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E-t τού Σχεδίου ψηφίσματος «χερ: είϊικού Κα-Όνισυού -ή;
Ε' Ά ν αθ έω ρ ητ ική ς Βουλής χρός άνμθεώρησιν καί συμ-
χλήρωσίν τοj Σ υν τ αγμ α το ς τοο 1952».

/7οός τήν Ε' Άναΰεωρτ/τικήν Βουλήν των 'Ελλήνων

1. Εις ειδικόν έργον. ώς το τής άναθεωρήσεως καί συμχλη- 
ρώσεως τού ίσχύοντος Συντάγματος, ή αίσια χεραίωσις τού 
0—otc-J χαρίσταται έχείγουσα. ειδική έχιίάλλεται ϊιαϊικασια. 
5ίά τήν μελέτην ΰχοβολήν χροτάσεων. τον συντονισμόν των 
λαμβανομένων άχοφάσεων καί την τελικήν έχιψήφισιν αυτών. 
Τον καθορισμόν τής διαδικασίας ταύτης άχοσκτχεϊ τόΰχό 
εγκρισιν τής Αναθεωρητικής Βουλής ·ΰχο βαλλόμενου σχέϊιον 
ψηφίσματος.

Τής ΰχοβολής τούτου θά άκολουθήση τό ταχύτερου ή ϋχο 
τής Κυβερνήσεως κατάθεσις τού σχεδίου Συντάγματος, το 
όχοίον θά άχοτελέση την βάσιν των συζητήσεων εις την Έχι- 
τροχήν τού Συντάγματος καί έν συνεχεία εις τήν Βουλήν. Εις 
τό κυβερνητικόν σχέϊιον θά διαχωρίζονται σαφώς αί τροχο- 
χοιούμεναι ή αί νέα: διατάξεις άχό τάς μή ϊεομένας άναθεωρή- 
σεως κατά τήν άντίληψίν των συντακτών τού σχεδίου διά τής 
χρησιμοχοιήσεως διαφορετικών τυχογραφικών στοιχείων. Είναι 
όμως αυτονόητον ότι ή Εθνική Άντιχροσωχεία θά ϊύναται 
νά συζητήση όλας τάς διατάξεις τού Συντάγματος, έφ’ όσον 
ΰχοβάλλονται έχ’ αυτών τροχολογία: κλχ. τών βουλευτών.

ϊεδομενον ότ: υχο τας ταρουσας συ.-υήκας, ή κρισ-μύτη; καί 
η εχείγουσα- ανάγκη άντομετωχίσεως τών όχοίων χανθομολο- 
γε:τα;. ή ίρχϊύτης ψηφίσεως τού Συντάγματος θά άχετελεί 
αρνητικήν εισφοράν είς τό εθνικόν Ιργον τής άναθεωρήσεως 
τ.ϋ Συντάγματος.

Εν συνεχεία ρυθμίζεται διά τού σχεϊίου τού ψηφίσματος, 
το θέμα τής. έν χερικτώσε: μή έμχροθέσμου χερα-.ώσεως τού 
ά/αθΐωρητικού έργου τής Βουλής, εναρμονίσεως τού ΰχό τής 
τελευταίας εκχονηθέντος μερικού σχεϊίου μέ το «κυβερνητικόν·: 
τοιουτο. Ή έναρμόνισις θά γίνη ΰχό Έχιτροχής έκ μελών 
χάντων τών χολ·.τ:κών κομμάτων συγκροτούμενης κατ' άναλο- 
γιαν τής ϊυνάμεως τών κομμάτων καί χροεϊρευομένης ΰχό τού 
Προέϊρου τής Βουλής. Καί δια τό έργον τούτο τάσσεται βρα
χεία τροθεσμία. ής χαρελθούσης άχράκτου. αναλαμβάνει τήν 
εΰ-θύνην χυτού ό Π ρόεϊρος τής Βουλής. Είναι ευνόητου ότι 
διά τήν τελικήν έναρμόνισιν, εφαρμογήν θά εχη καί ή ϊιά- 
ταξ-.ς τού άρθρου 5 χαρ. 1 έϊάφ. β' τής Σ.Π. τής 3/4 ‘Οκτω
βρίου 1974. ή χροβλέχουσα τήυ έχεξεργασίαν τού όριστικού 
κειμένου ΰχό τής 'Ολομέλειας τού Συμβουλίου τής Έχικρα- 
τείας.

