ως επείγοντα. Η συζήτηση αρχίζει ύστερα από προφορική εισήγηση του
αρμόδιου Υπουργού και των εισηγητών της Επιτροπής.
4. Δεν εισάγεται για συζήτηση νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που αποσκοπεί στην τροποποίηση διάταξης νόμου,
αν δεν έχει καταχωριστεί στην αιτιολογική έκθεση ολόκληρο το κείμενο της διάταξης που τροποποιείται, και στο
κείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης ολόκληρη η νέα διάταξη, όπως διαμορφώνεται με την τροποποίηση.
5. Τροπολογίες ή προσθήκες σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμων, σχετικές ή άσχετες με το αντικείμενο που
ρυθμίζεται, δεν επιτρέπονται να εισαχθούν, μετά την περάτωση της επεξεργασίας και ψήφισης στην αρμόδια
κοινοβουλευτική επιτροπή ή την πάροδο άπρακτης της ταχθείσας προθεσμίας ή της εισαγωγής με την διαδικασία
του κατεπείγοντος, ούτε από βουλευτή ούτε από μέλος της κυβέρνησης.

Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
Άρθρο 11
1. Η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ασκείται από τα Δημοτικά και Περιφερειακά
συμβούλια, τα οποία κληρώνονται για τετραετή θητεία, μη επαναλήψιμη από τους Δημότες των
Δήμων των Περιφερειών. Όλοι οι κληρωτοί που αναλαμβάνουν κάποιο αξίωμα είναι ανακλητοί,
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εάν και εφόσον δεν τηρούν τις Αρχές του Πολιτεύματος και του Συντάγματος και ταυτόχρονα
στερούνται των πολιτικών τους δικαιωμάτων, ύστερα από απόφαση της Βουλής των Ελλήνων.
2. Τα κληρωτά δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, με εσωτερικές ψηφοφορίες, εκλέγουν
αντίστοιχα τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους, τους περιφερειάρχες και τους
αντιπεριφερειάρχες και ταυτόχρονα καθορίζουν τους ρόλους που αναθέτονται στον καθένα
από τους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους.
3. Οι κληρωτοί δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, στην τετραετή θητεία τους, μπορούν να
ασκούν παράλληλα το επάγγελμά τους και να μην αμείβονται με μισθό, αλλά με σχετικά μικρή
αποζημίωση για την απασχόλησή τους στα κοινά. Η συμμετοχή των Πολιτών, για να είναι
πράγματι ενεργή, είναι υποχρεωτική για όλους όσους είναι ικανοί να κληρώνονται για το
«άρχεις και άρχεσθαι».
4. Κατ’ αρχήν όλοι οι Έλληνες Πολίτες θεωρούνται ικανοί για να συμμετέχουν στα κοινά και να
αναλαμβάνουν πολιτειακά λειτουργήματα, έχοντας το δικαίωμα να θέτουν υποψηφιότητα
προς κλήρωση, μόνο για ένα από αυτά, στην κάθε τετραετία, εκτός εκείνων οι οποίοι
εξαιρούνται από νόμο της Πολιτείας.
5. Αν κάποιος πολίτης ενώ έχει το δικαίωμα προς κλήρωση για κάποιο πολιτειακό λειτούργημα,
δικαιούται να το δηλώνει εγκαίρως ότι δεν επιθυμεί να κληρωθεί, οπότε δεν μπαίνει στην
κληρωτίδα.
Διοικητικές Αρχές της Πολιτείας
Άρθρο 12
1. Η διοίκηση της Πολιτείας ασκείται:
Α) Από τα δημοτικά συμβούλια των τριακόσιων είκοσι πέντε (325) δήμων, σε τοπικό επίπεδο
(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ‐ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΩΝ)
Β) Από τα περιφερειακά συμβούλια των δεκατριών (13) περιφερειών, σε περιφερειακό
επίπεδο(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ‐ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ) και
Γ) Από την κεντρική ενεργό διοίκηση με τους πολιτειακούς υπαλλήλους‐λειτουργούς υπό την
εποπτεία και τον έλεγχο της εκτελεστικής λειτουργίας (Ομαδοποιημένης κυβερνώσας
διοικητικής Περιφέρειας) *Σημειώνεται οτι κάθε μορφής πρόσληψη θα γίνεται μετά από γενικό
πανελλήνιο διαγωνισμό κατά τα πρότυπα των πανελληνίων εξετάσεων εισαγωγής σε ΑΕΙ και
ΤΕΙ. Ακόμη ιδρύεται ανώτατη σχολή δημόσιας διοίκησης κατά τα πρότυπα της ΕΝΑ.
2. Οι δημοτικοί, περιφερειακοί και πολιτειακοί υπάλληλοι είναι λειτουργοί και εκτελεστές της
θέλησης του κυριάρχου λαού, υπηρετούν πιστά το λαό και το Σύνταγμά του, αρνούμενοι να
εκτελούν νόμους ή να πειθαρχούν σε διαταγές, που είναι αντίθετες με το Σύνταγμα της
Ελληνικής πολιτείας, στην οποία οφείλουν πλήρη αφοσίωση.
3. Όλοι οι υπάλληλοι (δημοτικοί, περιφερειακοί, πολιτειακοί) για τα πειθαρχικά τους
παραπτώματα ελέγχονται, από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια, τα οποία μπορούν να επιβάλλουν
διοικητικές κυρώσεις, πειθαρχικές ποινές, οικονομικά πρόστιμα και δημεύσεις περιουσιών σε
περιπτώσεις διάπραξης εγκλημάτων που τελούνται κατά παράβαση του υπηρεσιακού τους
καθήκοντος, με κατάχρηση εξουσίας και με σκοπό την οικονομική, ηθική ή άλλη ωφέλειά τους.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Φορείς Διοίκησης‐κυβέρνησης και νομοθεσίας
ΤΜΗΜΑ Α’
Τα επίπεδα διοίκησης‐κυβέρνησης και νομοθεσίας
Άρθρο 13
Τα επίπεδα διοίκησης‐κυβέρνησης‐νομοθεσίας είναι τρία, ήτοι τα εξής: Δημοτικό, με τα
δημοτικά συμβούλια, Περιφερειακό με τα Περιφερειακά συμβούλια και το Πολιτειακό με τη
Βουλή των Ελλήνων και την Εκκλησία των δήμων των περιφερειών.
Δημοτικό επίπεδο
Άρθρο 14
1. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες παίρνονται από τους ίδιους τους
πολίτες τους, με βάση την αρχή της αυτοθέσμισης, μέσα από τις κατ’ έτος ενεργούμενες
λαϊκές συνελεύσεις στις οποίες παίρνονται όλες οι αποφάσεις, που αφορούν τις ίδιες τις
τοπικές κοινωνίες και δεν επιβάλλονται άνωθεν.
2. Στις τοπικές κοινωνίες ανήκει η πρωτογενής άσκηση της εξουσίας, που αφορά άμεσα
την οικονομική, κοινωνική, πνευματική, ηθική, δημόσια και ιδιωτική ζωή των πολιτών.
3. Οι Οργανισμοί τοπικής και περιφερειακής Αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική αυτοτέλεια,
οικονομική αυτοδυναμία και πολιτική αυτονομία.
4. Όλες οι αποφάσεις, για όλες τις υποθέσεις που αφορούν τους δημότες του Δήμου,
λαμβάνονται από τα κληρωτά Δημοτικά συμβούλια, οι οποίες εγκρίνονται ή
απορρίπτονται από τις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των δημοτών.
Περιφερειακό επίπεδο
Άρθρο 15
1. Τα κληρωτά περιφερειακά συμβούλια, σε επίπεδο περιφέρειας, που δεν είναι επίπεδο
ανώτερο από το Δήμο, έχουν συντονιστικό έργο και ασκούν γενικά αρμοδιότητες,
χαράσσοντας τη γενική πολιτική σε γενικά ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια,
σύμφωνα με τις αποφάσεις των περιφερειακών συμβουλίων και της Εκκλησίας των Δήμων
των περιφερειών.
2. Τα περιφερειακά συμβούλια ασκούν και έργα άσκησης της Γενικής Πολιτικής της Χώρας,
όταν εκ περιτροπής αναλαμβάνουν καθήκοντα ομαδοποιημένης κυβερνώσας διοικητικής
περιφέρειας για δυο χρόνια.
Πολιτειακό επίπεδο
Άρθρο 16
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1. Το τρίτο επίπεδο είναι το Πολιτειακό, που εκφράζει το σύνολο των πολιτών της Ελληνικής
Επικράτειας, μέσα από το σώμα των αυτοδιοικούμενων Δήμων και Περιφερειών της
Χώρας. Στην αρμοδιότητα του πολιτειακού επιπέδου ανήκει:
Α) Η νομοθετική λειτουργία που ασκείται από την βουλή των Ελλήνων, που τη συγκροτούν
οι (325) κληρωτοί Βουλευτές των (325) Δήμων των (13) Περιφερειών και την Εκκλησία
των δήμων των περιφερειών.
Β) Η εκτελεστική – κυβερνητική λειτουργία, που ασκείται από την εκ περιτροπής, ανά
διετία, κυβερνώσα ομαδοποιημένη διοικητική Περιφέρεια, η οποία εποπτεύεται από τη
Βουλή των Ελλήνων, αν οι αποφάσεις της τελούν σε αρμονία με τις αποφάσεις της
Εκκλησίας των Δήμων των Περιφερειών.
Γ) Η δικαστική λειτουργία, με το ανώτατο ακυρωτικό πολιτειακό δικαστήριο που
συγκροτείται από κληρωτούς Ενεργούς πολίτες κατά το ένα δεύτερο (1/2) και κατά το
άλλο ένα δεύτερο (1/2) από μόνιμους έγκριτους έμπειρους και αδιαμφισβήτητου κύρους
νομικούς.
2. Καμία από τις λειτουργίες της Πολιτείας δεν επιτρέπεται να αναμιγνύεται στα έργα της
άλλης, πέρα απ’ ό,τι ορίζει το Σύνταγμα.
Ανάδειξη Πολιτειακών λειτουργημάτων με κλήρο
Άρθρο 17
1. Για όλα τα πολιτειακά λειτουργήματα, ήτοι δημοτικά, περιφερειακά πολιτειακά
καθιερώνεται το αντικειμενικό και μη δαπανηρό σύστημα της κλήρωσης.
2. Οι εκλογές, ως σύστημα ανάδειξης των αντιπροσώπων στη Βουλή των Ελλήνων
καταργούνται, όπως και το σύστημα της αντιπροσωπευτικής ή έμμεσης κομματικής
«δημοκρατίας».
3. Η θητεία για όλα τα πολιτειακά λειτουργήματα είναι τετραετής και μη επαναλήψιμη, αν δεν
κληρωθούν όλοι οι ενεργοί πολίτες που έχουν το δικαίωμα προς κλήρωσης και που δεν
κληρώθηκαν για κάποιο πολιτειακό λειτούργημα.
4. Η κλήρωση για όλα τα πολιτειακά λειτουργήματα ενεργείται δημόσια ενώπιον λαϊκής
Επιτροπής με μηχανικά μέσα στη διάρκεια του πρώτου δεκαήμερου του μήνα Οκτώβρη.
5. η τετραετής θητεία αρχίσει την 1η‐1ου του έτους έναρξής της και τελειώνει την 31η‐12ου του
έτους λήξης της τετραετίας.
6. στο ενδιάμεσο διάστημα από μην Οκτώβρη μέχρι την έναρξη της θηλείας των νέων
λειτουργημάτων, 1η‐1ου

