
£_· τ5·3 r/sl'.'yj ψηφίσματος «—ερί ψηφισεως καί έκδόσεως 
ίνσισμάτων ύπό τής Ε' ’Αναθεωρητικής Βουλής, άσκή- 
οεως τού νομοθετικού έργου ύπό τούτης καί τροποποιήσει» ς 
τού Κανονισμού τής Βουλής».

[}σόζ τήν Ε' ‘Αναθεωρητικήν Βουλήν ιών Ελλήνων

1 Αποτελεί κοινήν συνείδησιν ότι ή εκ τών εκλογών τής 
7τ; Νοεμβρίου 1974 προελθοϋσα Ε' Αναθεωρητική Βου- 

.ή 'καλείται νά έπιτελέση σημαντικώτατον καί έπειγούσης 
ίοροής έργον ‘εις πλείστους τομείς τής δημοσίας τής Χώρος 
;ωής πρός έπούλωσιν των πληγών τοΰ προσφάτου παρελθόν- 
:ος καί πρός άνασυγκρότησιν ούτής. Το έργον όμως τούτο 
,Γν δύναται· νά άχθη εις αίσιον πέρας, αν ή Χώρο δεν άπο- 
ιτήση — και μαλιστα. εντός τού συντομωτέρου δυνατού χρο
νικού διαστήματος — Σύνταγμα συγχρονισμένου καί προοδευ- 
εικόν, διαπνεομενον ύπό των αρχών τής Ελευθερίας, τής 
δικαιοσύνης καί τού σεβατμού τής αξιοπρέπειας τού άνθρώ- 
του κα! τού πολίτου, διασφαλιζον ϊε την ομαλήν καί άπρόσκο- 
,ετον λειτουργία-; τών διατεταγμένων έξουσιών τής Πολιτείας, 
τήν άρμον.κήν συνεργασίαν των καί τήν κυβερνητικήν σταθε
ρότητα.

2. Ή Κυβέρνησις προτίθεται όπως. εις έκπλήρωσιν εντο
λής δοθείσης αυτή όιά~τοΰ·~άρθρου 3 τής Συντακτικής II ρά-- 
ξεως τής 3/4 Οκτωβρίου 1974 «περί προσφυγής εις τήν 
λαϊκήν ετυμηγορίαν —ρος όλοκλήρωσιν τής δημοκρατικής νο- 
μμότητος», καταθέτη λίαν συντόμως εις τήν ’Εθνικήν ’Αντι
προσωπείαν πλήρες σχέδιον Συντάγματος,' σύμφωνον με τας 
έκτεθείσας άρχάς, ίνα ή Άαθ-εωρητική Βουλή, έπιλαμβα- 
νομένη τού πρωταρχικού τούτου έργου της. δώση εις την Χω
ράν δΓ χ/αθεωρήσεώς θεμελιωδών — πλήν τής μορφής τοΰ 
πολιτεύματος — καί μή διατάξεων..ενδεχομένως δέ καί δια1 
προσθήκης νέων, τον καταστατικόν 'Χάρτην, τον οποίον απαι
τούν αΐ σταθερα!' άνάγκαι τής Χώρας καί αΐ περιστάσεις. 
Είναι εύνόητον ότι δεν θα αποτελεσουν αντικείμενου συζη- 
τήσεως διατάξεις τού. προσωρινώς ισχυοντος Συντάγματος, 
έπί τών όποιων δεν διατυποΰται πρότασις τροποποιησεως, 
συμπληρώσει» ς κλπ. εις τό κυβερνητικόν σχέδιον Συντάγμα
τος ή εις σχετικός προτάσεις τών βουλευτών.

3. Μέχρις 0του άχθή εις πέρας τό εθνικόν τούτο έργον 
παρίσταται ανάγκη έκδόσεως ψηφισμάτων υπο τής ’Αναθεω
ρητικής Βουλής διά συνοπτικής διαδικασίας, ώς αυτή περι- 
γράφεται εις τό άρθρον 1 τοΰ υπό τήν έγκρισιν υμών τιθέ
μενου σχεδίου Ψηφίσματος.

