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Σ I τ ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην πρόταση του Γ.ροέδοου της Βουλής γ La την ώήοιση κατά 

προτεραιότητα άοθρων του Κώδικα Εργασιών της Βουλής.

Όπως επισημάνθηκε και κατά τη συζήτηση της απόφασης που έλαβε 

ομόφωνα η Βουλή για τη διεύρυνση της Διαρκούς επί του Κανονισμού της 

Βουλής Επιτροπής στη συνεδρίαση της 17 Οκ'τ-ωΡο ιάϊΓ "198 5', το έργο που 

αναλήσθηκε για την αναμόρφωση του κοινοβουλευτικού μέοους του Κανο- 

■ νισυ.ού της είναι δυσχερές, πολύμορφο κατ θα απαιτήσει, όπως είναι 

επόμενο, τον ανάλογο χρόνο.

Πράγματι, από τη μέχρι σήμερα διεξοδική επεξεογασία των ποώτων 

ενοτήτων από τη διευρυμένη Επιτροπή, εκτιμάται ότι θα εξαντληθεί 

ολόκληρο το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από το άρθρο 1 της παρα

πάνω απόφασης της Βουλής και είναι πολύ πιθανό να χρε ιασθε ί._ και ανά

λογη παράτασή του.

Για το λόγο αυτό, αλλά και σε εκπλήρωση υπόσχεσης που δόθηκε 

στη Βουλή, ότι δηλαδή τα άρθρα εκείνα που αναφέρονται στις προϋποθέ

σεις αναγνώρισης των κομμάτων θα εισαχθούν προς συζήτηση και θήσιση 

κατά προτεραιότητα, πριν από την ολοκλήρωση του έργου της διευσυμένης 

Επιτροπής, εισηγούμαστε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής τη συζήτηση 

και ώήοιση σε μια συνεδρίαση των σχετικών άρθρων. Τα άοθρα που προ- 

τείνονται οέρουν τους αριθμούς 15 και 16 στο υπό επεξεργασία πρρρχέδι 

του Κανονισμού και αντικαθιστούν αντίστοιχα τα ισχύσντα υπ'αοιθ. 18 

και' 19 του σημερινού Κανονισμού. Με τα νέα άρθρα 15 ι,.'.ι 16, του ποο- 

•σχεδίου του Κανονισμού, ρυθμίζονται κατά πολύ ευούτεσρ και δημοκρα

τικότερο τρόπθ(θΐ όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης των κομμάτων-της 

Ελληνικής Βουλής.

Σημειώνεται ότι τα προαναωεοόμενα άρθρα 15 κα. 16 του ποοσχε-

δίου^έχουν τύχει διεξοδικής επεξεργασίας από την δι εν.-υμένη Επιτροπή

KaL έχου'.' ήδη ώηφίσθεί απ'αυτή με την προτεινόμενη δ. α-.άπωσή τους.

Η συζήτηση για τα δύο αυτά άρθρα θα διεξαχθεί υ. μ \υνα με την
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από 17.-10.65 ομόίοωνη απόβαση της Ολομέλε Lac j οπότε μετά την φή,,. /' 

και δημοσίευση της σχετικής από<ρασης της Βουλής στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως θα ισχύσουν αμέσως f hcu το κείμενό τους ,νομοτεχνι- 

κά,θα ενταχθεί αυτούσιο στο ολοκληρωμένο Σχέδιο Κανονισμού της Βου

λής, που θα υποβληθεί εττη Βουλή μετά Την τελική επεξεργασία και δια

τύπωσή · του από την διευρυμένη διαρκή -επί του Κανονισμού της Βουλής 

Επιτροπή^ως άρθρα 15 και 16 ή αντίστοιχα,ώστε να αποτελέσει το νέο 

Κώδικα Κανονισμού Εογασιών της Βουλής (Μέρος _ΐ£ο ινοβουλευτ ικό)( όταν 

κυρωθεί στο σύνολό του από τη Βουλή.

Το ποοτεινόμενο προς ψήφιση σχέδιο απόφασης έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

"Για την αντικατάσταση των άρθρων 18 και 19 του Κώδικα Κανο

νισμού Εργασιών της Βουλής”

1. Τα άρθρα 18 και 19 του Κώδικα Κανονισμού Εργασιών της Βουλής 

(Μέρος Κοινοβουλευτικό)' ΦΕΚ 238/Α/23.10.1975, αντ ίκαθ ίσταντα·. 

ως εξής:

" Αρθρο 18 ( προσχεδίου 16 )

-ΐκ - Εννοια - -συγκρότηση

1. 0 ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός βουλευτών γlc τη συγκρότηση 

μιας κοινοβουλευτικής ομάδας ορίζεται σε δέκα (10).

2. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο ελάχιστος αριθμός βουλευτών, 

για τη συγκρότηση μιας κοινοβουλευτικής ομάδας περιορίζεται σε πέντε 

(5), εωέκοον το κόμμα με το οποίο εκλέχτηκαν και στο οποίο εξακολου

θούν να ανήκουν έλαβε μέρος στις γενικές εκλογές από τις οποίες προ

ήλθε η Βουλή, με συνδυασμούς στα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των 

εκλογ.κών περιφερειών της χώρας και συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον 

τρία στα εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψήφων ολόκληρης 

της επικράτειας.

3. Κόμμα, που έλοΒε .μέρος στις γενικές εκλογές, από τις οποίες 

προήλθε η Βουλή, 6c συνασπισμό με άλλα κόμματα, θεωρείται, για την

. / .
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εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ότ ι έλαβε αριθμό εγκύρων 

ψήα>ων ίσο προς το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό 

του αριθμού των βουλευτών του με το μέσο όρο των κατά βουλευτή 

εγκύρων ψήφων του συνασπισμού. Ο μέσος όρος αυτός προκύπτει από 

τη διαίρεση του αριθμού των εγκύρων ψήωων του συνασπισμού σε ολό

κληρη την επικράτεια με το συνολικό αριθμό των βουλευτών που εξέ

λεξε ο συνασπισμός.

4. Κάθε βουλευτής μπορεί να ανήκει σε μία μόνο κοινοβουλευτι

κή ομάδα.

5. Οι βουλευτές που δεν ανήκουν σε καμία κοινοβουλευτική ομά

δα θεωρούνται ανεξάρτητοι και λογίζονται, για τη συμμετοχή τους 

και μόνο στα τμήματα και στις επιτροπές της Βουλής, ως ενιαία ομά

δα .

6. Ol βουλευτικές έδρες που χηρεύουν, από οποιαδήποτε αιτία,

θεωρούνται, εφόσον δεν έχουν πληρωθεί νομίμως, ότι ανήκουν στη 

δύναμη της κοινοβουλευτικής ομάδας στην οποία μετείχαν οι κάτοχοι 

τους.. ------

'Αρθρο 19 (προσχεδίου 15 )

Τεκμήρια - ίδουση - μεταβολές

1. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 

3 του προηγούμενου άρθρου, οι βουλευτές θεωρούνται ότι ανήκουν 

στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με το οποίο εκλέχτηκαν, 

εκτός αν δηλώσουν ενυπόγραφα διαφορετική ποοτίμηση. Κ ενυπόγραφη 

δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί στον πρόεδρο της Βουλής,οποτεδήπο

τε, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου.

2. 0 αρχηγός του κόμματος θεωρείται και πρόεδρος της κοινο- . 

βουλευτικής ομάδας του κόμματός του, εφόσον είναι βουλευτής. •

• / ·



4

,-· . J2. Οι βουλευτές που επιθυμούν να ιώρύσουν, σύμφωνα μέ τις

προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, κοινοβουλευτική ομάδα, υπο

βάλουν στον πρόεδρο της Βουλής σχετική δήλωση, η οποία περιέχει 

τον τίτλο του κόμματος και τα ονόματα των μελών και του προέδρου 

της. Η δήλωση αυτή υπογράφεται από όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής 

ομάδας, ανακοινώνεται στη Βουλή και καταχωρίζεται στα πρακτικά.

4. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3

του προηγούμενου άρθρου, οι βουλευτές που εκλέχτηκαν με συνασπι

σμό δύο ή περισσοτέρων κομμάτων οφείλουν να υποβάλουν, πριν από 

την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Βουλής, ενυπόγραφη δήλωση, 

στην οποία να αναφέρουν σε ποιά από τις κοινοβουλευτικές αμάδες 

των κομμάτων του συνασπισμού ανήκουν. Αν' δεν υποβάλουν τέτοια 

δήλωση θεωρούνται*ότι ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμμα

τος του οποίου ο τίτλος αναφέρεται πρώτος στο συνασπισμό.__________________

5. Οι μεταβολές στη σύνθεση μιας κοινοβουλευτικής ομάδας 

γνωστοποιούνται στον πρόεδρο της Βουλής με ενυπόγραφη δήλωση του 

ενδιαφερομένου, . αν πρόκειται για αποχώρηση, με ενυπόγραφη δήλωση 

του προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, αν πρόκειται για δια

γραφή και με κοινή ενυπόγραφη δήλωση του βουλευτή και του προέδρου 

της κοινοβουλευτικής ομάδας, αν πρόκειται για προσχώρηση. Οι παρα

πάνω ενυπόγραοες δηλώσεις ανακοινώνονται στη Βουλή και καταχωοί- 

'ονται στα πρακτικά. " \

Η παρούσα να δημασιευθεί με παραγγελία τ©υ Προέδρου της 3ου-
» · . * .«

λής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή 

της.

ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΑΛΕΥΡΑΣ
/
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