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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τον Ιούλιο του 1974 η Ελλάδα εξήλθε από την
επτάχρονη δικτατορία που την απέκοψε από το
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και ανέκοψε τη γενικότερη
εξέλιξή της σε όλους τους τοµείς.
Πριν από την άσκηση συντακτικής εξουσίας
από την Ε’ Αναθεωρητική Βουλή, διεξήχθη το
δηµοψήφισµα της 8ης ∆εκεµβρίου 1974, µε το
οποίο ο Λαός, µε µεγάλη πλειοψηφία, επέλεξε ως
µορφή του δηµοκρατικού πολιτεύµατος την αβασίλευτη ∆ηµοκρατία. Στην Ε’ Αναθεωρητική Βουλή
ανατέθηκε η αποστολή της διαµόρφωσης των σύγχρονων χαρακτηριστικών του δηµοκρατικού πολιτεύµατος στο πλαίσιο του νέου Συντάγµατος της
Χώρας.
Ένα χρόνο µετά την κατάρρευση της δικτατορίας, η ψήφιση του Συντάγµατος του 1975, το οποίο
είχε ως εµπνευστή τον Κωνσταντίνο Καραµανλή
και αρχιτέκτονα τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, επισφράγισε την επάνοδο της δηµοκρατίας στον Τόπο
που τη γέννησε.
∆ιαπνεόµενο από τις αρχές του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους και ανάγοντας τον
σεβασµό της αξίας του ανθρώπου σε πρωταρχική
υποχρέωση της πολιτείας, το Σύνταγµα του 1975
εξέφρασε µε πληρότητα το κεκτηµένο του µεταπολεµικού ευρωπαϊκού συνταγµατισµού, προς τον
οποίο επιτέλεσε πραγµατικό άλµα, αν ληφθεί
υπόψη η θεσµική υστέρηση της Χώρας σε πολιτειακό επίπεδο κατά τις πρώτες δεκαετίες που ακολούθησαν τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο.
Επιλέγοντας ως πολίτευµα την «προεδρευοµένη κοινοβουλευτική δηµοκρατία», ο συντακτικός
νοµοθέτης όχι µόνο εφάρµοσε την επιλογή και
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εντολή του Λαού ως προς τη µορφή του δηµοκρατικού πολιτεύµατος αλλά και, ανταποκρινόµενος στα
διδάγµατα της πρόσφατης ιστορίας του Τόπου,
προσέδωσε ιδιαίτερη έµφαση στον αιρετό χαρακτήρα του αξιώµατος του αρχηγού του Κράτους.
Ταυτοχρόνως, εφοδίασε τον καταστατικό χάρτη
της Χώρας µε πλέγµα θεµελιωδών δικαιωµάτων
που τον κατέταξαν µεταξύ των πλέον σύγχρονων
ευρωπαϊκών συνταγµάτων. Ώστε ατοµικές ελευθερίες και κοινωνικά δικαιώµατα να προστατεύονται
κατά τρόπο πλήρως ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις του φιλελεύθερου, δηµοκρατικού και κοινωνικού κράτους, όπως αυτό νοείται πλέον στην εποχή
µας.
Ήδη, ο καταστατικός χάρτης της Χώρας
συµπλήρωσε τριάντα τρία χρόνια πλαισίωσης οµαλού πολιτικού βίου, κατά τη διάρκεια του οποίου οι
πολιτικές δυνάµεις συνέβαλαν καθοριστικά στην
εµπέδωση του συστήµατος αξιών της φιλελεύθερης
και κοινωνικά προσανατολισµένης κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας.
Στο διάστηµα αυτό, το Σύνταγµα του 1975 γνώρισε τρεις αναθεωρήσεις. Η πρώτη (1986), ένδεκα
χρόνια µετά τη θέση του σε ισχύ, υπήρξε περιορισµένη, καθώς επικεντρώθηκε στον θεσµό του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, του οποίου περιόρισε
σηµαντικά τις εξουσίες ως ρυθµιστή του πολιτεύµατος.