4. Εξ ετέρου ή Βουλή οφείλει να x/τιμετωπιση έκτετα- 
μένον καί βαρύ νομοθετικόν έργον, πρός έπούλωσιν τών ύπο τής 
δικτατορίας έπενεχθεισών πληγών καί διά τήν προσαρμογήν 
τών θεσμών τής Χώρας γενικώς εις τάς απαιτήσεις τοΰ 
συγχρόνου Κράτους. Πρός τούτο τό υπό τήν ψήφον τής Ε
θνικής ’Αντιπροσωπείας τιθέμενον σχέδιον ψηφίσματος n?j>- 
βλέπει" τήν άσκησιν τής νομοθετικής λειτουργίας υπο τής 
Βουλής εν ολομέλεια διά τά σοβαρότερα θέματα παραλλήλως 
δέ Οπό Τμημάτων τής Βουλής διά τά ΰπολοιπα σχέδια νομών 
καί προτάσεις, όπως προέίλεπεν ή πρότασις αναθεωρήσεων 
τών Βουλευτών—Υπουργών, ή ΰποβλθείσα εις τήν Βουλήν 
έν έτει 1963. Τήν άποψιν ταύτην είχεν υιοθετήσει καί τό 
σχέδιον Συντάγματος τής Επιτροπής τοΰ Β' Ψηφίσματος 
τής Λ' ’Αναθεωρητικής Βουλής.

5. Οι καιροί είναι χαλεποί. Έξ αιτίας τής δικτα
τορίας τής 21ης Απριλίου 1967, άπωλέσθη εις βάρος 
τής εξυπηρετήσεως τών συμφερόντων καί τής ίκανοποιήσεώς 
έπειγουσών αναγκών τοΰ κοινωνικού συνόλου, πολύτιμος χρό
νος. τόν όποιον καλούμεθα νά άναπληρώσωμεν τό συντομώ- 
τερον δυνατόν.

Προς τόν αΰτόν ώς άνω σκοπόν επιβάλλεται όπως καί ό 
Κανονισμός τής Βουλής δύναται νά τροποποιήται, δΓ όμοιων,

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ώς έν άρθρω 1 τού Σχεδίου. Ψηφισμάτων, περί ού προβλέ
πει τό άρθρον 2 τού Σχεδίου". .... ·

Εις τήν άτιμετώπισιν τών ανωτέρω θεμάτων αποβλέπει τό 
παρόν· σχέδιον Ψηφίσματος όπερ Ιχομεν τήν τιμήν νά ύπο- 
βάλωμεν ύ:Γ όψιν τής Εθνικής Αντιπροσωπείας καί νά πα- 
ρακαλέσωμεν όπως αύτη εύαρεστηθή καί έγκρίνη τούτο εις 
μόνην συζήτησιν.

Έν Άθήναις τή 14 Δεκεμβρίου 1974 
Ό έπί τής Δικαιοσύνης ’Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
Βουλευτής Αθηνών "- ■; ·

ΣΧΕΔΙΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Περί ψηφισεως καί έκδόσεως ψηφισμάτων ύπο τής Ε' Ανα
θεωρητικής Βουλής, άσκήσεώς τού νομοθετικού έργου ύπο 
τάύτης καί τροποποιησεως τοΰ κανονισμού τής Βουλής. .

Η Ε' ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Έχουσα ύπ' όψει: Δ
α) Τάς, διατάξεις τής Καταστατικής Συντακτικής Πρά- 

ξεως τής 1/1.8.1974 «περί άποκαταστάσεως τής δημοκρα
τικής νομιμότητας καί ρυθμίσεως θεμάτων τού δημοσίου βίου 
μέχρι τού οριστικού’ καθορισμού τοΰ πολιτεύματος καί τής κα- 
τα’ρτίσεως νέου Συντάγματος τής Χώρας». , , . χ - .

β) Τάς διατάξεις τής Συντακτικής Πράξεως τής 3/4. 
10.1974 «περί προσφυγής εις τήν λαϊκήν έτυμηγορίαν πρός 
όλοκλήρωσιν τής δημοκρ ατικής νομιμότητος». - ·. ΪΓ

γ) Τήν ανάγκην άντιμετωπίσεως θεμάτων συνταγματικού 
χαρ’ακτήρος μέχρι τής όλοκληρώσεως καί ψηφισεως τοΰ νέου 
Συντάγματος τής Χώρας, κατά παρέκκλισιν τών διατάξεων 
τοΰ προσωρινώς ίσχύοντος Συντάγματος τής 1ης Ιανουάριου 
1952 καί έντός τοΰ πλαισίου τής’διά τής ψήφου τού ’Ελλη
νικού Λαού, κάθ’ορισθείσης μορφής τοΰ πολιτεύματος.·~·τ π,

δ) Τήν ανάγκην προσαρμογής’ τής νομοθετικήςΓδιαδϊκα-’ 
σίας ένώπιον τής Βουλής εις τάς ύφισταμένας συνθήκας "καί' 
τήν παρα/.ληλον ασκησιν τοΰ αναθεωρητικού έργου ενώπιον 
τής Ειδικής πρός τούτο Επιτροπής καί ένώπιον τής ’Ολομέ
λειας τοΰ Σώματος, .............. ·* · · ·: '. .

