
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΧΕΔΙΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

-'· τον σχεδίαν ψηφίσματος «τ&μι τον τροτον ασχητεως 
;ών αρμοδιοτήτων τον τροσωρινον Προέδρου τής Δημο- 
χρατί ας».

ΙΙοός π/τ Γ’ Αναθεωρητικήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

[j-ί-ζ είς την λαϊκήν έτνμηγαρίαν τρό; όλαχλήρωσιν τής 
rio'/.ρχτ'.ν.ής νεμ:μό*ητος», ότως it’ άτοφάσεως αυτής, λαμ- 
(ανσκένη-ς ό:ά τής άτολύτον τλειοψηφίας τον όλου άρι-δμον 
ιών έονλεντών. έχλέςη τροσωμινον Πρόεδρον τής Δημο- 
L ατίας. Ή Βουλή δεν το;:ορ!ζετα: εις την εκλογήν της 
ίαότην ίς όρον τίνος, τλήν ex τον ότι ό ντ’ αυτής έτιλε- 
ίόμενος δέον να είναι τολιτης Έλλην εχων σνμτληρώσε: 
;ό 50ον έτος τής ή)-■.·/.!ας τον.

Ό εκλεγόμενος τροσωρινός Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
ρρόκειται να άσκήση τά κοί-δήχοντα ταότα μέχρι τής ντο 
[ής Έδν.κής Άντιτροσωτείας ψηφίσε ως όλα* λ ήραν τον όρ ι- 
■ττεκον Συντάγματος τής Χώρας καί τής κατά τάς διατά
ξεις αύτοΰ. ώς_. αύταί-·5έλο.νν. ϊιαμορφω-δή. τελικώς ,ίιά,.τής 
ίηφον τον Σώματος, εκλογής οριστικού Προέδρου τής Δη
μοκρατίας. Κατά το αντο χρονικόν διάστημα το έργου τής 
σνντάίΞεως τον νίαν καταστατικόν χάρταν τής Χώρας -δά 
είναι εκκρεμές ενώτιον τής ’Εδνιχής Ά'/τιτροσωτείας ώς 
Άνα-δεωρητιχής Βουλής, έτιληφ-δησομέ ν ης τον έργου τούτον 
μετά την χατάδεσιν τον κνόερνητ sxov σχεδίου σνμφώνως τρός 
τάς διατάσεις τον ά;-3ρον 3 τής ώς άνω Σννταχτιχής Πεά- 
ξεως τής 3/4.10.1974.

‘Ττό τά δεδομένα τούτα τής τεριωρισμένης χρονιχώς -θη
τείας τον έχλεγησαμένον «ροσωρινοΰ Προέδρου τής Δημο
κρατίας χαί τής ιδιομορφίας ίχρ’ ήν -δέλι/. τελεί το συντα
γματικόν καθεστώς τής Χώρας, ταρίσταταε άνάγχη ότως 
χο-δορισ-δή σαιφέστερον ή νομική -δέσις τοΰ τροσωφ ινον Πρ>οέ- 
δρον εν σχίσει τρός τά αξιώματα ή ιδιότητας κλτ, ας ήδη 
τρό τής εκλογής τον κατέχει χαί έν σχίσει τρός τάς αρμο
διότητας αν τον. Ή άσκησις τούτων -/.ατά το ρη-δέν μεταδα- 
τ:χόν στάδισν, τρόδηλαν είναι οτ: δεν δύναται νά έχτείνητατ 
οότε μέχρι τής ίιαλύσεως ή αναστολής των εργασιών τής 
Βονλής ούτε μέχρι ταύσεως τής λαίονσης ήϊη ψήφον έμτι- 
στ οοόνης ντο τ αν της Κοδερνήσεως. καδ’ όσον τον το ·3ά άτε- 
τελε; ταρ ακώλυσιτ/ τοΰ άναδεωρητικοΰ έργον, ή σύντομος τε- 
ρ-ατωσις τοΰ ότοίου άτοτ-ελεΐ ζωτιχήν ανάγκην ϊιά την ταλι- 
τ:χή/ ζωήν τής Χώρας.

'Ετιτης τραχνττε.ι ή ανάγκη τροσωρινής όργανώσεως τών 
Ττηρεσιών τής Προεδρίας τής Δηχο/.ρατίας χαί χα-5ορ:- 

τμον το-ά ν·1^τνς τής -προς τον τροτωρινον Π poiipw τής ΔτΓ 
μοχρατίας χαταΐιλητέας χορηγίας.

Εις την ρό5μιτ:ν τώ·/ ά/ωτέρω εττείγοντος χαραχτήρος 
3-εμχτων άτοέ/,έτει το ταρον σχίϊ'.ο·/ ψηφίσματος, το ότοΐον 
εχομεν την τιμή·/ νά ναοίαλωμεν εις τή·; ’Εθνικήν Ά·/τι- 
τροτοχοεια/ χαί νά ταραχαλέσωμεν ότως έγχρι-3ή ντο ταύτης 
ως εχει είς μόνη/ χνζήτησιν.