οι αναδειχθέντες με κλήρωση, στα διάφορα πολιτειακά

λειτουργήματα υποβάλλονται σε υποχρεωτικό πολιτικό σεμινάριο, όπου εκπαιδεύονται
στα νέα τους καθήκοντα και που λειτουργεί προς τούτο στην έδρα κάθε Περιφέρειας.
7. Τα πολιτικά κόμματα στο νέο Πολίτευμα μπορούν να λειτουργούν μόνο ως Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο).
8. Όλοι οι Ενεργοί πολίτες, οι οποίοι στο προϊσχύσαν δίκαιο, είχαν το δικαίωμα του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι αυτό μετατρέπεται σε δικαίωμα προς κλήρωση για «άρχειν και άρχεσθαι».
Επί τούτω, οι εκλογικοί κατάλογοι με την ισχύ του νέου Συντάγματος γίνονται κατάλογοι
υποψηφίων προς κλήρωση.
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Ελευθερίες και δικαιώματα των Ελλήνων Πολιτών
Άρθρο 18
1. Όλοι οι Έλληνες Πολίτες είναι εξίσου ελεύθεροι στα πλαίσια του παρόντος Συντάγματος.
Κανένας νόμος, που οι διατάξεις του αντίκεινται στο παρόν Σύνταγμα, δεν επιτρέπεται να
περιορίζει την ελευθερία τους (ατομική, πνευματική, ηθική, πολιτική, οικονομική,
κοινωνική, ανθρωπιστική).
2. Οι Έλληνες πολίτες είναι ισότιμοι ενώπιον των νόμων, τους οποίους θεσπίζουν οι ίδιοι,
εφαρμόζουν οι ίδιοι και τους καταργούν ή τους τροποποιούν οι ίδιοι.
3. Όλοι οι Έλληνες Πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Κανένας δεν
δικαιούται να καταπατά τα δικαιώματα των άλλων, χωρίς συνέπειες (ποινικές, αστικές,
ηθικές διοικητικές).
4. Νόμοι που θεσπίστηκαν από τις Βουλές της αντιπροσωπευτικής ή έμμεσης ή κομματικής
«δημοκρατίας», το αστικού συστήματος, δεν έχουν καμιά ισχύ από και με την ισχύ του
παρόντος Συντάγματος.
5. Αποκτηθέντα από τους πολίτες περιουσιακά δικαιώματα με το προϊσχύσαν δίκαιο είναι
απολύτως σεβαστά, εκτός αν αυτά αποκτήθηκαν από παρανόμως πλουτήσαντες ή από
φοροφυγάδες και φοροκλέπτες ή από άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, που επέφερε
παράνομη αύξηση της περιουσίας τους, οπότε κατάσχονται, με δικαστικές αποφάσεις.
6. Κάθε παράβαση της νομιμότητας που αποβαίνει σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, η
Πολιτεία οφείλει να αποζημιώνει τον ζημιωθέντα από ενέργεια ή παράλειψη των
πολιτειακών φορέων, που έγινε με δόλο ή βαριά αμέλεια.
7. Τίτλοι ευγενείας δεν αναγνωρίζονται στους Έλληνες Πολίτες.
8. Οι Έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωμα να συναθροίζονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς
χώρους ειρηνικά και άοπλα. Καμία Δημόσια αρχή δεν έχει το δικαίωμα να απαιτεί
προηγούμενη άδεια ή να τη διαλύει.
9. Η ευθύνη για την ειρηνική και ομαλή πραγματοποίηση των συναθροίσεων ανήκει στους
ίδιους τους συναθροισμένους, οι οποίοι λαμβάνουν προληπτικά μέτρα αυτοπροστασίας
τους.
Προσωπική ελευθερία
Άρθρο 19
1. Η προσωπική ελευθερία είναι απόλυτα σεβαστή απ’ όλους και για άλλους (ορθό μάλλον
όλους) και καθολικά απαραβίαστη. Κανένας δεν συλλαμβάνεται και δεν κρατείται σε
κρατητήριο, ούτε προφυλακίζεται, για οποιοδήποτε έγκλημα, εκτός αν έχει εκδοθεί
ένταλμα σύλληψης ή κράτησης από δικαστήριο ή αν καταλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω, οπότε
αμέσως και χωρίς υπαίτια βραδύτητα οδηγείται ενώπιον του φυσικού του δικαστή.
2. Το δικαίωμα σύλληψης το έχουν, αφενός οι επί τούτω ορισθέντες Φύλακες της «Πόλης‐
Δήμου» και αφετέρου ο οποιοσδήποτε άλλος πολίτης, που οφείλει να ενδιαφέρεται, αν
τηρούνται από όλους οι νόμοι που θεσπίζονται από τους ίδιους.
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3. Η μεταχείριση των συλλαμβανομένων είναι ανθρώπινη και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους
είναι απολύτως σεβαστά, η παραβίαση των οποίων ελέγχεται ανάλογα με το βαθμό
παραβίασής τους.
Οικιακό‐οικογενειακό άσυλο
Άρθρο 20
1. Το οικιακό και οικογενειακό άσυλο είναι ιερό και απαραβίαστο από οποιαδήποτε δημόσια
αρχή, δικαστήριο ή και από οποιοδήποτε άτομο ξένο προς το άτομο ή την οικογένεια.
2. Η κατοικία του κάθε ανθρώπου αποτελεί απαραβίαστο άσυλο και κανένας δεν έχει το
δικαίωμα να εισέρχεται στην κατοικία του άλλου, αν ο ίδιος δεν το επιτρέπει.
3. Ο διωκόμενος για κάποιο έγκλημα σε βαθμό πλημμελήματος και κακουργήματος
συλλαμβάνεται με δικαστικό ένταλμα σύλληψης.
Περιουσιακά δικαιώματα
Άρθρο 21
1. Όλοι οι Έλληνες Πολίτες δικαιούνται να αποκτούν κινητή και ακίνητη περιουσία, μέσα στα
πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων, που θεσπίζονται από τους ίδιους τους Πολίτες.
2. Όλοι οι Έλληνες Πολίτες φορολογούνται ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα και μόνο
για το παραπάνω από εκείνο που είναι αναγκαίο για την επιβίωση αυτών και των οικογενειών
τους.
3. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα, για την ατομική και οικογενειακή του διαβίωση, να
εξασφαλίζει τα απολύτως αναγκαία προς το ζην και, αν δεν τα εξασφαλίζει, η Πολιτεία οφείλει
να φροντίζει, ώστε όλοι οι Πολίτες της να έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής, το οποίο
καθορίζεται μόνο.
4. Ο πλούτος που παράγει η Χώρα διανέμεται, κατά δίκαιο τρόπο σε όλους τους Πολίτες. Ο
καθένας μπορεί να είναι πλούσιος, τότε μόνο, αν δεν υπάρχει κανένας νηστικός ή φτωχός.
5. Η γη είναι ιδιοκτησία των Δήμων των περιφερειών και δεν αγοράζεται, ούτε πωλείται. Ο κάθε
δημότης‐πολίτης δικαιούται να έχει στη χρήση του ανάλογο κομμάτι γης δωρεάν, για την
κατασκευή στέγης για κατοικία, για καλλιέργειες και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.
Μόνο η χρήση γης μεταβιβάζεται στους απογόνους του κάθε πολίτη, όχι όμως και η κυριότητα,
που ανήκει στο Δήμο ή στην Πολιτεία.
Εργασιακά – συνταξιοδοτικά δικαιώματα
Άρθρο 22
1. Όλοι οι εργαζόμενοι σε οποιοδήποτε τομέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, έχουν το αναφαίρετο
δικαίωμα της εργασίας κάτω από συνθήκες που δεν θίγεται η ανθρώπινη αξία και
αξιοπρέπεια.
2. Η φθηνή και ανασφάλιστη εργασία προς εκμετάλλευση των εργαζομένων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
και οι υπεύθυνοι τιμωρούνται με νόμο της Πολιτείας.
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3. Η Πολιτεία οφείλει να φροντίζει για την εξεύρεση εργασίας σε όλους τους πολίτες και να
παρέχει

δωρεάν

ιατροφαρμακευτική

και

νοσοκομειακή

περίθαλψη,

καθώς

και

ικανοποιητικές συντάξεις γήρατος.
4. Η παρακράτηση του μεροκάματου ή του μηνιαίου μισθού των εργαζομένων και των
συντάξεων από τους εργοδότες, τις τράπεζες ή τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ και οι υπεύθυνοι τιμωρούνται ποινικά με νόμο της Πολιτείας και
υποχρεούται σε αποζημίωση στο διπλάσιο ή το τριπλάσιο των παρακρατηθέντων. Οι
παραβάσεις αυτές παραπέμπονται στην αυτόφωρη διαδικασία, όσο χρόνο διαρκεί η
παρακράτηση.
5. Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να αμείβονται για ένα βασικό και ικανοποιητικό επίπεδο
αξιοπρεπούς διαβίωσης, ανεξάρτητα από τις γνώσεις τους (γραμματικές, επιστημονικές,
τεχνικές, ειδικές κ.λπ.), για τις οποίες – όσοι τις κατέχουν – μπορούν να αμείβονται
επιπλέον. Και ο τελευταίος αγράμματος και ανειδίκευτος πολίτης δικαιούται να έχει
ανάλογη εργασία, για ένα αξιοπρεπές επίπεδο ατομικής και οικογενειακής διαβίωσης. Αν ο
πολίτης είναι αμόρφωτος η Πολιτεία οφείλει να του παρέχει δωρεάν ανάλογη μόρφωση.
6. Κάθε εργοδότης, επιχείρηση, εταιρία που απασχολεί εργαζόμενους, υποχρεούνται να
σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως κι οι εργαζόμενοι να ενδιαφέρονται για τα
συμφέροντα των επιχειρήσεων, που τους παρέχουν εργασία, σε επίπεδο αμοιβαίας
κατανόησης και συναίνεσης, ανάμεσα στην εργοδοσία και στους εργαζόμενους.
7. Το δικαίωμα της απεργίας κανένας νόμος ή καμιά απόφαση κυβέρνησης ή δικαστηρίου δεν
επιτρέπεται να το καταργεί ή με οποιοδήποτε τρόπο να το παρεμποδίζει, χωρίς συνέπειες.