Τό ΰχό τήν κρίσιν τής Εθνικής Άντιχροσωχείας σχέϊιον 
χρονοεί καί χέρι τής ακολουθητέας ϊιαϊικασίας είς χερίχτω- 
σιν, μάλλον αχίθανον, τής ΰχό τού Λαού άχορρίψεως τού σχε- 
ϊίου τού Συντάγματος.

Έν Άθήναις τή 16 Δεκεμβρίου 1974 
Ό έχί τής Δικαιοσύνης 'Τχουργος

2. Διά τού άρθρου 1 συνιστίται κοινοβουλευτική έχιτροχή 
έκ τριάκοντα τριών (33) τακτικών καί ϊέκα (ΊΟ) άναχλη- 
ρωματικών μελών συγκροτουμένη ΰχό τού Προέϊρου τής Βου
λής έκ βουλευτών χάντων τών έν τή Βουλή κομμάτων κατ’ 
αναλογίαν τής ϊυνάμεως αυτών. Διά τής ϊιατάξεωτ. ταύτης, 
διασφαλίζεται ή είς τήν Έχιτροχήν συμμετοχή έ' τροσώχου 
ή έκχροσώχων χάντων τών έν τή Βουλή κομμάτων, οι όχοίοι 
θά δόναται νά έκ-Soτουν τάς έχί τών σσζητ θυμένων θεμάτων 
άχόψεις τών τελευταίων καί οΰτω νά συμβάλλουν οΰσιωδώς είς 
τήν άρτιωτέραν, κατά τό δυνατόν, σύνταξιν καί διατύχωσιν 
τού Καταστατικού Χάρτου τής Πολιτείας.

"ΚΩΝ/ΝΌΣ ΣΤΕΦΛΝΛΚΗΣ' 
Βουλευτής Ά-5ηνών

ΣΧΕΛΙΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Περί συστάσεως Ειδικής 'Εχιτροχής καί χερί ειδικού κανο

νισμού τών εργασιών αυτής χρός άνα-3εώρησιν καί συμχλή- 
ρωσιν τού Συντάγματος τής 1ης ’Ιανουάριου 1952.

Η Ε' ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΓΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Έχουσα ΰχ’ όψει:

Διά τών λαιχών διατάξεων τού άρ-Spou τούτου, ρυθμίζεται · 
ή όργάνωσις τής Έχιτροχής, κατά τοιούτον τρόχον, ώστε νά 
διασφαλίζεται ή άχρόσκοχτος χρόοίος τών εργασιών της εντός 
τού βραχυτέρου δυνατού χρόνου. Τούτο διευκολύνεται διά τού 
καταμερισμού τού έργου τής Έχιτροχής είς Τχοεχι-
τροχάς, έκαστη τών όχοίων θά έχεξεργασθή εν ή χλείονα 
κεφάλαια του κυβερνητικού σχεδίου. Πρός ϊιευκόλυνσιν έξ 
άλλου τού έργου τής Έχιτροχής καί τής ’Εθνικής ’AvTtxpo- 
σωχείας, α! ΰχό τής Κυβερνήσεως χροτεινόμεναι τροχοχοιήσεις 
καί νίαι διατάξεις θέλουν χεριληφθή είς ένιαίον κείμενον 
μετά τών μή τροχοχοιουμένων διατάξεων τού Ισχύοντος Συν
τάγματος, διακρινόμεναι ΐούΐων εΰχίρώς ϊιά τής γραφής Των 
!ι’ ειδικών Τυχογραφικών στοιχείων.