’Αποφασίζει 
Άρθρον 1.

1. Μέχρι τής ψηφισεως τοΰ νέου Συντάγματος, ή Εθνική 
Αντιπροσωπεία δύναται νά λχμβάνη δΓ ειδικών ψηφισμάτων 
αποφάσεις Συνταγματικού χαρακτήρες, αΐ διρετάξεις τών 
όποιων έξέρχονται τών ορίων τού έν ίσχύϊ προσωρινού Συν
τάγματος τής 1ης ’Ιανουάριου 1952.

2. Τά σχέδια τών ψηφισμάτων παραπέμπανται εις τήν αρ
μόδιόν, κατά τήν κρ-ίσιν τνύ Προέδρου τής Βουλής επιτροπήν, 
άναλόγως τοΰ αντικειμένου χυτών. Ή Επιτροπή ύποχρεοΰταιι 
νά ύποβάλη τή/ έκθεσίν της έντός τής ύπο τοΰ Προέδρου τασ
σόμενης προθεσμίας, ήτις. έν πάιση περιπτώσει, δεν δύναται 
νά είνχ. βραχντέρα τών 24 ώρών.

3. Μετά τήν ύπό τής ’Επιτροπής έπεξεργασίαν καί σύντα
ξιν τής οικείας έκθέσεως ή άλλως μετά τήν πάροδον άπρα
κτου τής κατά τήν προηγουμένη/ παράγραφον προθεσμίας, τά 
σχέδια τών ψημισμάτων εΐσάγσνται εις τήν Βουλήν πρός ψήφι- 
σιν εές μίαν κατ’ άρχήν κατ’ άρθρον καί εις τό σύνολο·/ συζή- 
τησιν.

4. Τά ψηφίσματα τχΰτα, όπογραφόμενα υπό τοΰ Προέδρου 
τής Βουλής καί δημοσιευόμενα υποχρεωτικούς ύπό τοΰ Προ
σωρινού Προέδρου τής Δημοκρατίας εις τήν ’Εφημερίδα τής 
Κυί-ερνήσεως εντός προθεσμίας 10 ήμερών άπό τής συνεδριά- 
σεως, καθ’ ήν έψηφίσθησχ/, ισχύουν άπό τής δημοσιεύσεως 
αυτών.



'Ap-Spov 2.

ί. Μέχρι τής ψηφίσεως καί δημοσιεύσεως τού νέου Συντά- 
γχατος ή Βα.λή ασκεί τό Νομοθετικόν αΰτή; έργσν έν όλο-' 
μελείφ καί εις τμήματα.

2. Τά τμήματα τής Βουλής ορίζονται είς δύο συγκροτούνται 
ίε δι’ άποφάσεως τού Προέδρου τής Βουλής κατ’ αναλογίαν 
τής δυνάμεως τών κομμάτων. Οι μετέχοντες είς έκαστον τμή
μα Βούλονται ορίζοντα·, είς εκατόν πεντήκσντα.

; Άρ·$ρσν 3.

1. At έν τή όλομελεία ώς χαί εις τά τμήματα τής Βουλής 
εΐσαγόμενα: προτάσεις και σ/έδια νόμων, Ορίζοντα: εις μόνην 
σνζήτησιν χατ’ άρχήν. χατ’ άρ-Spov χαι εις το συνολον.

2. Έάν χατά την ψήφισιν, έν ολομελείς ή <εΐς Τα τμήματα, 
έγένοντο ϊεχταί τροπολογ :xt. αναβάλλεται ή ψήφισις τον συν
όλου έπί 24 ώρας άπό τής διανομής τον τροποποιηόέντος 
σχεδίου, ή δε ψήφισις τον σννόλον γίνεται άνευ νέας συζητή- 
σεως, έπι τρεπόμενης τής διορύώσεως σφαλμάτων, ώς χαί τής 
προσόήκης παραλείψεων γενοχενων χατά τήν σανχρμόλδγηπν 
τον κεμενσυ. Είς τήν σνζήτησιν χατά τήν ψήφισιν τον σννόλον 
μετεχει άνά είς εξ-σνσιοδοτηχενος ντο τών κομμάτων βαυλευ- 
τής; η ομιλία, έκαστου τών όποιων δεν δύναται νά ύπερβαίνη 
τά 15 τρωτά λεπτά τής ώρας. Ό αρμόδιος 'Τπανργος άκονε- 
'ται πάντοτε έάν ζητήση -τόν-λόγον.