Ελευθερίες του τύπου και της δημοσιογραφίας
Άρθρο 23
1. Ο τύπος (έντυπος, τηλεοπτικός, ραδιοφωνικός ή με οποιονδήποτε άλλο μέσο παρέχεται)
έχει πλήρη ελευθερία έκφρασης γνώμης και αντικειμενικής ενημέρωσης του λαού. Κάθε
πράξη λογοκρισίας απαγορεύεται και τιμωρείται με νόμο της Πολιτείας.
2. Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα και όποιος λειτουργός της διοχετεύει στην κοινή
γνώμη ψευδείς ειδήσεις, πληροφορίες ή γεγονότα στερείται της επαγγελματικής του
αδείας, ύστερα από απόφαση του πρωτοβάθμιου Δημοτικού δικαστηρίου.
3. Η άσκηση προπαγάνδας από δημοσιογράφους προς διαστρέβλωση της αλήθειας και
επιβολής ιδεών, που είναι αντίθετες με το Δημοκρατικό Πολίτευμα, απαγορεύεται και
τιμωρείται.
4. Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος και να μην
υπερασπίζεται κόμματα, αντιλήψεις ή γνώμες πολιτών, που αντίκεινται στο Δημοκρατικό
Πολίτευμα.
5. Κανένας πολίτης, δεν στερείται του δικαιώματος να εκφράζει την γνώμη του ελεύθερα και
ανεμπόδιστα, με προσωπική του ευθύνη, στα Μέσα Ενημέρωσης (Δημόσια και ιδιωτικά). Η
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τυχόν στέρηση, από τους αρμόδιους φορείς, του δικαιώματος αυτού, δεν επιτρέπεται και
αποβάλλονται ανάλογες διοικητικές κυρώσεις.
*Αρθρο 14: (Ελευθερία του Τύπου)
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Kαθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους
στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Kράτους.
2. O τύπος είναι ελεύθερος. H λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται.
3. H κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα
από αυτή, απαγορεύεται.
Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά την
κυκλοφορία:
α) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας,
β) για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας,
γ) για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη
διάταξη των ενόπλων δυνάμεων ή την οχύρωση της Xώρας ή που έχει σκοπό τη βίαιη
ανατροπή του πολιτεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Kράτους,
δ) για άσεμνα δημοσιεύματα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δημόσια αιδώ, στις
περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
4. Σ’ όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο εισαγγελέας, μέσα σε είκοσι
τέσσερις ώρες από την κατάσχεση, οφείλει να υποβάλει την υπόθεση στο δικαστικό
συμβούλιο, και αυτό, μέσα σε άλλες είκοσι τέσσερις ώρες, οφείλει να αποφασίσει για τη
διατήρηση ή την άρση της κατάσχεσης, διαφορετικά η κατάσχεση αίρεται αυτοδικαίως. Tα
ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης επιτρέπονται στον εκδότη της εφημερίδας ή
άλλου εντύπου που κατασχέθηκε και στον εισαγγελέα.
5. Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα
απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση πλήρους και άμεσης
επανόρθωσης. Καθένας ο οποίος θίγεται από υβριστικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή
εκπομπή έχει, επίσης, δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως
υποχρέωση άμεσης δημοσίευσης ή μετάδοσης της απάντησης. Νόμος ορίζει τον τρόπο με
τον οποίο ασκείται το δικαίωμα απάντησης και διασφαλίζεται η πλήρης και άμεση
επανόρθωση ή η δημοσίευση και μετάδοση της απάντησης.
6. Tο δικαστήριο, ύστερα από τρεις τουλάχιστον καταδίκες μέσα σε μία πενταετία για
διάπραξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, διατάσσει την οριστική ή
προσωρινή παύση της έκδοσης του εντύπου και, σε βαριές περιπτώσεις, την απαγόρευση
της άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος από το πρόσωπο που καταδικάστηκε,
όπως νόμος ορίζει H παύση ή η απαγόρευση αρχίζουν αφότου η καταδικαστική απόφαση
γίνει αμετάκλητη.
7. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την αστική και ποινική ευθύνη του τύπου και των άλλων
μέσων ενημέρωσης και με την ταχεία εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων.
8. Nόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα για την άσκηση του δημοσιογραφικού
επαγγέλματος.
9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των
μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει τα
μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας
και της πολυφωνίας στην ενημέρωση. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου
περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η
συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής,
όπως νόμος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του
διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα
του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης
που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα
την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση του
προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους,
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συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή εταιρείες. Νόμος ορίζει τις ειδικότερες
ρυθμίσεις, τις κυρώσεις που μπορεί να φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση
της σχετικής σύμβασης, καθώς και τους τρόπους ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπής των
καταστρατηγήσεων των προηγούμενων εδαφίων.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Kαθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά και γραπτά δια του τύπου τους
στοχασμούς του.
2. O τύπος είναι ελεύθερος. H λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται.
3. H κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από
αυτή, απαγορεύεται.
Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά την κυκλοφορία:
α) για προσβολή κάθε θρησκείας,
β) για προσβολή του προσώπου του Προέδρου του Κράτους,
γ) για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των
ενόπλων δυνάμεων ή την οχύρωση της Xώρας ή που έχει σκοπό τη βίαιη ανατροπή του
πολιτεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Kράτους,
δ) για άσεμνα δημοσιεύματα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δημόσια αιδώ, στις περιπτώσεις που
ορίζει ο νόμος.
4. Σ’ όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο εισαγγελέας, μέσα σε είκοσι τέσσερις
ώρες από την κατάσχεση, οφείλει να υποβάλει την υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο, και αυτό,
μέσα σε άλλες είκοσι τέσσερις ώρες, οφείλει να αποφασίσει για τη διατήρηση ή την άρση της
κατάσχεσης, διαφορετικά η κατάσχεση αίρεται αυτοδικαίως. Tα ένδικα μέσα της έφεσης και της
αναίρεσης επιτρέπονται στον εκδότη της εφημερίδας ή άλλου εντύπου που κατασχέθηκε και στον
εισαγγελέα.
5. Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα απάντησης, το δε
μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση πλήρους και άμεσης επανόρθωσης. Όταν πρόκειται
περί εντύπου η επανόρθωση θα είναι πρωτοσέλιδη με τις απόψεις και του θιγόμενου, όταν δε
πρόκειται για ηλεκτρονικό μέσο η επανόρθωση θα γίνει με πρώτη είδηση και σε κάθε περίπτωση
επανάληψη της επανόρθωσης τόσες φορές και σε τόσο χρόνο και χώρο, όσος είχε αφιερωθεί στο να
θιγεί ο θιγόμενος.
Καθένας ο οποίος θίγεται από υβριστικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα
απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση άμεσης δημοσίευσης ή μετάδοσης
της απάντησης σύμφωνα με τους ορισμούς της προηγούμενης παραγράφου.
6. Tο δικαστήριο, ύστερα από τρεις τουλάχιστον καταδίκες μέσα σε μία πενταετία για διάπραξη των
εγκλημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, διατάσσει την οριστική ή προσωρινή παύση της
έκδοσης του εντύπου ή λειτουργίας του μέσου και, σε βαριές περιπτώσεις, την απαγόρευση της
άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος από το πρόσωπο που καταδικάστηκε.
7. Η εκδίκαση των αδικημάτων που τελούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα γίνεται σε μια
ενιαία δίκη η ποινική και αστική πλευρά της υπόθεσης.
8. Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι μέσων μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένη άδεια
από το κράτος, και να υπόκεινται σε φορολόγηση όπως οι υπόλοιποι φορολογούμενοι, χωρίς καμία
ατέλεια ή φορολογική απαλλαγή. Διαπιστωμένη φορολογική παράβαση ή μη έγκαιρη καταβολή του
αναλογούντος φόρου θα οδηγεί αυτόματα σε απώλεια της σχετικής άδειας.
ΤΜΗΜΑ Γ
Φύλαξη της Πόλης‐Δήμου
Άρθρο 24
1. Η φύλαξη της «Πόλης‐Δήμου» ανατίθεται εκ περιτροπής στους πολίτες‐δημότες του κάθε
Δήμου, στους καλούμενους «Φύλακες της Πόλης».
2. Όλοι οι δημότες έχουν χρέος να ενδιαφέρονται άμεσα για τη φύλαξη του Δήμου τους, την
ασφαλή και αρμονικής τους συμβίωση.
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3. Επαγγελματίες αστυνομικοί δεν χρειάζονται. Ο κάθε πολίτης‐δημότης είναι και φύλακας
της «Πόλης‐Δήμου» του.
4. Τα καθήκοντα και οι προϋποθέσεις άσκησης του ρόλους φύλαξης στην «Πόλη‐Δήμο»
αποφασίζονται από τα Δημοτικά και Περιφερειακά συμβούλια και τα καθήκοντά τους
καθορίζονται και εγγράφονται στα πρακτικά των δημοτικών συμβουλίων.
5. Η δίωξη της εγκληματικότητας σε επίπεδο Δήμων και περιφερειών οργανώνεται με τα πιο
σύγχρονα τεχνικά μέσα και πάντοτε μέσα στα πλαίσια και τις αρχές του παρόντος
Συντάγματος.
6. Οι φύλακες της «Πόλης‐Δήμου» στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, τηρούν πιστά το
Σύνταγμα και τους νόμους που θεσπίζονται από τους Πολίτες. Η άσκηση βίας (σωματικής,
ψυχολογικής ή οποιασδήποτε άλλης) σε πολίτες τιμωρείται αυστηρά με νόμο της Πολιτείας
και ο μεταχειριζόμενος τέτοια βία στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων, με τις
συνέπειες που απορρέουν απ’ αυτή την κύρωση.
Η ασφάλεια της Χώρας από εξωτερικούς κινδύνους
Άρθρο 25
1. Η ασφάλεια της Χώρας από εξωτερικούς κινδύνους και η υπεράσπιση της εδαφικής
ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας ανατίθεται στις Ένοπλες Δυνάμεις των τριών
όπλων, στρατού ξηράς, αέρα και θάλασσας.
2. Η Ελλάδα διατηρεί Ένοπλες Δυνάμεις για την αμυντική θωράκιση της Χώρας και τη
διατήρηση του εδαφικού status quo , που είναι κατοχυρωμένο από διεθνείς συμφωνίες και
προστατεύεται από το Διεθνές Δίκαιο.
3. Η Ελλάδα είναι αντίθετη στην ιδέα σε επιθετικούς πολέμους ενάντια σε άλλη Χώρα και
διατηρεί Ένοπλες Δυνάμεις εωσότου και οι άλλοι λαοί ομού συναποφασίσουμε την
κατάργηση των πολέμων και των στρατών και διακηρύξουμε την παγκόσμια ειρήνη σε
μόνιμη βάση και με ανοικτά σύνορα. Η μονομερής από την πλευρά της Χώρας μας
κατάργηση των στρατών ή το άνοιγμα των συνόρων μας αποτελεί πράξη εθνικής
αυτοκτονίας και προδοσίας, που απαγορεύεται και τιμωρείται αυστηρά.
4. Η διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων ανήκει στην στρατιωτική ηγεσία τους με τη μέριμνα,
για το αξιόμαχό τους, της εκάστοτε Κυβερνώσας ομαδοποιημένης διοικητικής Περιφέρειας
και υπό την εποπτεία της Βουλής των Ελλήνων.
5. Τα σημερινά εδαφικά όρια (ξηράς, αέρα και θάλασσας) της Ελληνικής Επικράτειας, που
είναι και σύνορα της Ενωμένης Ευρώπης, είναι απολύτως κατοχυρωμένα από διεθνείς
συμφωνίες και κάθε αμφισβήτησή τους από άλλη Χώρα θεωρείται και είναι πράξη εχθρική
και με διάβημα της Βουλής των Ελλήνων, επιβάλλονται ανάλογες κυρώσεις από τον ΟΗΕ.
6. Η ονομασία του γειτονικού κράτους των Σκοπίων, με γεωγραφικό ή οποιοδήποτε άλλο
προσδιορισμό, που συμπίπτει ή γίνεται σύγχυση με την ονομασία του γεωγραφικού
διαμερίσματος της Ελλάδας, που ονομάζεται Μακεδονία, δεν γίνεται αποδεκτή εκ μέρους
των Ελλήνων, ως πλαστογράφηση της ιστορικής αλήθειας και του πολιτισμού. Επίσης,
απαγορεύεται η χρησιμοποίηση όρων ή συμβόλων που πολιτιστικά και ιστορικά ανήκουν
στο Ελληνική Έθνος.
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7. Για όλα τα εθνικά ζητήματα απαιτείται η απόφαση του Ελληνικού λαού, η οποία
νομιμοποιείται μόνο με υποχρεωτικό Δημοψήφισμα και δεν αρκεί η μονομερής απόφαση
της Βουλής ή οποιασδήποτε κυβέρνησης.
8. Οι διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, στη Δυτική Θράκη και στην Κύπρο, καθώς και οι
επεκτατικές βλέψεις για δημιουργία «Μεγάλης Αλβανίας» σε βάρος της Ελληνικής
Επικράτειας