Διά Τού 5ρ-5ρου 5 ρυθμίζεται ή ένώχιΟν τής Αναθεωρη
τικής Βουλής συζήτψσις καί ή διαδικασία λήψεως άχοφάσεων. 
Αντιμετωπίζεται, κατά τόν χροσοορώτίρον καί έκ τών χίρ:- 
Στάσεων ένίεδί'.γμένΤτν Τρόχον, ή εις χάντα τά Κοινοβούλια Χα-1 
ρατηρηθεϊσα —οΟαί είς χλείσΤα έξ αυτών χεριορισθεϊσα ixl- 
Τυχώς— άτέ^μων συζήτησις καί μακρυγορία, χωρίς νά χάρα- 
κωλύεται ή εκ-5εσ:ς καί ΰΧοστήρηξις τών άχόψεων τών χολι- 
ΐικών κομμάτων.

■Διά τον'λόγον τούτον, άλλώστί, ‘καί ή Σ.Π. τής 3/4 
'Οκτωβρίου 1974 «χερί χροσφυγής είς τήν λαϊκήν έτυμηγορίαν 
Χρός ό/.οκλήρωσιν τής δοηκοκρατικής νομιμότητας» (ip-Spov 
4) εταξεν ώς χρόνον τελικής διαμορφώσεως τού αναθεωρη
τικού έργου τής Εθνικής Άντιχροσωχείας τό χρονικόν διά
στημα τριών (3) μηνών άχό τής ΰχοίολής τού κυβερνητικού 
σχεδίου, χερί ού τό άρθρον 3 οώτής. Σημειωτέου ϊιά τού ΰχό 
κρίσιν σχεδίου (άρθρ. 7) χροβλέχεται ή ΰχό τής Βουλής χα- 
ράτασις τής ώς άνω χροθεσμίας έχί ενα είσετε μήνα. Είναι

α) Τάς διατάξεις τών άρθρων 3 καί 4 τής Συντακτικής 
Πράξεως τής 3/4.10.1974 «χερί χροσφυγής είς τήν λαϊκήν 
έτυμηγορίαν χρός όλοκλήρωσιν τής δημοκρατικής νομιμό
τητας». ·. ..Λ

β) Τάς διατάξεις τού Α' ψηφίσματος «χερί ψηφίσεως καί 
έκδόσεως ψηφισμάτων ΰχό τής Ε' ’Αναθεωρητικής Βουλής 
κλχΛ,

άχοφασίζει
Άρθρον 1, · - -

ί. Συνιστίται Κοινοβουλευτική ’Κχιτροχή έκ 33 τακτικών 
καί 10 άναχληρωματικών μελών, σ-υγκροτουμένη δι’ άχοφά- 
σεως τού Προέδρου τής Βουλής έκ Βουλευτών χάντων τών 
έν τή Βουλή Κομμάτων, κατ' αναλογίαν τής δυνάμ-ως αυτών. 
Είς Τήν ’Εχιτροχήν δύ-ΛΟται νά όρίζωνται ώς μέλη ΰχό τή·; 
ιδιότητα τού ΒουλεοΤού καί 'Γχουργοί.

2. Έργον τής Έχιτροχής είναι ή έχεξεργασία τού κυβερ
νητικού σχεδίου Χερί ά~;α-θεωρήσεως τού χροσωρινώς ίσχύρντος 
Συντάγματος τής 1ης ’Ιανουάριου 1952, κατά τά είς τήν 
άχό 4 ‘Οκτωβρίου 1974 Συντακτικήν Πράξιν οριζόμενα, καθ’ 
δλας αυτού τάς διατάξεις, χεριλομίχ/ομενων καί τών θεμε
λιωδών, εξαιρέσει μόνον τών άφορωσών είς τήν μορφήν τού 
Πολιτεύματος, ήτις έκρίθη ΰχό τού 'Ελληνικού Λαού διά τού 
δημοψηφίσματος τής 8ης Δεκεμβρίου 1974. Ή Έχιτροχή δια
μορφώνει έν συνεχεία είς ένιχίσ/ κείμενον σχέϊιον Συντά
γματος χεριλαμβάνον τόσον τάς άνσθεωρουμένας όσον καί τάς 
μή άναθεωρουμένας διατάξεις, ώς καί τάς τυχόν νέας τοι- 
αύτας.