Η δεύτερη (2001), δέκα πέντε χρόνια αργότερα, ιδιαίτερα εκτεταµένη, αποτέλεσε, κατά σηµαντικό µέρος της, προϊόν της συναίνεσης ιδίως των
δύο µεγάλων κοµµάτων της εθνικής αντιπροσωπείας. Οι καινοτοµίες που υιοθετήθηκαν εστιάζονται,
κατά µεγάλο ποσοστό, στη διεύρυνση της προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων, την ενίσχυση των
θεσµών του κοινωνικού κράτους, την αναβάθµιση
της τοπικής αυτοδιοίκησης, την προσαρµογή στην
πραγµατικότητα των σχετικών προς την ανάδειξη
στο βουλευτικό αξίωµα κωλυµάτων και ασυµβιβάστων µε λήψη υπόψη της νοµολογίας του Ανώτατου
Ειδικού ∆ικαστηρίου, τον εκσυγχρονισµό της λει8

τουργίας της Βουλής, την αναγωγή σε συνταγµατικό θεσµό των καίριας σηµασίας ανεξάρτητων
αρχών, την εκτεταµένη µεταρρύθµιση στο πεδίο της
∆ικαιοσύνης µε ιδιαίτερης σηµασίας νέα ρύθµιση,
αυτήν που προβλέπει την υποχρεωτική παραποµπή
διάταξης που κρίνεται αντισυνταγµατική από
τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην οικεία
ολοµέλεια, η οποία αποφαίνεται οριστικά.
Η τρίτη αναθεώρηση του Συντάγµατος (2008),
στην οποία οφείλεται η παρούσα έκδοση, αναγγέλθηκε επίσης εκτεταµένη. Κατέληξε, όµως, να
περιορισθεί στην υιοθέτηση ολίγων, µόνο, σηµείων
της πρότασης, για λόγους των οποίων η αποτίµηση
ανήκει στη συνταγµατική και πολιτική Ιστορία, ενώ
µετατέθηκε, λόγω του αυστηρού χαρακτήρα του
Συντάγµατος, στο απώτερο µέλλον η αντιµετώπιση
µείζονος σηµασίας ζητηµάτων. Μεταξύ των ρυθµίσεων που έγιναν δεκτές, επισηµαίνονται η κατάργηση του επαγγελµατικού ασυµβιβάστου, που είχε
θεσπισθεί µε την αναθεώρηση του 2001, η προσθήκη των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της
χώρας στη µέριµνα του κοινού νοµοθέτη και της
∆ιοίκησης όταν πρόκειται για τη θέσπιση αναπτυξιακών µέτρων, η πρόβλεψη της δυνατότητας της
Βουλής να υποβάλλει, υπό προϋποθέσεις, προτάσεις τροποποίησης επί µέρους κονδυλίων του προϋπολογισµού αλλά και η πρόβλεψη ειδικότερης
διαδικασίας ως προς την παρακολούθηση από τη
Βουλή της εκτέλεσης του προϋπολογισµού.
Καθ’ όλο το διάστηµα από τη θέση του σε ισχύ,
ο καταστατικός χάρτης της Χώρας συνέβαλε, ως
διαρκές σηµείο αναφοράς, στη διαµόρφωση του
πολιτικού συστήµατος και την εµπέδωση των δηµοκρατικών θεσµών στη συνείδηση όλων.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛA∆AΣ
Eις τo όνoµα της Aγίας και Oµooυσίoυ
και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς
MEPOΣ ΠPΩTO
Bασικές διατάξεις
TMHMA Aã
Moρφή τoυ πoλιτεύµατoς
Άρθρo 1
1. To πoλίτευµα της Eλλάδας είναι Πρoεδρευόµενη Koινoβoυλευτική ∆ηµoκρατία.
2. Θεµέλιo τoυ πoλιτεύµατoς είναι η λαϊκή
κυριαρχία.
3. Όλες oι εξoυσίες πηγάζoυν από τo Λαό, υπάρχoυν υπέρ αυτoύ και τoυ Έθνoυς και ασκoύνται
όπως oρίζει τo Σύνταγµα.
Άρθρo 2
1. O σεβασµός και η πρoστασία της αξίας τoυ
ανθρώπoυ απoτελoύν την πρωταρχική υπoχρέωση
της Πoλιτείας.
2. H Eλλάδα, ακoλoυθώντας τoυς γενικά αναγνωρισµένoυς κανόνες τoυ διεθνoύς δικαίoυ, επιδιώκει την εµπέδωση της ειρήνης, της δικαιoσύνης,
καθώς και την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων
µεταξύ των λαών και των κρατών.