είναι

ενέργειες

παράλογες,

αντικείμενες

στο

Διεθνές

Δίκαιο,

που

διαταράσσουν την ειρήνη, την ασφάλεια και την πρόοδο των λαών στο χώρο των
Βαλκανίων, της Μεσογείου και της Εγγύς Μέσης Ανατολής.
9. Χώρες που υποθάλπουν, υποδαυλίζουν, υποστηρίζουν ή ενισχύουν οικονομικά ή
διπλωματικά, με αποφάσεις, ενέργειες ή και δηλώσεις τους, που κατατείνουν στην
ενθάρρυνση εδαφικών βλέψεων σε βάρος άλλης Χώρας, κηρύσσονται από τον ΟΗΕ ύστερα
από έντονα διαβήματα της Βουλής των Ελλήνων, σε Χώρες που παραβιάζουν το διεθνές
δίκαιο και διαταράσσουν την παγκόσμια ειρήνη.
10. Η Ελλάδα έχει το απαράγραπτο δικαίωμά της να επεκτείνει τα θαλάσσια όριά της στα
δώδεκα ναυτικά μίλια, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, όπως αποφασίστηκε στο
Καράκας, απόφαση την οποία η Τουρκία πείσμονα και μονομερώς αρνήθηκε να την
υπογράψει.
11. Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα και το καθήκον να ανακηρύσσει μονομερώς την Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη (Α.Ο.Ζ) στις Ελληνικές θάλασσες και να πραγματοποιεί εντός της
Επικράτειάς της, έρευνες, μελέτες και εξορύξεις για την άντληση φυσικού αερίου και
πετρελαίου.
12. Η κατάτμηση της Ελληνικής Επικράτειας σε Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (Ε.Ο.Ζ),
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Βασικές Αρχές ενότητας και συνεργασίας Ελλάδας‐Κύπρου
Άρθρο 26
1. Από την ισχύ του παρόντος Συντάγματος, ο Ελλαδικός, Κυπριακός και Απανταχού
Ελληνισμός συναποφασίζουν, ως ενιαία εθνική, πολιτική, κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική δύναμη, μέσα από τις δύο Βουλές του (Ελλάδας‐Κύπρου).
2. Μήτρα του Ελληνισμού είναι η Ελλάδα με θυγατέρα της την Κύπρο και παιδιά της τον όπου
γης Ελληνισμό.
3. Οι βασικές Αρχές για την ενότητα και αγαστή συνεργασία του Ελληνισμού είναι οι εξής:
Α) Ελλάδα‐Κύπρος, δυο Χώρες‐κράτη, ένα Έθνος, ένας Λαός, ο Απαναταχού Ελληνισμός.
Β) Ένα Σύνταγμα, ένα Πολίτευμα καθαρά Ελληνικό, Άμεσα Δημοκρατικό και όχι
κομματοκρατικό.
Γ) Μία λαϊκή Δικαιοσύνη, ανεξάρτητη, από το λαό, για το λαό και τον Απανταχού Ελληνισμό.
Δ) Ένα νόμισμα η Ελληνική δραχμή του ενωμένου Απανταχού Ελληνισμού, ισχυρή και ισότιμη
με το Ευρώ ή το δολάριο.
Ε) Μία τράπεζα των Απανταχού Ελλήνων με παραρτήματα σε όλον τον κόσμο, που να
ελέγχεται από τα Κοινοβούλια της Ελλάδας και της Κύπρου.
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Στ) Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας‐Κύπρου για Εθνική Κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα,
Εθνική Ανεξαρτησία.
Ζ) Ελλάδα και Κύπρος μαζί στη συνεκμετάλλευση, τόσο των υδρογονανθράκων, φυσικού
αερίου στο Αιγαίο, το Ιόνιο και αλλαχού, όσο και των πολύτιμων μετάλλων που υπάρχουν στα
υπεδάφη των δύο Χωρών με ταυτόχρονη ανακήρυξη μονομερώς μιας Ελληνικής και Κυπριακής
Α.Ο.Ζ.
Η) Όλοι οι Έλληνες του Απανταχού Ελληνισμού και αυτοδίκαια και Έλληνες ενεργοί Πολίτες
που μπορούν, τυπικά και ουσιαστικά, νε μετέχουν σε όλα τα πολιτειακά Σώματα και
λειτουργήματα των δύο Χωρών.
Θ) Ο Ελληνισμός ενωμένος μπορεί και οφείλει να πρωτοστατήσει στη δημιουργία μιας άλλης,
διαφορετικής της σημερινής δημοσιονομικής και αντιδημοκρατικής Ενωμένης Ευρώπης, μιας
Ευρώπης της αλληλεγγύης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της Άμεσης Δημοκρατίας, από
όλους και για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον
ίδιο τον άνθρωπο και τη διαφορετικότητα του κάθε λαού Χώρας‐μέλους της Ε.Ε.
Ι) Η Ελλάδα οφείλει να προτείνει, αντί της σημερινής Ενωμένης Ευρώπης, τη θεσμική
ενοποίηση της Ευρωπαϊκής ηπείρου σε μια Ευρωπαϊκή συμπολιτεία ισότιμων κρατών‐εθνών,
Ευρωπαίων πολιτών και πολιτισμών, με Σύνταγμα και Πολίτευμα την Άμεση Συμπολιτειακή
Δημοκρατία.
Ια) Επίσης, να εξασφαλίσει συμμαχίες με όλες τις Χώρες που είναι φίλιες στα συμφέροντα του
Ελληνισμού και όλων των λαών της Ανατολής, της Δύσης, του Βορά και του Νότου.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η Ελλάδα της Φιλοσοφίας μέσα στον κόσμο
ΤΜΗΜΑ Α’
Διεθνείς σχέσεις της πολιτιστικής Ελλάδας
Η Βουλή των Ελλήνων, ύστερα από απόφαση της Εκκλησίας των Δήμων, των Περιφερειών, ως
Ανώτατου Σώματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, με ψήφισμά της, ζητεί από τον Οργανισμό
Ηνωμένων Εθνών και την παγκόσμια κοινή γνώμη να δεχθεί τα παρακάτω Δίκαια αιτήματά της
για το καλό όλης της ανθρωπότητας.
1. Η Ελλάδα, ως τόπος, όπου γεννήθηκαν, αναπτύχθηκαν και μεγαλούργησαν τα
πανανθρώπινα ιδεώδη, όπως είναι η Δημοκρατία, η φιλοσοφία, οι Επιστήμες, οι Ολυμπιακοί
Αγώνες, το Αμφικτυονικό Πνεύμα με το Απολλώνιο Φως, που ενσαρκώνει το οικουμενικό
Πνεύμα της ειρήνης, κηρύσσεται ως Χώρος ουδέτερος και απαραβίαστος από πολέμους και
στρατιωτικές επεμβάσεις.
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2. Η Ελληνική Γλώσσα ανακηρύσσεται από την Ελληνική Πολιτεία, ως διεθνής Γλώσσα της
Γνώσης, προκειμένου να διαδοθεί και να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε όλοι οι
λαοί, πέρα από την εθνική τους γλώσσα, να ομιλούν, να γράφουν και να σπουδάζουν τη
Γλώσσα της Φιλοσοφίας, της πολιτικής, της Δημοκρατίας, των επιστημών και όλων των
καλών τεχνών, με στόχο να ενωθεί ο κόσμος σε μια παγκόσμια ειρηνική κοινωνία της
Γνώσης, οπότε τότε, θα μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο και να τον κάνουμε καλύτερο,
ανθρωπινότερο και δικαιότερο.
3. Τα Ελγίνεια μάρμαρα και όλοι οι αρχαιοελληνικοί θησαυροί, οι οποίοι κατά καιρούς
συλήθηκαν βιαίως και βρίσκονται σήμερα σε διάφορα Μουσεία του εξωτερικού ή σε
ιδιωτικές συλλογές να διεκδικηθούν για την επιστροφή τους στη γενέτειρα πατρίδα τους,
όπως είναι λογικό και δίκαιο.
4. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίοι σήμερα εμπορευματοποιήθηκαν και περιφέρονται σαν
γυρολόγοι ανά τον κόσμο, να επιστρέψουν στον τόπο τους, όπου γεννήθηκαν, στην Αρχαία
Ολυμπά και να τελούνται, μόνιμα κάθε τέσσερα χρόνια εκεί, όπου ανάβει και παραμένει
άσβεστη η Ολυμπιακή φλόγα, που ενώνει όλους τους λαούς, ανεξάρτητα από φυλή,
γλώσσα, χρώμα, θρησκεία ή άλλη ιδεολογία.
5. η Ελλάδα είναι μέλος των διεθνών Οργανισμών, όπως του ΟΗΕ της ΕΕ και άλλων, υπό την
απαραίτητα προϋπόθεση ότι αυτοί λειτουργούν, για την παγκόσμια ειρήνη, την ελευθερία,
τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας,
της πείνας, της δίψας και της δυστυχίας των λαών.
6. Η Ελλάδα δεν ασπάζεται το δόγμα του «ανήκομεν εις την Δύσιν», αλλά ανήκει πρώτα στους
Έλληνες και μαζί με αυτούς σε όλον τον κόσμο, που τον ενώνει η Ολυμπιακή φλόγα και το
Αμφικτυονικό Ιδεώδες.