; 3. Είς τό έργον τής Έχιτροχής χεριλαμβάνετοι καί ή έχε- 
ξεργασια, όμοίως, τών ΰχό τών Βουλευτών ΰχοβαλλοα,ένων
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ζροτάσεων ζερί τροζοζοιήσεως καί συμζληρώσεως τού ισχύον- 
τος ζροσωρινώς Συντάγματος ώς καί των ύζό των Βουλευ
τών ύζοβαλλομένων τροζολογιών έζί τού ζρομνησ-βέντος κυ
βερνητικού σχεδίου, ύζό τον έν τή ζαραγράφω 2 ζεριορισμόν 
κερί τής μορφής τού ζολιτεύματος.

4. Βάσιν τών εργατιών τής Έζιτροζής -5ά άζοτελέση το 
κείμενον τών διατάξεων τού κυβερνητικού σχεδίου.

’Ap-Spcv 2.

1. Ή Έζιτροζή εύρίσκεται έν άζαρτίφ ζαρόντων 20 τού- 
λάχιστον μελών, άζοφασίζει ϊέ κατά ζλειοψηφίαν τών ζαρόν- 

[των μελών αυτής. Κατά τήν ζρώτην συνεϊρίασιν αυτής εκλέ
γει μεταξύ τών μελών της, ϊιά μυστικής ψηφοφορίας, τον 
Πρόεϊρον, τον Άντιζρόεϊρον καί τον Γραμματέα αυτής. 
'Ομοίως, ή Έζιτροζή ορίζει τον Γενικόν Εισηγητήν έζί τού 
έργου της ζρός τήν Βουλήν καί τούς κατά κεφάλαια τού Συν
τάγματος ειδικούς είσηγητάς.

2. Ή "Εζιτροζή έξουσιοϊοτειται όζως ζρος ταχυτέραν ζε- 
ραίωσιν τού έργου της συστήση έκ τών μελών αυτής τηρού
μενων τών διατάξεων τού άρ·5ρου 1 zap. 1 τού ζαρόντος, 
τρεις 'Γζοεζιτροζάς. όρίζουσα συγχρόνως τον Πρόεδρον, Άν- 
τιζρόεϊρΟν καί τον Γραμματέα έκάστης τούτων. Εις έκάστην

.Τζοεζι.τροζήν ανατίθεται ή έζεξεργασία ένός ή ζερισσοτέρων 
κεφαλαίων τού κυβερνητικού σχεδίου Συντάγματος, τής κατα
νομής ένεργουμένης ύζό τού Προέδρου τής Έζιτροζής.

3. Ή Έζιτροζή έξουσιοϊοτείται όζως ϊιά ζράξεως αυτής 
ρύθμιση τάς λεζτομερείας τής λειτουργίας καί τού τρόζου 
τών έργασιών αύτής καί τών 'Γζοεζιτροζών.

4. Ό Πρύεϊρος τής Βουλής ϊύναται νά μετέχη τών έργα
σιών τής Έζιτροζής καί τών '"Γζοεζιτροζών άνευ ψήφου. 
Ό Πρόεϊρος τής 'Εζιτροζής ϊύναται νά ζροείρεύη τών 'Γζο- 
εζιτροζών. Τών συζζητήσεων ένώζιον τής 'Εζιτροζής καί τών 
'Γζοεζιτροζών ϊύναται νά μετέχη ωσαύτως άνευ ψήφου καί 
6 'Γζουργος τής Δικαιοσύνης. μ λ

'Ap-Spov 3.
Γ. Αί ζροτάσεις ζερί άνα$εωρήσεως τόύ ίσχύοντος Συντά

γματος ή μεταβολής τών ϊιατάξεων τού κυβερνητικού σχε- 
δίου, ώς καί αί ζροτάσει ζερί ζροσ-5ήκης νέων ϊιατάξεων, 
ύζοβάλλονται έγγράφως ζαρά ζαντος Βουλευτού εις τον Πρό
εδρον τής Βουλής, όστις ύζοχρεούται νά ίιαβιβάση ταύτας 
άμελητί εις τά μέλη τής Έζιτροζής καί εις όλα τά μέλη τής 
Εθνικής Άντιζροσωζείας.