’Εν Ά-3ήνα:ς τή 16η ΔεΧιμέρίον 1974 

Ό έτί τής Διχαιοτύ'/ης 'Ττονργος

ΚΩΧ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 
Βσνύνεντής Α-3η/ών _

" 1
Περί τον τρίτον άχ/.ήτεως τών άρμοϊ’οτήτων τον τροτωρινον 

Προέϊρον τής Δημοχρατίας.

Η Ε' ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΤΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχονσα ντ’ ίψει :
α) Τάς ϊιατάςεις τον άρύρον 2 τής Σα/τα/.ττ/.ής Πρά- 

ξεως τής 3/4.10.1974 «τερί τροτρνγής είς την λαϊχήν ετυ
μηγορίαν τρός όλοχλήρωσιν τής ϊηνοχρ·ατ:χής νομιμότητος», 

ρ) Τό άτοτέλεσμα τον. χατά τήν 8ην Δεχεμόρίοο 1974 
ένεργηώέντος ϊηοο'ψηςί'Τν.ατο.ς, 5:’ ον ό Έ7>λη/·.ν.ός Λαός 
άτεράν-3η έλενύερ-ως ντερ τής χαψ’.ερώτεως τής άίααιλεντον 
ϊηαοχρατίας. ώς όρ στιχής μορφής τον τολ’.τεΨαατος τής 
Χώρας,

γ) Τάς αννί-ήχας, ύφ’ ας ό ντο τής Έϊνιχής Άντιτροσω- 
τείας έχλεγητό;χενος τροσωρτ/ός Πρόεόρος τής Δη;χοχρα- 
τίας ίέλει άτ/.ή τά χα-νήχο'/τά του μέχρι τής όλοχληρώσεως 
χαί ψηφίσεως τού νέου Σοτ/τάγματος, χαί τής ράτει αντοϋ 
ά/αϊείξεως ορ’ττιχοΰ Προέϊρον τής Δημοκρατίας,

ϊ) Τάς ϊιοττάςεις τον Α.' ψηρίτματος «τερί ψηφίσεως χαί 
έχϊότεως ψηφισμάτων χ.λ.τ.ΐ). ^

' Άτοφασίζει

Άρψρον 1.

Ό χατά τάς ϊιατάςεις τον άρ-3ρ;·ν 2 ταρ. 2 τής Σν/τα- 
χτιχής Πράςεως τής 3/4.10.1974 «τερί τροσφυγής είς τήν 
λαϊχήν έτνμηγοpior/ τρός όλοχλήροχτν τής δημοχρατιχής νο 
μ·:μότητο·ς» έχ>Λγόμε·/ος τροσωρινές Π ρόεϊρος τής Δημοκρα
τίας ίιατηρεΐ μεν κατά τήν διάρκειαν τής -θητείας, τάς άς 
είχεν ήχα τή εκλογή τον -δέσεις, ιδιότητας ή άςιώματα, δεν 
έτιτρέτετα; όμως είς αύτον ή έχτλήρωσις τών οϊον/δήττοτε 
ές αυτών τηγαζονσών εςονσιών ή ΰτοχρεώσεων μέχρ*. λήξεως 
τής -δητείας τον ώς τροσωρινον Προέδρου τής Δημοκρατίας, 
οΰδε ή άτόληψ'.ς έχ τοΰ δημοσίου ταμείου οίοτίήτοτε έτέρας 
ταροχής ντο οίατ/δήτοτε μορφήν.

Άρ-3ρσ/ 2.
. Ό έχ)νεγόμε·/ος χροσωρινος Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
άσχεΐ τάς ντο τοΰ ισχνον^τος Συντάγματος τής 1ης ’Ιανουά
ριον 1952 ταρεχομένας εις το·/ Άνώτατον Άρχο/τα αρμο
διότητας, τλή·/ τών έν άρ-3ρο:ς 37 καί 38 τον Συντάγματος 
τούτον άναφεοαμένω·/. Στερείτα·, έττίσης, τοΰ δικαιώματος 
ταύσεως τής Κνέερνήσεως.

'Ap-Spc·/ 3.

1. Ή ταρεχομένη τρός τον τροσωρινόν Πρόεδρευ τής Δη- 
μοχρατίας χορηγία ορίζεται δι’ άτοφάσεως τοΰ 'Ττουργιχον 
Σνμίονλίου.

2. Διά -τροεδρεχον διατάγματος εχδιδνμένοο τροτάσει τον 
Ύτονργιχον Σνμδονύ.ίου χα*3θρίζο·/ται τά τής όργα·/ώσεως χαί 
λειτουργίας τον Οίκου τοΰ Π ρτεδρον τής Δημοκρατίας, ώς 
χαί τά τής δταδέσεως χαί διαχειρίσεως τών τρός τοντω άται-

' το-κι έ/ων oxr/δνλίων. ι
’Ap-3pof/ 4.

Ή ισχύς τον ταρόντος ψηφίσματος άρχεται ατό τής δημο- 
σιεύσεώς τον εις τήν ’Εφημερίδα τής Κνίερνησεως.

Έ/ Ά-5ήνα:ς τή 16 Δεχεμίρίου 1974 

U της ΔΓ/α’.οτυνης 1-οοργος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 
Βουλευτής Ά-3η/ών