Αναβίωση και λειτουργία των φιλοσοφικών σχολών
Άρθρο 28
Με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι παρακάτω φιλοσοφικές
Σχολές, που άκμασαν στην αρχαιότητα και απαγορεύθηκε η λειτουργία τους από τους
Βυζαντινούς αυτοκράτορες και έκτοτε μέχρι σήμερα δεν λειτούργησαν, θέτονται σε λειτουργία
και είναι οι ακόλουθες.
Α) Η Ακαδημία του Πλάτωνα ή η Ακαδημία των Εθνών. Στον Κολωνός του Δήμου Αθηναίων,
όπου σήμερα βρίσκεται, το πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος, σε έκταση εκατόν πενήντα (150)
στρεμμάτων, επανιδρύεται και λειτουργεί η Μεγάλη φιλοσοφική Σχολή: Ακαδημία του
Πλάτωνα ή η Ακαδημία των Εθνών, όπου να διδάσκεται ο πλατωνικός Λόγος και στοχασμός και
στην οποία Σχολή να φοιτούν και να σπουδάζουν από όλα τα μέρη του κόσμου εκατοντάδες
χιλιάδες σπουδαστές.
Β) Το Λύκειο του Αριστοτέλη ή η Περιπατητική Σχολή. Στο χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη,
που βρίσκεται στο Κέντρο της Αθήνας σε έκταση τριάκοντα έξι (36) στρεμμάτων, επανιδρύεται
και λειτουργεί η περιπατητική φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλη, προκειμένου να διδάσκεται
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η Αριστοτελική φιλοσοφία, ώστε η φιλοσοφία να γίνει βίωμα, τόσο στους νεοέλληνες, όσο και
σε όλους τους ανθρώπους που έχουν έρωτα για φιλοσοφική γνώση.
Γ) Ο «ΚΗΠΟΣ», η Σχολή του Επίκουρου. Επίσης, στην Αθήνα, όπου βρισκόταν ο «ΚΗΠΟΣ» της
μεγάλης Επικούρειας φιλοσοφικής Σχολής, επανιδρύεται και λειτουργεί η Σχολή του
Επίκουρου, όπου να διδάσκεται και να σπουδάζεται η Επικούρεια φιλοσοφία, η οποία όπως η
πλατωνική και αριστοτέλεια φιλοσοφία, είναι βασική φιλοσοφία, για το «πώς βιωτέον» του
ανθρώπου.
Δ) Η Σχολή Άμεσης Δημοκρατίας. Στο χώρο κοντά στην Πνύκα της Ακρόπολης ιδρύεται και
λειτουργεί Σχολή Δημοκρατίας, όπου διδάσκεται ο πολιτικός Λόγος της Άμεσης Δημοκρατίας
για όλους τους Έλληνες Πολίτες, οι οποίοι μπορούν να σπουδάζουν το καθαρά Ελληνογέννητο
Πολίτευμά τους, καθώς και όσους επιθυμούν να μελετούν και να σπουδάζουν το Ένα και
μοναδικό στον κόσμο καλύτερο Πολίτευμα, που είναι η Άμεση Δημοκρατία.
Ε) Η Σχολή Αμφικτυονικής φιλοσοφίας και εφαρμοσμένης σοφοθεραπευτικής. Τέλος, με
απόφαση της Βουλής των Ελλήνων να ιδρυθεί η «Σχολή Αμφικτυονικής Φιλοσοφίας και
Εφαρμοσμένης Σοφοθεραπευτικής», που να λειτουργεί στους Αρχαίους Δελφούς εκεί, όπου
γεννήθηκε μια μεγάλη Ιδέα, η Δελφική, που δεν ήταν απλά μια ιδέα, αλλά ταυτόχρονα και μια
διακήρυξη Αρχών, Αξιών και Αρετών για την οικουμενική συνύπαρξη όλων των ανθρώπων,
όλων των λαών και όλων των πολιτισμών, τη μετάλλαξη και τη μετεξέλιξη του ανθρώπου από
τον υπαρξιακό άνθρωπο, στον συνυπαρξιακό συνάνθρωπο και στη συνέχεια στον υπεραξιακό
Άνθρωπο.

ΤΜΗΜΑ Β’
Ελληνική Παιδεία και Ελληνικός πολιτισμός
Άρθρο 29
1. Όλοι οι Έλληνες έχουν χρέος να αποκτούν δια βίου Ελληνική παιδεία της οποίας το
περιεχόμενο είναι ανθρωποκεντρικό. Τα Ελληνικά Γράμματα, η φιλοσοφία, οι επιστήμες, η
Δημοκρατία, οι Ανθρωπιστικές Τέχνες, γεννήθηκαν στη γη των Ελλήνων και μεταδόθηκαν
ανά τον κόσμο, ο οποίος, ό,τι είναι σήμερα, από πλευράς πολιτισμού, οφείλεται στην
Ελλάδα.
2. Ο Ελληνικός πολιτισμός (Αρχαίος και σύγχρονος) είναι διαχρονικός και ανθρωποκεντρικός,
τον οποίο οι Έλληνες, έχουν ηθικό χρέος και καθήκον, να τον συνεχίζουν από γενιά σε γενιά
και να τον διαδίδουν σε όλη τη δεινοπαθούσα και πάσχουσα σημερινή ανθρωπότητα.
3. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα Παγκόσμιο Κέντρο Πολιτισμού και οικουμενικής Παιδείας,
αρκεί οι σημερινοί Έλληνες να καθιερώσουν, ως Πολίτευμά τους, την Άμεση Δημοκρατία, η
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οποία θα τους παράσχει την αναγκαία ελευθερία εκείνη για ανώτερες επιδιώξεις και
πνευματικές κατακτήσεις.
4. Ο Ανθρωποκεντρικός πολιτισμός, εδράζεται πάνω στην Αξία Άνθρωπος, στην ελευθερία,
στην ειρήνη, στη Δικαιοσύνη, Αξίες που εξασφαλίζει η Άμεση πολιτική, οικονομική,
κοινωνική και περιβαλλοντική Δημοκρατία.
Επίπεδα παροχής Ελληνικής Αγωγής και παιδείας
Άρθρο 30
1. Η Πολιτεία οφείλει να παρέχει στους Έλληνες πολίτες δωρεάν παιδεία, πάνω σε τρία
βασικά επίπεδα γνώσης, ήτοι την κατώτερη (στοιχειώδης και Γυμνασιακή), που είναι
υποχρεωτική για κάθε Ελληνόπαιδα, τη Μέση ή Λυκειακή και την Ανώτερη και Ανώτατη,
που είναι προαιρετική.
2. Η κατώτερη παιδεία (στοιχειώδης και Γυμνασιακή), εννεαετούς διάρκειας, παρέχεται στα
πρωτοβάθμια σχολεία εκπαίδευσης.
3. Η Μέση ή η Λυκειακή παιδεία, τριετούς διάρκειας, παρέχεται στα δευτεροβάθμια σχολεία
εκπαίδευσης, τα Λύκεια.
4. Η Ανώτερη και Ανώτατη παιδεία, τετραετούς διάρκειας μέχρι εξαετούς για ορισμένους
κλάδους επιστημών, παρέχεται από τα Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, τα
Πανεπιστήμια.
5. Και στα τρία επίπεδα εκπαίδευσης το πρώτιστο καθήκον της Πολιτείας είναι η παροχή
πολιτικής παιδείας στους πολίτες της πάνω στο Δημοκρατικό Πολίτευμα, ώστε να
καταστούν ικανοί να μετέχουν άμεσα στην άσκηση των λειτουργιών της Πολιτείας.