2. Πάσα ζρότασις Βουλευτού έζί μέν τού κυβερνητικού σχε
δίου ύζοίάλλεται έντός ϊέκα ήμερων άζό τής καταθέσεως αύ- 
τού εις τήν Βουλήν έζί ϊέ τών ζροτάσεων τών Βουλευτών 
έντές ζέντε ημερών άζό τής ϊιά τών Πρακτικών τής Βου
λής άνακοινώσεως τής καταθέσεως τούτων.

3. Ή συζήτησις έκτείνεται έζί τών εις το κυβερνητικόν 
σχέίιον ζεριλαμβανομένων μεταβολών ή ζροσθηκών εις ·τό 
Σύνταγμα τής 1ης ’Ιανουάριου 1952 καί τών ύζό τών Βου
λευτών ύζοβαλλομένων ζροτάσεων. Πάσα έν ζροκειμένω δια
φορά λύεται ύζό ειδικής έζιτροζής άζοτελουμένης έκ τού 
Προέδρου τής Έζιτροζής, τού Γενικού Εισηγητού καί τού 
Προέϊρου τής 'Γζοεζιτροζής.

4. Ή συζήτησις έζί τών ύζοβαλλομένων ζροτάσεων άρ- 
χεται άζό τής ζαρελεύσεως εΐκοσιτεσσάρων ωρών άζό τής 
διανομής αυτών εις τά μέλη τής έζιτροζής.

Άρθρον 4.
1. Τά ύζο τών ύζοεζιτροζών ϊιατυζούμενα κείμενα τών 

άρθρων έκαστου κεφαλαίου τού Συντάγματος, είσάγονται άμε
λητί ζρος έγκρισή εις τήν Έζιτροζήν έν όλομελεία ϊυνα- 
μένην νά έζιφέρη μεταίολάς έζί τού διατυζωθέντος ζροσχε- 
δίου τών ύζοεζιτροζών.

2. Τό σχέϊιον τής Έζιτροζής έζί έκαστου κεφαλαίου ώς 
τούτο τελικώς ϊιχμορφούται συμφώνως ζρός τά έν ζχρα- 
γράφω 1 τού ζαρόντος άρθρου οριζόμενα, μετά τής έζ" αύτού 
αΐτιολογικής έκθέσεως διανέμεται εις τούς Βουλευτάς, άζο

τής διανομής ϊέ ϊύναται νά άναγραφή εις τήν ημερήσιον ϊια- 
ταξιν τής Βουλής ή συζήτησις αυτού.

3. Ή Έζιτροζή οφείλει νά ζερατώση καί ζ~αραϊώση εις 
τόν Πρόεδρον τής Βουλής τό ύχ’ αυτής συνταχθέν σχέϊιον 
Συντάγματος έν τφ συνόλω ή κατά κεφάλαια, έντός ζροθε- 
σμίας ένός μηνός άζό τής ζρός αυτήν ζαραϊόσεως τού κυ
βερνητικού σχεδίου Συντάγματος, έκτός άν ή Βουλή ϊι" ,άζο- 
φάσεώς της λαμίανομένης διά ζλειοψηφίας τού όλου άρι— 
θμού τών μελών αύτής ζαρατείνη τήν ώς άνω ζροθεσμίάν 
έζί ϊέκα ζέντε είσέτι τό ζολύ ημέρας, μετά ϊέ τήν ζαρέλευ- 
σιν καί τής ζροθεσμίας ταύτης άζράκτου, ή Βουλή έζιλχμ- 
βάνεται τής άναθεωρήσεως τού Συντάγματος, κατά τά έν 
ζαραγράφω 1 τού ζαρόντος οριζόμενα, βάσει τού κυβερνητικού 
σχεϊίου Συντάγματος καί τών μέχρι τής ώς άνω ζρ-οθεσμίας 
γενομένων τροζοζοιήσεων ή συμζληρώσεως αύτού.