3. Έφ’ όνον ίέν ορίζεται άλλως. α! περί Βονλής διατάξεις 
τον Σϋντάγματος χαί τον κανονισμού τής Βονλής έχουν χατά 
τά λοιπά έφαραογήν διά τήν έν 'Ολομελεία χαί χατά Τμή
ματα λειτουργίαν αύτής.

Meypi τής ψηφίσεως Ειδικού Κανονισμόν ής λειτουργίας 
τών Τιχηχάτων εφαρμόζονται αί διατάξεις τον ίσχύοντος Κα
νονισμόν τών εργασιών τής Ειδικής Νομοθετικής Έπιτρο- 
τής—τον ap'Spov 35 τον Συντάγματος. -

4. Των τμημάτων" τής Β:νλής προεδρεύει ό Πρόεδρος ή 
οΐ ’Αντιπρόεδροι τής Βονλής. Π ρός άνχπλήρωσιν τούτων, 
οπωσδήποτε κωλυόμενων, έκαστον Ιτμήμχ έχλέγει χατά τήν 
τρωτήν σννεδρίχσιν χύτοϋ ειδικόν αναπληρωτήν ΙΠρόεδρον 
χαί δύο Γρηνματείς έχ τών μελών αώτου.,

5. Οι νόμο: περί έχλογής βουλευτών, περί τών ασυμβιβάστων 
-ρος τα έργα χυτών χαί τής βουλευτικής χποζημιώσεως. σερί 
τών έν άρ-5ρω 33 τον Συντάγματος αντικειμένων. περί Υπουρ
γικού Συμβουλίου χαί εύ-υύνης τών 'Υπουργών. περί τής άσκή-

σεως χαί τής προστασίας τών ατομικών δικαιωμάτων, χαί περί 
καταστάσεως πολιορκίας ψηφίζονται ύπο τής Βονλής έν ςλυ- 
μελεία.

Έν όλομελεία ομοίως ψηφίζει ή Βονλή τον προϋπολογισμόν 
καί τον απολογισμόν τού Κράτους.

Πάντα τά λοιπά σχέδια καί αΐ προτάσεις νόμων είσ άγονται 
χαέ ψηφίζονται είς τά Τμήματα τής Βονλής. κατασχόμενα 
εις τούτα xxS·’ ομάδας Υπουργείων, δΓ άποφάτεως τον Προ
έδρου τής Βουλής.

'Ap-Spov 4.

Μέχρι τής ψηφίσεως τον νέου Συντάγματος, ή Βονλή σνζη- 
τεί ανεξαρτήτως τον «ρι-όμοΰ τών παρόυτων βουλευτών, αί 
αποφάσεις όμως αύτής λαμβάνονται διά τής άπο/ότον πλειο- 
ψηφίας τών παρόντων μελών, ήτες ουδέποτε δύναται νά είναι 
μικρότερα τού ένος τετάρόου τοϋ όλου άριόμοΰ τών βουλευτών.

’Ev —εριπτώσει ίσσόηφίας έπαναλαμβάνεται ή ψήφισις. μετά 
νέαν δέ ίσσψηφ ί αν ή πρότασις -θεωρείται άπορριφ3είσα.

'Αρίρον 5. . \

Μέχρι τής ψηφίσεως τού νέου Συντάγματος, ή Βουλή συν
εδριάζει έν όλομελεία, άπαξ τουλάχιστον τής εβδομάδας διά 
τήν άτκησιν τού κονοβουλευτtκοΰ έλέγχον, τρις τής έβδομά
δας διά τήν ψήφισιν τού Συντάγματος και άπαξ ή δίς τής 
έβδομάδος-διά το νομο-όετικόν αύτής εργον.

Άρ3ρον 6.
Κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών τής Έ9νικής ’Αντιπρο

σωπείας έπί τής άνα3εωρήσεως καί ψηφίσεως τοΰ Συντάγμα
τος. ό Κανονισμός τής Βουλής τροποποιείται καί συμπληρού- 
ται δ:ά ψηφισμάτων, ψηφίζομενων κατά τά έν άρ-9-ρω 1 τον 
παρόντος οριζόμενα, μετά πρότασιν τής έ-ϊ τοϋ καυονισμοΰ 
Διαρκούς Επιτροπής. Τά σχετικά ψηφίσματα ισχύουν άττό τής 
έπικυρώσεως τών πρακτικών τής σννεδριάσεως κχ-3’ ήν έψη- 
φίσϋησαν. " · , . ·,

'Αρ3ρον 7.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δηχοτιεύσεως αυ

τόν είς τήν "Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
Έϊν Ά-ϋήναις τή 14 Δεκεμβρίου 1974 
Ό έπί τής Δικαιοσύνης 'Υπουργός

- · ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 
" " ' Βουλευτής Ά3ηνών