Αγωγή και Παιδεία
Άρθρο 31
1. Το πρωτοβάθμιο σχολείο, δημοτικό‐γυμνάσιο, οφείλει να παρέχει στους νέους αγωγή και
παιδεία. Η μεν αγωγή συνίσταται στη διάπλαση ανθρώπινου χαρακτήρα με την καλλιεργεια
του ήθους, πάνω στις Αξίες, τις Αρετές, τις Αρχές και τα Ιδανικά, η δε Παιδεία στοχεύει στην
καλλιέργεια της γνώσης για τη δημιουργία σκεπτόμενων ανθρώπων, χρήσιμων για τον
εαυτό τους, την Πολιτεία και την κοινωνία. Απ’ όλες τις αγωγές η πιο σημαντική είναι η
Αγωγή πάνω στο δημοκρατικό Πολίτευμα της Πολιτείας, ώστε να γίνουν πραγματικοί και
Άξιοι Ενεργοί Πολίτες, που θα κληθούν με την ενηλικίωσή τους να ασκήσουν πολιτειακά
λειτουργήματα, μέσω του θεσμού της Κλήρωσης.
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2. Το δεύτεροβάθμιο σχολείο, το Λύκειο, οφείλει να παρέχει σύνθετη και πολυεπίπεδη
δημοκρατική παιδεία με καλλιέργια της κριτικής σκέψης και αποφυγή της κατευθυνόμενης
και μέσα σε εκ των προτέρων χαραγμένα πλαίσια ενταγμένης γνώσης. Ο έφηβος νέος είναι
αμφισβητείας των κατεστημένων αντιλήψεων και γόνιμο έδαφος για νέες, ανατρεπτικές,
αλλά ωφέλιμες για το κοινωνικό σύνολο ιδέες.
3. Οι πολίτες που θα πλαισιόσουν βασικά το Σώμα των Ενεργών Πολιτών μετά την
αποφοίτησή τους από το Λύκειο, χρειάζεται να έχουν επαρκή πολιτική παιδεία για να
συμμετέχουν ενεργά στα πολιτειακά λειτουργήματα και να ασκούν τα καθήκοντά τους,
μέσα στα πλαίσια του Πολιτεύματος της Άμεσης Δημοκρατίας, για μια ποιοτικά
αναβαθμισμένη Δημοκρατία.
4. Το τριτοβάθμιο σχολείο, το πανεπιστήμιο, είναι το εργαστήρι της ελεύθερης διακίνησης
των Ιδεών, σπουδής και μάθησης της επιστημονικής γνώσης, αλλά ταυτόχρονα και
απόκτησης φιλοσοφικής παιδείας. Χωρίς φιλοσοφία, με πρώτη την αρχαιοελληνική,
επιστήμη δεν νοείται. Κάθε σωστός επιστήμονας θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι και
φιλόσοφος. Ορθά σκεπτόμενος άνθρωπος.
5. Η πρόοδος ενός λαού και μιας Πολιτείας εξαρτάται και στηρίζεται στο επιστημονικό του
δυναμικό.
6. Το πανεπιστήμιο, για να είναι δημοκρατικό, σύμφωνα με το πνεύμα της Άμεσης
Δημοκρατίας, απαιτείται να είναι δημόσιο. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να λειτουργούν στην
Ελλάδα και ιδιωτικά πανεπιστήμια, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι πτυχιούχοι
τους, προκειμένου να ασκήσουν επαγγελματικά την επιστήμη τους, υποχρεωτικά περνάνε
από εξετάσεις στα δημόσια πανεπιστήμια, για να κριθεί αντικειμενικά η επιστημονική τους
επάρκεια.
7. Στην Ελλαδα, Χωρα της φιλοσοφιας, μπορουν να λειτουργουν απο ΄Ελληνες Πολιτες
ελεύθερες φιλοσοφικές σχολές και να πραγματοποιούνται σεμινάρια φιλοσοφικού
στοχασμού, πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Οικονομική και Περιβαλλοντική Δημοκρατία
ΤΜΗΜΑ Α΄
Φορολογία και οικονομική διαχείριση
Άρθρο 32
1. Οι φόροι επιβάλλονται, εισπράττονται και πληρώνονται από τους ίδιους και όλους τους
Πολίτες, οι οποίοι νομοθετούν, κυβερνούν και δικάζουν οι ίδιοι.
2. Οι φόροι είναι τριών κατηγοριών, ήτοι οι Γενικοί, οι περιφερειακοί και οι δημοτικοί. Οι μεν
Γενικοί επιβάλλονται για την αντιμετώπιση των δημόσιων δαπανών των περιφερειών και οι
δημοτικοί για την αντιμετώπιση των δαπανών των Δήμων.
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3. Όλοι οι φόροι (δημοτικοί, περιφερειακοί και γενικοί) εισπράττονται από τους Δήμους, οι
οποίοι, μετά την παρακράτηση του αναλογούντος ποσοστού φόρου για το Δήμο τους,
αποδίδεται το αναλογούν ποσοστό στην Πολιτεία και ένα άλλο στην Περιφέρεια. Το αναλογούν
ποσοστό στην Πολιτεία και ένα άλλο στη Περιφέρεια. Το αναλογούν ποσοστό φόρου στα τρία
πολιτειακά επίπεδα (Δήμους, Περιφέρειες, Πολιτεία) καθορίζεται με νόμο της Βουλής των
Ελλήνων και επικυρώνεται από την Εκκλησία των Δήμων και περιφερειών.
4. Οι έμμεσοι φόροι είναι άδικοι φόροι, διότι θίγεται το εισόδημα των φτωχότερων οικονομικά
τάξεων σ’ ένα καπιταλιστικό σύστημα, ενώ σ’ ένα Πολίτευμα Άμεσα Δημοκρατικό, δεν
υπάρχουν, τουλάχιστον θεσμικά, ανώτερες, μεσαίες και κατώτερες οικονομικά τάξεις. Ο κάθε
δήμος, έχει οικονομική αυτοδυναμία και ο κάθε πολίτης ικανοποιείται οικονομικά για ένα
αξιοπρεπές επίπεδο ατομικής και οικογενειακής διαβίωσης.
5. Ο έλεγχος των οικονομικών της Πολιτείας γίνεται από τους ίδιους τους πολίτες της στα
πολιτειακά λειτουργήματα, που είναι αρμόδια για την οικονομική διαχείριση.
6. Ο οικονομικός απολογισμός από τα κληρωτά συλλογικά σώματα αποτελεί πολιτική πράξη, για
την ίδια τη Δημοκρατία και είναι υποχρεωτικός ενώπιον των Ενεργών πολιτών.
7. Πολιτική Δημοκρατία δεν νοείται, αν δεν υπάρχει ταυτόχρονα οικονομική, κοινωνική και
περιβαλλοντική Δημοκρατία.
‘Αρθρο 78 – (Νόμοι φορολογικού περιεχομένου)
Posted by Διαβούλευση στο 21/03/2012
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Kανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει
το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και
τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος.
2. Φόρος ή άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο
αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο
εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε.
3. Kατ’ εξαίρεση, όταν επιβάλλεται ή αυξάνεται εισαγωγικός ή εξαγωγικός δασμός ή
φόρος κατανάλωσης, επιτρέπεται η είσπραξή τους από την ημέρα που κατατέθηκε στη
Bουλή το σχετικό νομοσχέδιο, υπό τον όρο ότι ο νόμος θα δημοσιευθεί μέσα στην
προθεσμία που ορίζει το άρθρο 42 παράγραφος 1 και πάντως το αργότερο μέσα σε δέκα
ημέρες από τη λήξη της συνόδου.
4. Tο αντικείμενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές ή
εξαιρέσεις από τη φορολογία και η απονομή των συντάξεων δεν μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης.
Δεν είναι αντίθετος προς την απαγόρευση αυτή ο καθορισμός με νόμο του τρόπου που
βεβαιώνεται η συμμετοχή του Kράτους και των δημόσιων γενικά οργανισμών στην
αυτόματη υπερτίμηση, που προκαλείται αποκλειστικά από την εκτέλεση δημόσιων
έργων στην παρακείμενη ιδιωτική ακίνητη περιουσία.
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5. Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να επιβληθούν με εξουσιοδότηση νόμων πλαισίων
εξισωτικές ή αντισταθμιστικές εισφορές ή δασμοί, καθώς και να ληφθούν οικονομικά
μέτρα στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων της Xώρας με οικονομικούς οργανισμούς ή
μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συναλλαγματικής θέσης της Xώρας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει
το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και
τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος.
2. Φόρος ή άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο
αναδρομικής ισχύος.
3. Το αντικείμενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές ή
εξαιρέσεις από τη φορολογία και η απονομή των συντάξεων δεν μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να επιβληθούν με εξουσιοδότηση νόμων πλαισίων εξισωτικές
ή αντισταθμιστικές εισφορές ή δασμοί, καθώς και να ληφθούν οικονομικά μέτρα στο
πλαίσιο των διεθνών σχέσεων της Χώρας με οικονομικούς οργανισμούς ή μέτρα που
αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συναλλαγματικής θέσης της Χώρας.
‘Αρθρο 79 – (Προϋπολογισμός, απολογισμός, γενικός ισολογισμός)
Posted by Διαβούλευση στο 21/03/2012
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. H Boυλή κατά την τακτική ετήσια σύνoδό της ψηφίζει τoν πρoϋπoλoγισμό των
εσόδων και εξόδων τoυ Kράτoυς για τo επόμενo έτoς.
Η Βουλή μπορεί να υποβάλλει προτάσεις τροποποίησης επιμέρους κονδυλίων του
προϋπολογισμού κατά τη συζήτηση του Προσχεδίου της παραγράφου 3, οι οποίες
εισάγονται στην Ολομέλεια και τίθενται σε ψηφοφορία, εφόσον οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επιπτώσεις στο σύνολο των δαπανών και των εσόδων του Κράτους. Στον
Κανονισμό της Βουλής προβλέπεται η ειδικότερη διαδικασία παρακολούθησης από τη
Βουλή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
2. Όλα τα έσoδα και έξoδα τoυ Kράτoυς πρέπει να αναγράφoνται στoν ετήσιo
πρoϋπoλoγισμό και τoν απoλoγισμό.
3. Προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών στην
αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου και
συζητείται, όπως ορίζει ο Κανονισμός. Ο Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη
και τις παρατηρήσεις της επιτροπής, εισάγει τον προϋπολογισμό στη Βουλή σαράντα
τουλάχιστον ημέρες πριν αρχίσει το οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός συζητείται και
ψηφίζεται από την Ολομέλεια σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός, ο οποίος και
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εξασφαλίζει το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους όλες οι πολιτικές μερίδες της
Βουλής.
4. Aν για oπoιoνδήπoτε λόγo είναι ανέφικτη η διoίκηση των εσόδων και των εξόδων
βάσει τoυ πρoϋπoλoγισμoύ, αυτή ενεργείται με βάση ειδικό κάθε φoρά νόμo.
5. Aν δεν είναι δυνατή, επειδή έληξε η περίoδoς της Boυλής, η ψήφιση τoυ
πρoϋπoλoγισμoύ ή τoυ ειδικoύ νόμoυ πoυ πρoβλέπεται στην πρoηγoύμενη παράγραφo,
παρατείνεται για τέσσερις μήνες η ισχύς τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ oικoνoμικoύ έτoυς
πoυ έληξε ή πoυ λήγει, με διάταγμα τo oπoίo εκδίδεται ύστερα από πρόταση τoυ
Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.
6. Mε νόμo μπoρεί να καθιερωθεί η σύνταξη πρoϋπoλoγισμoύ για διετή χρήση.
7. Το αργότερο μέσα σε ένα έτος από τη λήξη του οικονομικού έτους κατατίθεται στη
Βουλή ο απολογισμός, καθώς και ο γενικός ισολογισμός του Κράτους, που συνοδεύονται
υποχρεωτικά από την κατά το άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση ε΄ έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξετάζονται από ειδική επιτροπή βουλευτών και κυρώνονται
από την Ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός.
8. Tα πρoγράμματα oικoνoμικής και κoινωνικής ανάπτυξης εγκρίνoνται από την
Oλoμέλεια της Boυλής, όπως νόμoς oρίζει.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Η Βουλή κατά την τακτική ετήσια σύνοδό της, εγκρίνει το απολογισμό του
προηγούμενου έτους και ψηφίζει τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του
Κράτους για το επόμενο έτος.
2. Όλα τα έσοδα και έξοδα του Κράτους πρέπει να αναγράφονται στον ετήσιο
απολογισμό και στον ετήσιο προϋπολογισμό ο οποίος πρέπει να είναι ισοσκελισμένος.
3. Προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών στην
αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου και
συζητείται, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.
4. Ο Υπουργός Οικονομικών οφείλει κατά τη διάρκεια του επόμενου οικονομικού έτους
και εντός της τακτικής Συνόδου της Βουλής, να υποβάλει στη Βουλή απολογισμό για όλα
τα έσοδα και τα έξοδα καθώς και την δημόσια περιουσία και τα δημόσια χρέη,
συνοδευόμενη από ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Στην περίπτωση αποκλίσεων του απολογισμού από τον σχετικό προϋπολογισμό, που
δεν καλύπτονται από το άρθρο 75 του παρόντος Συντάγματος, η Βουλή αποφασίζει την
έγκριση ή μη του απολογισμού με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των
βουλευτών.
Αν δεν εγκριθεί ο απολογισμός, αυτόματα εκπίπτει του αξιώματός του ο Υπουργός των
Οικονομικών. Καλείται δε ο Πρόεδρος της Χώρας να παράσχει εξηγήσεις σε έκτακτη
συνεδρίαση της Βουλής κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της. Η Βουλή με πλειοψηφία
των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών αποφασίζει, εξ αυτού του λόγου, για
την έκπτωση του Προέδρου από το αξίωμά του.
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‘Αρθρο 80 – (Μισθός, σύνταξη, χορηγία, αμοιβή, νόμισμα)
Posted by Διαβούλευση στο 21/03/2012
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Mισθός, σύνταξη, χορηγία ή αμοιβή ούτε εγγράφεται στον προϋπολογισμό του
Kράτους ούτε παρέχεται χωρίς οργανικό ή άλλο ειδικό νόμο.
2. Nόμος ορίζει τα σχετικά με την κοπή ή την έκδοση νομίσματος.
** Ερμηνευτική δήλωση: Η παράγραφος 2 δεν κωλύει τη συμμετοχή της Ελλάδας στις
διαδικασίες της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, στο ευρύτερο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
(Όπως έχει).
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άρθρο 33
1. Η αξιοποίηση του φυσικού μας περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την
εθνική μας οικονομία και τη Δημοκρατία. Τα Τέσσερα αγαθά του ανθρώπου, ήτοι το Φώς
ήλιος), το Χώμα (γή), το Νερό (πηγαίο, βρόχινο‐θαλάσσιο), ο Αέρας (οξυγόνο ζωής) μας
παρέχονται από τη Μάνα Φύση πλούσια και δωρεάν.
2. Η περιβαλλοντική διαχείριση είναι αποκλειστικό δικαίωμα και υποχρέωση των Ελλήνων
Πολιτών, οι οποίοι οφείλουν να αξιοποιούν τον ήλιο και τον αέρα με τα οποία αγαθά
μπορούν να γίνουν εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα από την
εγκατάσταση από τους Δήμους και την Πολιτεία α) Φωτοβολταϊκών πάρκων και β)
ανεμογεννητριών, ώστε όλοι οι κάτοικοι της Χώρας να έχουν δωρεάν ή πολύ φθηνό ρεύμα,
φως για όλες τις χρήσεις.
3. Το παρεχόμενο δωρεάν από τη φύση αγαθό του Νερού να παρέχεται δωρεάν στο λαό και
τις εποχές ξηρασίας να λαμβάνονται πρόνοια από την Πολιτεία, ώστε να γίνονται έργα
αποθήκευσής του. Επίσης, το νερό της θάλασσας μας δίνει δωρεάν πλούσια τροφή από τα
εκατομμύρια των διαφόρων ειδών ψαριών, που, με σωστή οργάνωση της εκμετάλλευσης
του αλιευτικού πλούτου, μπορούν να τρέφονται με επάρκεια όλοι οι άνθρωποι σε πολύ
χαμηλές τιμές. Επίσης, στον υποθαλάσσιο χώρο υπάρχουν πολλά κοιτάσματα
υδρογονανθράκων, που είναι τεράστια πηγή ενέργειας και πλούτου για τη Χώρα μας.
4. Το χώμα (η γή), είναο αγαθό της φύσης που παρέχεται στους ανθρώπους δωρεάν. Η γή μας
μπορεί να καλλιεργείται με καρπούς, σπόρους, φυτά και δέντρα, για να παίρνουμε αγαθά
όσα θέλουμε και να έχουμε πολύ φθηνές τιμές στο κόστος μόνο παραγωγής και όχι στην
ακρίβεια με τη ληστρική παρέμβαση της διαμεσολάβησης των μεταπρατών.
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‘Αρθρο 24: (Προστασία του περιβάλλοντος)
Posted by Διαβούλευση στο 21/03/2012
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση
του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει
υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο
της αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και
των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.
Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων,
εκτός αν προέχει για την Εθνική Oικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους
χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.
2. H χωροταξική αναδιάρθρωση της Xώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η
πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών
υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Kράτους, με σκοπό να
εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να
εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης.
Oι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της
επιστήμης. Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.
3. Για να αναγνωριστεί μία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί
πολεοδομικά, οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτή συμμετέχουν
υποχρεωτικά, χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων
που είναι απαραίτητες για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για
κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση
των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων, όπως νόμος ορίζει.
4. Nόμος μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή των ιδιοκτητών περιοχής που
χαρακτηρίζεται ως οικιστική στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθμισή της
σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο, με αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων
ιδιοκτησίας κατά όροφο, από τους χώρους που καθορίζονται τελικά ως
οικοδομήσιμοι ή από κτίρια της περιοχής αυτής.
5. Oι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στην
αναμόρφωση των οικιστικών περιοχών που ήδη υπάρχουν. Oι ελεύθερες εκτάσεις,
που προκύπτουν από την αναμόρφωση, διατίθενται για τη δημιουργία
κοινόχρηστων χώρων ή εκποιούνται για να καλυφθούν οι δαπάνες της
πολεοδομικής αναμόρφωσης, όπως νόμος ορίζει.
6. Tα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία
προστατεύονται από το Kράτος. Nόμος θα ορίσει τα αναγκαία για την
πραγματοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας,
καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζημίωσης των ιδιοκτητών.
_______________________
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**Ερμηνευτική δήλωση: Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο
άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα
οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της
αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα
(δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση
υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης,
είναι αραιά.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση
του Κράτους. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα
προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.
Οι δασικές εκτάσεις ανήκουν κατά κυριότητα στους οικείους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, στα όρια των οποίων υπάγονται.
Οι αντίστοιχοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνοι για την
προστασία των δασών από πυρκαϊές, καταπατήσεις και παράνομη υλοτομία.
2. H χωροταξική αναδιάρθρωση της Xώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η
πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών
υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Kράτους, το οποίο
υποχρεούται να εντάξει το σύνολο της χώρας σε ένα ενιαίο χωροταξικό οικιστικό
σχέδιο, με σκοπό να προληφθεί η άναρχη δόμηση, η καταστροφή του περιβάλλοντος
και η καταπάτηση δημόσιας περιουσίας.
Oι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της
επιστήμης. Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.
3. Για να αναγνωριστεί μία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί
πολεοδομικά, οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτή συμμετέχουν
υποχρεωτικά, χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων
που είναι απαραίτητες για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για
κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση
των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων.
4. Μπορεί να προβλεφθεί η συμμετοχή των ιδιοκτητών περιοχής που χαρακτηρίζεται
ως οικιστική στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθμισή της σύμφωνα με εγκεκριμένο
σχέδιο, με αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιοκτησίας κατά όροφο,
από τους χώρους που καθορίζονται τελικά ως οικοδομήσιμοι ή από κτίρια της
περιοχής αυτής.
5. Oι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στην
αναμόρφωση των οικιστικών περιοχών που ήδη υπάρχουν. Oι ελεύθερες εκτάσεις,
που προκύπτουν από την αναμόρφωση, διατίθενται για τη δημιουργία
κοινόχρηστων χώρων ή εκποιούνται για να καλυφθούν οι δαπάνες της πολεοδομικής
αναμόρφωσης.
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6. Tα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία
προστατεύονται από το Kράτος με πλήρη αποζημίωση των ιδιοκτητών σε
περίπτωση περιορισμού ή απώλειας της αντίστοιχης ιδιοκτησίας.