4. Προς ϊιευκόλυνστν τού έργου τής Εθνικής Άντιζρο- 
σωζείας, τό σχέϊιον έζί έκάστου κεφαλαίου μετά τής αντι
στοίχου αΐτιολογικής έκθέσεως τής έζιτροζής. ζαραδίϊεται 
εις τόν Πρόεδρον τής Βουλής, όστις ϊύναται νά εΐσαγάγη 
τούτο ζρός ψήφισιν εις τήν 'Ολομέλειαν τής Βουλής. Εις τήν 
ζερίζτωσιν έζιψηφίσεως ζαρ' αυτής ένός ή ζερισσοτέρων κε
φαλαίων τού σχεδίου δεν διεξάγεται έζί τούτου έτέρα συζή- 
τησις εις τήν "Ολομέλειαν τής Βουλής άμα τή ύζοβολή ζρός- 
ψήφισιν τού όλου σχεδίου τού Συντάγματος, έξαιρουμένων τών 
ζεριζτώσεων τής άζαραιτήτου ζροσαρμογής τών κατ’ ΐϊίαν 
κεφαλαίων τού Συντάγματος.

5. Ό Γενικός Εισηγητής έζί τού Συντάγματος όμιλεί μετά 
τήν ζρος τήν Βουλήν ύζοβολήν ολοκλήρου ή κεφαλαίων τού 
σχεδίου τής Έζιτροζής Συντάγματος ϊύναται δέ νά μετέχη 
ζάντοτε εις τήν συζήτησιν έζί έκάστου τών κεφαλαίων τού Συν
τάγματος εις τήν Βουλήν.

Άρθρον 5;
1. Ή Βουλή συζητεΐ καί άζοφασίζει έζί τού ύζοβληθησομέ- 

νου αυτή, συμφώνως ζρός τό ζροηγούμενον άρθρον. κειμένου 
τής Έζιτροζής ή τού κυβερνητικού σχεϊίου, άζαξ μόνον κατ’ 
άρθρον έξαιρουμένων τών κεφαλαίων έζί τών όζοίων έχει ήϊη 
αύτη άζοφανθή κατά τό άρ-Spov 4 ζαρ. 4 τού ζαρόντος.

2. Ε[ναι άζαράδεκτος ζρότασις άναθεωρήσεως ζρός τήν 
Βουλήν ύζοβαλλομένη μετά τήν κατάθεσιν τού τελικού κειμέ
νου τής Έζιτροζής. Π ρόταισις βουλευτών είσαχθεϊσα εις τήν 
Έζιτροζήν καί άζορριφθείσα ύζ’ αύτής ϊέν είσάγεται ζρός 
συζήτησιν εις τήν Βουλήν, άν ϊέ φέρη τήν ύζογραφήν "Αρ
χηγού Κόμματος ή 20 τούλάχιστον βουλευτών. Άμφισβητουμέ- 
νου ότι ζρόκειται ζερί τής αύτής ζροτάσεως ή ζερί ζαραλλα- 
■γής άζορριφθείσης άζοφαίνεται ή Βουλή άνευ ζεραιτέρω συ
ζητήσεως έζιτροζομένης μόνον τής ύζό τού ζροτείνοντος άντι- 
κρούσεως τού άζαραϊέκτου καί τής τυχόν άζαντήσεως τού Γε
νικού Εισηγητού.