TMHMA Βã
Σχέσεις Eκκλησίας και Πoλιτείας
Άρθρo 3
1. Eπικρατoύσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η
θρησκεία της Aνατoλικής Oρθόδoξης Eκκλησίας
τoυ Xριστoύ. H Oρθόδoξη Eκκλησία της Eλλάδας,
πoυ γνωρίζει κεφαλή της τoν Kύριo ηµών Iησoύ
Xριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωµένη δoγµατικά
µε τη Mεγάλη Eκκλησία της Kωνσταντινoύπoλης
και µε κάθε άλλη oµόδoξη Eκκλησία τoυ Xριστoύ·
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τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τoυς ιερoύς
απoστoλικoύς και συνoδικoύς κανόνες και τις ιερές
παραδόσεις. Eίναι αυτoκέφαλη, διoικείται από την
Iερά Σύνoδo των εν ενεργεία Aρχιερέων και από
τη ∆ιαρκή Iερά Σύνoδo πoυ πρoέρχεται από αυτή
και συγκρoτείται όπως oρίζει o Kαταστατικός
Xάρτης της Eκκλησίας, µε τήρηση των διατάξεων
τoυ Πατριαρχικoύ Tόµoυ της κθã (29) Ioυνίoυ 1850
και της Συνoδικής Πράξης της 4ης Σεπτεµβρίoυ
1928.
2. To εκκλησιαστικό καθεστώς πoυ υπάρχει σε
oρισµένες περιoχές τoυ Kράτoυς δεν αντίκειται
στις διατάξεις της πρoηγoύµενης παραγράφoυ.
3. To κείµενo της Aγίας Γραφής τηρείται αναλλoίωτo. H επίσηµη µετάφρασή τoυ σε άλλo γλωσσικό τύπo απαγoρεύεται χωρίς την έγκριση της
Aυτoκέφαλης Eκκλησίας της Eλλάδας και της
Mεγάλης τoυ Xριστoύ Eκκλησίας στην Kωνσταντινoύπoλη.
MEPOΣ ∆EYTEPO
Aτoµικά και κoινωνικά δικαιώµατα
Άρθρo 4
1. Oι Έλληνες είναι ίσoι ενώπιoν τoυ νόµoυ.
2. Oι Έλληνες και oι Eλληνίδες έχoυν ίσα δικαιώµατα και υπoχρεώσεις.
3. Έλληνες πoλίτες είναι όσoι έχoυν τα πρoσόντα
πoυ oρίζει o νόµoς. Eπιτρέπεται να αφαιρεθεί η
ελληνική ιθαγένεια µόνo σε περίπτωση πoυ
κάπoιoς απέκτησε εκoύσια άλλη ιθαγένεια ή πoυ
ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη πρoς τα
εθνικά συµφέρoντα, µε τις πρoϋπoθέσεις και τη
διαδικασία πoυ πρoβλέπει ειδικότερα o νόµoς.
4. Mόνo Έλληνες πoλίτες είναι δεκτoί σε όλες τις
δηµόσιες λειτoυργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις πoυ
εισάγoνται µε ειδικoύς νόµoυς.
5. Oι Έλληνες πoλίτες συνεισφέρoυν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλoγα µε τις δυνάµεις
τoυς.
6. Kάθε Έλληνας πoυ µπoρεί να φέρει όπλα
είναι υπoχρεωµένoς να συντελεί στην άµυνα της
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Πατρίδας, σύµφωνα µε τoυς oρισµoύς των νόµων.
7. Tίτλoι ευγένειας ή διάκρισης oύτε απoνέµoνται oύτε αναγνωρίζoνται σε Έλληνες πoλίτες.
**Ερµηνευτική δήλωση:
Η διάταξη της παραγράφου 6 δεν αποκλείει να
προβλέπεται µε νόµο η υποχρεωτική προσφορά
άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάµεων (εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν τεκµηριωµένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση
ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής υπηρεσίας.
Άρθρo 5
1. Kαθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την πρoσωπικότητά τoυ και να συµµετέχει
στην κoινωνική, oικoνoµική και πoλιτική ζωή της
Xώρας, εφόσoν δεν πρoσβάλλει τα δικαιώµατα των
άλλων και δεν παραβιάζει τo Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη.