Οι δέκα αιρετοί Άρχοντες, θεματοφύλακες του Δημοκρατικού Πολιτεύματος
Άρθρο 34
Η Εκκλησία των Δήμων των Περιφερειών, εκλέγει με αξιοκρατικά και αντικειμενικά
κριτήρια δέκα θεσμικούς Άρχοντες για τετραετή θητεία προς περιφρούρηση των θεσμών
του πολιτεύματος της Άμεσης Δημοκρατίας. Οι εν λόγω αιρετοί θεσμικοί Άρχοντες έχουν τις
εξής αρμοδιότητες:
Α) Παρακολουθούν και εποπτεύουν, εάν εκτελούνται από τα σώματα και τα πολιτικά
λειτουργήματα οι αποφάσεις της Εκκλησίας των Δήμων, εωσότου συνέλθει η επόμενη
τακτική σύνοδός της και ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλα τα σώματα.
Β) Δέχονται καταγγελίες πολιτών στις περιπτώσεις που παραβιάζεται το Σύνταγμα της
Άμεσης Περιφερειακής Δημοκρατίας, ασκώντας ταυτόχρονα και έλεγχο στα σώματα που το
παραβιάζουν.
Γ) Προσφεύγουν στο λαό με Δημοψηφίσματα για θέματα υψίστης εθνικής, οικονομικής και
κοινωνικής σημασίας.
Δ) Λογοδοτούν ενώπιον της Εκκλησίας των Δήμων των Περιφερειών, της οποίας είναι το
μάτι που εποπτεύει τα πάντα και τους πάντες και ελέγχονται από τους πάντες.
ΤΜΗΜΑ Β’
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 35
1. Όλο το Ελληνικό δίκαιο, Δημόσιο και ιδιωτικό, που θεσπίστηκε με βάση τα προϊσχύοντα
συντάγματα, αναπροσαρμόζεται με το περιεχόμενο του Νέου Συντάγματος της Άμεσης
Περιφερειακής Δημοκρατίας.
2. Για το σκοπό αυτό, η Βουλή των Ελλήνων καταρτίζει ειδικές επιστημονικές, τεχνικές και
οικονομικές Επιτροπές, οι οποίες θα καταρτίσουν τους νέους Κώδικες των κατά κατηγορίες
κλάδων του όλου Ελληνικού δικαίου.
3. Οι Κώδικες αυτοί, αφού υποστούν το βάπτισμα της λαϊκής κυριαρχίας από τη Βουλή των
Ελλήνων σ πρώτη φάση και ακολούθως σ δεύτερη φάση από την Εκκλησία των Δήμων των
Περιφερειών, από την οποία και επικυρώνονται, θέτονται σε εφαρμογή από όλα τα πολιτειακά
λειτουργήματα και τους Πολίτες.
4. Στο μεταβατικό στάδιο της μετάβασης, από το παλιό στο Νέο Σύνταγμα και Πολίτευμα, έχουν
προσωρινή ισχύ οι διατάξεις του προϊσχύσαντος δικαίου.
5. Από και μ την ισχύ του νέου Συντάγματος οι Έλληνες Πολίτες μπορούν, τόσο στα δημοτικά και
περιφερειακά συμβούλια, όσο και στις λαϊκές Συνελεύσεις τους, να προτείνουν στα Ανώτερα
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Σώματα της Πολιτείας τη θέσμιση νέων προς εφαρμογή νομικών διατάξων. Οι Πολίτες στο
Δημοκρατικό Πολίτευμα της Άμεσης Δημοκρατίας έχουν την απόλυτη και κυρίαρχη εξουσία να
αυτοθεσμίζονται μέσα από τα προβλεπόμενα συνταγματικά καθιερωμένα Σώματα, (τοπικές –
περιφερειακές συνελεύσεις).
6. Τα εγκλήματα διασπάθισης του δημοσίου χρήματος, φοροαποφυγής και φοροκλοπής, καθώς
και το εγκλημα της «εσχατης προδοσιας» (αρθρο 134 Π.Κ.) απο πολιτικους καθ΄ ολο το
διάστημα της μεταπολίτευσης, δεν παραγράφονται, διότι το άρθρο (86 Σ), που καθιερώνει την
παραγραφή, αντίκειται στη θεμελιώδη Αρχή, τόσο του προϊσχύσαντος, όσο και του
προτεινόμενου νέου Συντάγματος, ότι «όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι ενώπιον των νόμων
της Πολιτείας»
Αναχρονιστικοί θεσμοί που καταργούνται
Άρθρο 36
Στο Νέο Σύνταγμα ‐ Πολίτευμα της “Άμεσης Περιφερειακής Δημοκρατίας” καταργούνται οι
παρακάτω θεσμοί, ως αναχρονιστικοί, παραφθαρμένοι και αντιδημοκρατικοί:
1. Ο πρόεδρος της δημοκρατίας, θεσμός συντηρητικός, κατάλοιπο του, αλήστου μνήμης,
ελέω θεού, ηγεμόνα, διακοσμητικό πρόσωπο στη λειτουργία του πολιτεύματος και, ως εκ
τούτου, περιττός.
2. Τα πολιτικά κόμματα, έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι θεσμός που διχάζει
(κομματιάζει) το λαό στη βάση του, φανατίζοντάς τον σε οπαδούς‐ μέλη και εχθρικούς
αντιπάλους, με αποτέλεσμα να διασπάται η ψυχική ενότητα των πολιτών και να
καλλιεργείται η διχοστασία της κοινωνίας. Το κόμμα μεταβάλλει το λαό σε κώμα, που τον
υπνωτίζει παθολογικά, τον αχρηστεύει ως πολίτη και τον καθιστά άβουλο ενεργούμενό
του. Τα κόμματα μπορούν να λειτουργούν μόνο, ως Μη κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο).
3. Οι εκλογές σε όλα τα επίπεδα των πολιτειακών λειτουργημάτων, είναι θεσμός
αντιδημοκρατικός, πολυδάπανος οικονομικά, που ευνοεί κυρίως μια οικονομική ολιγαρχία
να αναδεικνύεται μόνιμα στην εξουσία, αποκλείοντας ή στερώντας την πλειοψηφία των
πολιτών να μετέχουν αυτοπροσώπως στην άσκηση των λειτουργιών της Πολιτείας.
Εξάλλου, οι εκλογές, με τα εκλογικά συστήματα που εφαρμόζονται από τις εκάστοτε
κομματικές κυβερνήσεις, νοθεύουν και αλλοιώνουν τη βούληση του λαού, με αποτέλεσμα η
μειοψηφία στο εκλογικό σώμα να γίνεται πλειοψηφία εδρών στη Βουλή, που στερείται
δημοκρατικής νομιμοποίησης.
4. Ο θεσμός του εισαγγελέα, που δεν είναι φυσικός δικαστής, είναι θεσμός συντηρητικός
και συστημικός, ο οποίος με το ρόλο του, ως δήθεν “λειτουργού και υπερασπιστή του
δημοσίου συμφέροντος” επηρεάζει τους φυσικούς δικαστές στην απονομή της δικαιοσύνης.
5. Ο θεσμός της κρατικής Αστυνομίας, ως αυταρχικός θεσμός που, με το ισχύον δίκαιο,
μεταβάλλεται σε κατασταλτικό μηχανισμό της εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας και πολλές
φορές παραβιάζει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, αντικαθίσταται από
τους “Φύλακες της Πόλης”, ήτοι από ενεργούς πολίτες‐ δημότες, οι οποίοι, με απόφαση των
δημοτικών συμβουλίων, αναλαμβάνουν καθήκοντα φύλαξης της Πόλης από εκείνους που
παραβαίνουν τους νόμους της Πολιτείας. Οι παραβάτες οδηγούνται αμέσως στα
πρωτοβάθμια δημοτικά δικαστήρια, για την εκδίκαση των παραβάσεών τους. Τα
59