3. "Εξαιρούμενης τής εϊσηγήσεως τού Γενικού Εισηγητού. 
ούίεμία άγόρευσις έζ! άναθεωρητέων ή νέων διατάξεων, ϊύ- 
ναται νά ϊιαρκέση ζλέον τών 30 ζρώτων λεζτών, έκτός άν 
ή Βουλή ήθελε ζαράσχει τήν σχετικήν άϊειαν ζαρατάσεως ϊι" 
άναστάσεως και άνευ συζητήσεως. Τό άζοτέλεσμα τής ΪΓ άνα- 
στάσεως ψηφοφορίας έκτιμά έ Πρόεϊρος τής Βουλής καί άζαγ* 
γέλλε: τούτο, μή έζιτρεζομένης άμφισβητήσεως εν τούτφ ή 
ζροτάσεως ζερί ψηφοφορίας ϊι" ονομαστικής κλήσεως. Ό 
χρονικός περιορισμός τής συζητήσεως ϊέν έχει έφαρμογήν 
ζροκειμένου ζερί "Αρχηγών Κομμάτων, τού 'Γζουργού Δι
καιοσύνης καί τού Γενικού Εισηγητού.

4. Δευτερολογία ϊέν έζιτρέζεται εΐ μή μόνον εις τούς "Αρ- 
χηγους τών Πολιτικών Κομμάτων ή εις τόν ζαρ’ αύτών έξου- 
σιοϊοτημένον βουλευτήν, τόν Γενικόν Εισηγητήν καί τούς Τ- 
ζουργους. Η δευτερολογία τούτων δεν ϊύναται νά ζαραταθή 
ζέραν τών δέκα ζέντε ζρώτων λεζτών τής ώρας.

5. Η συζήτησις εις τήν Βουλήν τών κεφαλαίων τού Συν
τάγματος τών άναφερομένων εις τάς άτομικάς έλευθερίας. 
εις τήν λειτουργίαν τής Βουλής καί εις τόν Άνώτατον Άρ-
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χοντα τερμα,τίζετ*ί αύττΑκχίως μετά_ πέντε συνεδριάσεις έφ'- 
έκαστου τούτων. Ή συζήτησις έπί των υπολοίπων κεφαλαίων 
τερματίζεται αυτοδικαίως μετά δύο συνεδριάσεις ®φ’ 
έκάστου τούτων. Εις τήν οΰτω τχσιτομένην προύεσμίαν δεν υπο
λογίζεται ή έπί έκάστου κεφαλαίου άγόρευσις τοΰ ύπό έκά
στου κόμματος εντεταλμένου άγορευτοΰ.

Αυτοτελή κεφάλαια τοΰ Συντάγματος θεωρούνται τά εις 
τό Κυβερνητικόν Σχέϊιον τοΰ Συντάγματος αναγνωριζόμενα, 
-λήν αν ή έπί τοΰ Συντάγματος Επιτροπή ή-όελεν άλλως 
ορίσει ταΰτα.

6. Τό ύπό τής ολομέλειας τής Βουλής ψηφισ-ύέν κατ' άρ- 
■βρον κείμενον τοΰ Συντάγματος, ώς συνεπληρώ-άη διά τής 
προσθήκης νέων, ή «τροποποίηση δίδεται εις τον Πρόεδρον 
τής κατά τό άρ-Spov 1 τοΰ παρόντος επιτροπής όστις μετά 
τοΰ Γενικ,οΰ Εΐσηγητοΰ καί τών Προέδρων τών τριών ύποε- 
πιτροπών ύποχρεοΰται νά διαμόρφωση τούτο εις ένιαϊον κεί
μενον. έπιτρεπομένης τής μεταβολής τής σειράς τών άρ-όρων, 
τής συμπτύξεως ή τής διαιρέσεως αυτών, ώς και πάσης 
αναγκαίας φραστικής μεταβολής, άνευ όμως οίασδήποτε με
ταβολής τοΰ ουσιαστικού περιεχομένου αυτού.