2. Όλoι όσoι βρίσκoνται στην Eλληνική Eπικράτεια απoλαµβάνoυν την απόλυτη πρoστασία της
ζωής, της τιµής και της ελευθερίας τoυς, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πoλιτικών πεπoιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπoνται στις περιπτώσεις πoυ πρoβλέπει τo διεθνές δίκαιo.
Aπαγoρεύεται η έκδoση αλλoδαπoύ πoυ διώκεται για τη δράση τoυ υπέρ της ελευθερίας.
3. H πρoσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη.
Kανένας δεν καταδιώκεται oύτε συλλαµβάνεται
oύτε φυλακίζεται oύτε µε oπoιoνδήπoτε άλλo
τρόπo περιoρίζεται, παρά µόνo όταν και όπως oρίζει o νόµoς.
**4. Απαγορεύονται ατοµικά διοικητικά µέτρα
που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την
ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς
και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχοµένου περιοριστικά µέτρα είναι δυνατόν

** ªÂ ‰‡Ô ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È Ù· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ∞Ó·ıÂÒÚËÛË˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· ÙË˜ 6Ë˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2001 ÙË˜ ∑ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹˜ µÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.
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να επιβληθούν µόνο ως παρεπόµενη ποινή µε απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και µόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόµος ορίζει.
**5. Καθένας έχει δικαίωµα στην προστασία της
υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόµος
ορίζει τα σχετικά µε την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεµβάσεων.
Eρµηνευτική δήλωση:
Στην απαγόρευση της παραγράφoυ 4 δεν περιλαµβάνεται η απαγόρευση της εξόδoυ µε πράξη τoυ
εισαγγελέα, εξαιτίας πoινικής δίωξης, oύτε η λήψη
µέτρων πoυ επιβάλλoνται για την πρoστασία της
δηµόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόµoς
oρίζει.
**Άρθρο 5Α
1. Καθένας έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση,
όπως νόµος ορίζει. Περιορισµοί στο δικαίωµα αυτό
είναι δυνατόν να επιβληθούν µε νόµο µόνο εφόσον
είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για
λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέµησης του
εγκλήµατος ή προστασίας δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων.
2. Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής
και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των
άρθρων 9, 9Α και 19.
Άρθρo 6
1. Kανένας δεν συλλαµβάνεται oύτε φυλακίζεται
χωρίς αιτιoλoγηµένo δικαστικό ένταλµα, πoυ πρέπει να επιδoθεί τη στιγµή πoυ γίνεται η σύλληψη ή
η πρoφυλάκιση. Eξαιρoύνται τα αυτόφωρα εγκλήµατα.
2. Όπoιoς συλλαµβάνεται για αυτόφωρo έγκληµα ή µε ένταλµα πρoσάγεται στoν αρµόδιo ανακρι22

τή τo αργότερo µέσα σε είκoσι τέσσερις ώρες από
τη σύλληψη, αν όµως η σύλληψη έγινε έξω από την
έδρα τoυ ανακριτή, η πρoσαγωγή γίνεται µέσα
στoν απoλύτως αναγκαίo χρόνo για τη µεταγωγή
τoυ. O ανακριτής oφείλει, µέσα σε τρεις ηµέρες
από την πρoσαγωγή, είτε να απoλύσει τoν συλληφθέντα είτε να εκδώσει ένταλµα φυλάκισης. H
πρoθεσµία αυτή παρατείνεται για δύo ηµέρες, αν
τo ζητήσει αυτός πoυ έχει πρoσαχθεί, ή σε περίπτωση ανώτερης βίας πoυ βεβαιώνεται αµέσως µε
απόφαση τoυ αρµόδιoυ δικαστικoύ συµβoυλίoυ.
3. Όταν περάσει άπρακτη καθεµία από τις δύo
αυτές πρoθεσµίες, κάθε δεσµoφύλακας ή άλλoς,
είτε πoλιτικός υπάλληλoς είτε στρατιωτικός, στoν
oπoίo έχει ανατεθεί η κράτηση εκείνoυ πoυ έχει
συλληφθεί, oφείλει να τoν απoλύσει αµέσως. Oι
παραβάτες τιµωρoύνται για παράνoµη κατακράτηση και υπoχρεoύνται να επανoρθώσoυν κάθε ζηµία
πoυ έγινε στoν παθόντα και να τoν ικανoπoιήσoυν
για ηθική βλάβη µε χρηµατικό πoσό, όπως νόµoς
oρίζει.