καθήκοντα προανακρίσεων, που, με το ισχύον σύστημα, ενεργούνται από την Αστυνομία
υπό την εποπτεία του εισαγγελέα, καταργούνται και ενεργείται, για όλα τα εγκλήματα και
αδικήματα, απευθείας προανάκριση και ανάκριση από τα πρωτοβάθμια δημοτικά
δικαστήρια, τα οποία βοηθούνται από τη δικαστική Αστυνομία, η οποία υπάγεται στην
αρμοδιότητα της δικαστικής λειτουργίας.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ακροτελεύτιες Διατάξεις
Άρθρο 37
1. Το παρόν Σύνταγμα που συνταχθηκε, ως συνεχεια του Πρωτου Συνταγματος της Α΄
Εθνοσυνελευσεως της Επιδαυρου του 1821/1822 και ψηφιστηκε απο την Β΄ Πανελλαδικη
Συντακτική Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων που έγινε την ………………………. και ισχύει από και
με τη δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, που από εδώ και στο εξής
ονομάζεται Φύλλο Εφημερίδας της Εκκλησίας των Δήμων των Περιφερειών, αποτελεί τον
καταστατικό Χάρτη του νέου Πολιτεύματος της Άμεσης Περιφερειακής Δημοκρατίας.
2. Για ζητήματα που τυχόν δεν ρυθμίζονται από το παρόν Σύνταγμα αποφαίνεται ο
κυρίαρχος λαός, μέσα από τις λαϊκές συνελεύσεις και σε τελευταίο βαθμό από το Ανώτατο
Σώμα των Ενεργών πολιτών, την Εκκλησία των Δήμων των περιφερειών, που μπορεί να
τροποποιεί ή και να αλλάζει συνταγματικές διατάξεις.
3. Όλοι οι Έλληνες Πολίτες οφείλουν να σέβονται και να υπερασπίζονται το Δημοκρατικό
τους Πολίτευμα, που είναι η Άμεση Περιφερειακή Δημοκρατία.
4. Όποιος επιχειρήσει να καταλύσει ή καταλύει το Πολίτευμα που καθιερώνει το παρόν
Σύνταγμα, με τη βία ή με την επιβολή άλλου καθεστώτος, μοναρχικού, δικτατορικού,
απολυταρχικού, αντιπροσωπευτικού ή έμμεσης κομματικής “δημοκρατίας”, αστικού τύπου,
κηρύσσεται εχθρός του Λαού και τιμωρείται με την έσχατη των ποινών, εκτός εάν
αποφασίσει διαφορετικά η Εκκλησία* των Δήμων των Περιφερειών σε έκτακτη σύγκλησή
της.
5. Η Αντίσταση του λαού εναντίον όποιου (ατόμου, ομάδας, χούντας ή οργάνωσης)
επιχειρεί να καταργήσει ή που καταργεί το Πολίτευμα της Άμεσης Περιφερειακής
Δημοκρατίας, είναι το υπέρτατο πατριωτικό και Δημοκρατικό του καθήκον, που μπορεί να
το ασκεί με οποιοδήποτε μέσο για την αποκατάστασή του.
6. Οι αντιστεκόμενοι ενάντια εκείνων που επιχειρούν να καταλύσουν το Πολίτευμα
τούτο ανακηρύσσονται, ως ήρωες και Άξιοι της Πατρίδας.
7. Πατρίδα*1,2 ή Πολιτεία είναι ο τόπος ή η Χώρα του διαρκώς βιούντος και
αυτοβούλως ασκούντος πρωτογενή εξουσία Λαού.
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