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Έζί τής τ.γοτάσεως νόμου «ζερε τροζοζοεήσεως τον άρ·3ρου 5- 
τον Κανονισμού τής Βονλής».

Προς την Ε' Άναΰεωρηιικήν Βουλήν τών Ελλήνων

1. Συμφώνως ζρός τάς διατάξεις τον άρ·3ρου 52 τον ίσχύον-
τος K3vcv.tj.ov τής Βονλής ήμερα: ζρός δεεξαγωγήν τών 
ουζητήσεων έττt τών άναφσρών χαί ερωτήσεων ορίζονται ή Δευ
τέρα. Τρίτη, Π έμζτη χαί Παρασκευή έκάστης έβδομάϊος, 
χα·3’ ας ή συνεδρίασες άρχεται το βραδύτερου την 6 (ή.μ , 
ήμέραι δέ ζρός διεξαγωγήν νομοθετικής έργασίας ή Δευτέρα, 
Τετάρτη χαί Π έμζτη. Ή συνεδρίασις τής Τετάρτης άρχεται 
ζρό μεσημβρίας. "

2. 'Ανεξαρτήτως τής σκοζιμότητος συνεζεία τής όζοίχς 
την Τετάρτην ή συνεδρίασες τής Βονλής άρχεται ζρό μεσημ
βρίας, είναι γεγονός αναμφισβήτητου δτι οί έξ έζαρχεών Βον- 
λευταί ίχε μόνον ουδόλως ώφελοΰνταε έχ τής προμεσημβρινής 
συνεδριάσεως, άλλα τουναντίον στερούνται χαί ζόλυτίμου χρό
νον. τόν όζοίον ·3ά ήτο δυνατόν νά δια-3έσθυν, μεταβαίνοντες 
εις τά-'-Τζουργεία χαί εις άλλας-'Τζηρεσίας. ζιρος έζίλνσϊν 
διαφόρων ζροβλημάτων τών εκλογικών ζερεφερειών των.

3. ,Κατόζιν τούτου σχόζ:μον είναι όζως την μεν Τετάρτην 
ή Βονλή συνεδριάζει την 6 μ.μ., ώς χαί χατά τάς άλλας ήμέ- 
ρας τής έβδομάδος, ή ανωτέρω δε ζρωϊνή συνεδρίασες μετα- 
τε-5ή εις την Παρασκευήν. Αεά τής ώς άνω μετχ-3έσεως ·3ά 
χαταστή έζί ζλέον δυνατή χαί ή αναχώρησες το άζόγευμα τής 
ημέρας ταύτης τών έξ έζαρχεών Βουλευτών δεά τάς έκλογι- 
κάς ζεοεφερείας των, εί^'τρίζον ώστ^,ράφικνούμενοι εις αΰτάς, 
έστω καί τ^ς νυκτερινάς ώράς, νά έχουν τουλάχιστον δύο ζλή- 
ρεες ημέρας (Σάββατον καή Κυριακήν) :είς την διά-5εσίν των, 
ζρ οκειμένου νά έζεχοενώνήσουν μέ τους κατοίκους τών ζερεο- 
χών των καί νά ζίερεοϊεύσουν εις τάς διαφόρους Κοινότητας, 
τέρω τροζοζοίησιν εις τον Κανονισμόν τής Βουλής.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚβΕΣΙΣ 4. ,Κχτ’ άκολσυ-3ίαν τών έν.τε·3έντων ζροτείνω την κατω
τέρω τροζοζοίησιν εις τόν Κανονεσμόν τής Βουλής:

Έν Α-όήναες τή 7 Ιανουάριου 1975

Ο ζροτείνων
ΓΡΗΓ. Π Α Π ΑΣΤΕΡΓΊΟΓ 

Βουλευτής Μαγνησίας

ΠΡΟΤΑΣίΣ ΝΟΜΟΓ ■

«Περί τροζοζοεήσεως τοϋ άρ·3ρου 52 τοϋ Ινανονεσμοϋ τής
Βουλής».

Άρ-3ρον μόνον. ,
1. Ή ζρώτη ζαράγραφος τοϋ 5ρ·3ρου 52 τοϋ Κανονισμού 

τής Βουλής τροζοζοεείταε ώς έξής: «Ήμερα: ζρός διεξαγω
γήν τών συζητήσεων εζε τών άναφορών χαί ερωτήσεων ορί
ζοντα: ή Δευτέρα, ή Τρίτη, ή Π έμζτη χαέ ή Παρασκευή 
έκάστης έβδομάδος. Κατά τάς τρεις ζρώτας ημέρας ή συνε
δρίασες άρχεται τό βραδύτερου τήν Γι μ.μ., κατά δε τή·/ Π α- 
ρασχευήν ή συνεδρίασις άσχετα: ζρό μεσημβρίας. Ή έζί τών 
.αναφορών καί ερωτήσεων συζήτησες ζρ.θηγείτσ: ζαντός άλλου 
•λέματος».

2. Ή ζέμεστη ζαράγραφος τού άρ&ρ·ου 52 τοϋ Κανονισμού 
τής Βουλής τροζοζοεείταε ώς εξής: «Ήμέραε ζρός διεξαγω
γήν νομο-3'ετεκής εργασίας ορίζοντα: ή Δευτέρα, Τετάρτη καί 
Π έμζτη έκάστης έβδομάδος. Ή συνεδρίασες τής Τετάρτης 
άρχεται τό άργότερον τήν 6 μ.μ., εις δε τήν ήμερησίαν δεάτα- 
ξεν τής Νομοθετικής Εργασίας τής ημέρας τούτης έγγρά- 
φονται κατ’ άζόλυτον ζροτεραεότητα, έφ’ όσον ΰζάρχουν, ζρο- 
τάσεες νόμων τού αρ-3ρσυ 35 τού Συντάγματος».
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