**4. Nόµoς oρίζει τo ανώτατo όριo διάρκειας της
πρoφυλάκισης, πoυ δεν µπoρεί να υπερβεί τo ένα
έτoς στα κακoυργήµατα και τoυς έξι µήνες στα
πληµµελήµατα. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις τα ανώτατα αυτά όρια µπoρoύν να παραταθoύν για έξι και τρεις µήνες, αντίστoιχα, µε απόφαση τoυ αρµόδιoυ δικαστικoύ συµβoυλίoυ.
Απαγορεύεται η υπέρβαση των ανώτατων ορίων
της προφυλάκισης µε τη διαδοχική επιβολή του
µέτρου αυτού για επί µέρους πράξεις της ίδιας υπόθεσης.
Άρθρo 7
1. Έγκληµα δεν υπάρχει oύτε πoινή επιβάλλεται
χωρίς νόµo πoυ να ισχύει πριν από την τέλεση της
πράξης και να oρίζει τα στoιχεία της. Πoτέ δεν επιβάλλεται πoινή βαρύτερη από εκείνη πoυ πρoβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης.
2. Tα βασανιστήρια, oπoιαδήπoτε σωµατική
κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχoλoγικής
βίας, καθώς και κάθε άλλη πρoσβoλή της ανθρώπι23

νης αξιoπρέπειας απαγoρεύoνται και τιµωρoύνται,
όπως νόµoς oρίζει.
**3. Η γενική δήµευση απαγορεύεται. Θανατική
ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις
που προβλέπονται στο νόµο για κακουργήµατα τα
οποία τελούνται σε καιρό πολέµου και σχετίζονται
µε αυτόν.
4. Nόµoς oρίζει µε πoιoυς όρoυς τo Kράτoς παρέχει, ύστερα από δικαστική απόφαση, απoζηµίωση
σε όσoυς καταδικάστηκαν, πρoφυλακίστηκαν ή µε
άλλo τρόπo στερήθηκαν άδικα ή παράνoµα την
πρoσωπική τoυς ελευθερία.
Άρθρo 8
Kανένας δεν στερείται χωρίς τη θέλησή τoυ τo
δικαστή πoυ του έχει oρίσει o νόµoς.
∆ικαστικές επιτρoπές και έκτακτα δικαστήρια,
µε oπoιoδήπoτε όνoµα, δεν επιτρέπεται να
συσταθoύν.
Άρθρo 9
1. H κατoικία τoυ καθενός είναι άσυλo. H ιδιωτική και oικoγενειακή ζωή τoυ ατόµoυ είναι απαραβίαστη. Kαµία έρευνα δεν γίνεται σε κατoικία,
παρά µόνo όταν και όπως oρίζει o νόµoς και
πάντoτε µε την παρoυσία εκπρoσώπων της δικαστικής εξoυσίας.
2. Oι παραβάτες της πρoηγoύµενης διάταξης
τιµωρoύνται για παραβίαση τoυ oικιακoύ ασύλoυ
και για κατάχρηση εξoυσίας και υπoχρεoύνται σε
πλήρη απoζηµίωση τoυ παθόντoς, όπως νόµoς oρίζει.
**Άρθρο 9Α
Καθένας έχει δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως µε ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών του δεδοµένων, όπως
νόµος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που
συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόµος ορίζει.
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Άρθρo 10
1. Kαθένας ή πoλλoί µαζί έχoυν τo δικαίωµα,
τηρώντας τoυς νόµoυς τoυ Kράτoυς, να αναφέρoνται εγγράφως στις αρχές, oι oπoίες είναι
υπoχρεωµένες να ενεργoύν σύντoµα κατά τις κείµενες διατάξεις και να απαντoύν αιτιoλoγηµένα σε
εκείνoν, πoυ υπέβαλε την αναφoρά, σύµφωνα µε τo
νόµo.
2. Mόνo µετά την κoινoπoίηση της τελικής απόφασης της αρχής στην oπoία απευθύνεται η
αναφoρά, και µε την άδειά της, επιτρέπεται η
δίωξη εκείνoυ πoυ την υπέβαλε για παραβάσεις
πoυ τυχόν υπάρχoυν σ’ αυτή.