7. Ακολούθως τό κείμενον τοΰ Συντάγματος εισάγεται εκ 
νέου εις τήν ολομέλειαν τής Βουλής μετά παρέλευσιν 48 
ώρών άπό τής διανομής ϊιά τήν εις τό σύνολον ψηφισιν αύτοΰ 
άτοκλειομένης νέας συζητήσεως. Κατ’ έξαίρεσιν, δόνανταμνά 
λάβουν τον λόγον έτσι δέκα πεντε λεπτά τής ώρας ό Πρωθυ
πουργός, οι ’Αρχηγοί τών Κομμάτων, ό Υπουργός τής Δι
καιοσύνης καί ό Γενικός Εισηγητής.

' 'Ap-Spov 6. ' ; -
Κατά παρέκκλισιν τών ορισμών τοΰ ap-Spου 76 τού Συν

τάγματος ή Βουλή ϊέν ϊύναται νά άποφασίση Cat τής άνα- 
·5εωρήσεως τοΰ Συντάγματος άνευ τής απολύτου πλειοψηφίας 
τού όλου άρι·9μοΰ τών Βουλευτών.

'Ap-Spov 7.
1. Μή άποπερατουμενου τοΰ έργου τής Βουλής εντός τής 

;ύπό τής Συντακτικής Πράξεως τής 4ης ’Οκτωβρίου 1974' 
κα-ύοριζομένης προ-ύεσμίας τήν οποίαν ή Βουλή ϊύναται νά 

-παρατείνη επί ενα εΐσέτι μήνα, ακολουθεί ή διά τοΰ λαϊκού

δημοψηφίσματος έγκρισις τοΰ κυβερνητικού σχεδίου κατά τά 
έν άρ-λρω 8 αύτής προβλεπόμενα. Ή σχετική έν τή Βουλή 
συζήτησις περί τής παρατάσεως τερματίζεται εντός μιας συν- 
εϊριάσεως.

2. Η Κυβέρνησις προσαρμόζει τάς τυχόν ψηφισ-όείσας δια
τάσεις τοΰ Συντάγματος πρός το κυβερνητικόν σχέδtov Συν
τάγματος. μετά γνώμην ένδεκαμελοΰς επιτροπής Βουλευτών, 
συγκροτούμενης κατ’ αναλογίαν τής ϊυνάμεως τών Κομμά- 
των, έκ τών μελών τής Επιτροπής ύπό τήν προεδρίαν τοΰ 
Προέδρου τής Βουλής, εντός προ-άεσμίας τριών ημερών άπό 
τής αποστολής πρός τά Κόμματα τής σχετικής προσκλή- 
σεως τοΰ Προέδρου τής Βουλής.

Εϊς περίπτωσιν μή πραγματοποιήσεως τής προσαρμογής 
εντός τής τασσόμενης προ-ύεσμίας, ή προσαρμογή γίνεται υπό 
τοΰ Προέδρου τής Βουλής, τηρούμενων κατά τά λοιπά τών 
ορισμών τοΰ άρ·3ρου 5 τής Συντακτικής Πράξεως τής 4 
’Οκτωβρίου 1974.

3. ’Εφ’ όσον τό ύπό τής Κυίερνήσεως ύποβαλλόμενον πρός 
έγκρισιν τοΰ λαού ϊιά δημοψηφίσματος σχέϊιον Συντάγματος 
ϊέν ή-ύελε τύχει τής λαϊκής έπικυρώσεως, ή Κυβέρνησις συν
τάσσει νέον σχέϊιον όπερ μετά 'επεξεργασίαν ειδικής κοινο
βουλευτικής επιτροπής τίΨεται πρός έγκρισιν τοΰ λαού διά 
δημοψηφίσματος, τηρούμενων άναλόγως τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος.

4. Έπί τών μή εϊϊικώς προβλεπομένων ϊιά τοΰ παρόντος 
•άεμάτων έχουν εφαρμογήν αί διατάξεις του έν ίσχύϊ Κανονι
σμού τής Βουλής.

'Ap-Spav 7.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 
εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έλ Ά-όήναις τή 16 Δεκεμβρίου 1974 

Ό έπί τής Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 
Βουλευτής Ά-$ηνών.