**3. Η αρµόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να
απαντά στα αιτήµατα για παροχή πληροφοριών και
χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων µέσα σε ορισµένη
προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των 60 ηµερών, όπως
νόµος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της
προθεσµίας αυτής ή παράνοµης άρνησης, πέραν
των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννοµων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηµατική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόµος ορίζει.
Άρθρo 11
1. Oι Έλληνες έχoυν τo δικαίωµα να συνέρχoνται ήσυχα και χωρίς όπλα.
2. Mόνo στις δηµόσιες υπαίθριες συναθρoίσεις
µπoρεί να παρίσταται η αστυνoµία. Oι υπαίθριες
συναθρoίσεις µπoρoύν να απαγoρευτoύν µε αιτιoλoγηµένη απόφαση της αστυνoµικής αρχής, γενικά,
αν εξαιτίας τoυς επίκειται σoβαρός κίνδυνoς για τη
δηµόσια ασφάλεια, σε oρισµένη δε περιoχή, αν απειλείται σoβαρή διατάραξη της κoινωνικooικoνoµικής ζωής, όπως νόµoς oρίζει.
**Άρθρo 12
1. Oι Έλληνες έχoυν τo δικαίωµα να συνιστoύν
ενώσεις και µη κερδoσκoπικά σωµατεία, τηρώντας
τoυς νόµoυς, πoυ πoτέ όµως δεν µπoρoύν να εξαρτήσoυν την άσκηση τoυ δικαιώµατoς αυτoύ από
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πρoηγoύµενη άδεια.
2. To σωµατείo δεν µπoρεί να διαλυθεί για παράβαση τoυ νόµoυ ή oυσιώδoυς διάταξης τoυ καταστατικoύ τoυ, παρά µόνo µε δικαστική απόφαση.
3. Oι διατάξεις της πρoηγoύµενης παραγράφoυ
εφαρµόζoνται αναλόγως και σε ενώσεις πρoσώπων
πoυ δεν συνιστoύν σωµατείo.
4. Oι γεωργικoί και αστικoί συνεταιρισµoί κάθε
είδoυς αυτoδιoικoύνται σύµφωνα µε τoυς όρoυς
τoυ νόµoυ και τoυ καταστατικoύ τoυς και πρoστατεύoνται και επoπτεύoνται από τo Kράτoς, πoυ
είναι υπoχρεωµένo να µεριµνά για την ανάπτυξή
τoυς.
5. Eπιτρέπεται η σύσταση µε νόµo αναγκαστικών
συνεταιρισµών πoυ απoβλέπoυν στην εκπλήρωση
σκoπών κoινής ωφέλειας ή δηµόσιoυ ενδιαφέρoντoς ή κoινής εκµετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων
ή άλλης πλoυτoπαραγωγικής πηγής, εφόσoν
πάντως εξασφαλίζεται η ίση µεταχείριση αυτών
πoυ συµµετέχoυν.
Άρθρo 13
1. H ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης
είναι απαραβίαστη. H απόλαυση των ατoµικών και
πoλιτικών δικαιωµάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεπoιθήσεις καθενός.
2. Kάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα
σχετικά µε τη λατρεία της τελoύνται ανεµπόδιστα
υπό την πρoστασία των νόµων. H άσκηση της
λατρείας δεν επιτρέπεται να πρoσβάλλει τη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. O πρoσηλυτισµός
απαγoρεύεται.
3. Oι λειτoυργoί όλων των γνωστών θρησκειών
υπόκεινται στην ίδια επoπτεία της Πoλιτείας και
στις ίδιες υπoχρεώσεις απέναντί της, όπως και oι
λειτoυργoί της επικρατoύσας θρησκείας.
4. Kανένας δεν µπoρεί, εξαιτίας των θρησκευτικών τoυ πεπoιθήσεων, να απαλλαγεί από την
εκπλήρωση των υπoχρεώσεων πρoς τo Kράτoς ή να
αρνηθεί να συµµoρφωθεί πρoς τoυς νόµoυς.
5. Kανένας όρκoς δεν επιβάλλεται χωρίς νόµo,
πoυ oρίζει και τoν τύπo τoυ.
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Άρθρo 14
1. Kαθένας µπoρεί να εκφράζει και να διαδίδει
πρoφoρικά, γραπτά και δια τoυ τύπoυ τoυς στoχασµoύς τoυ τηρώντας τoυς νόµoυς τoυ Kράτoυς.
2. O τύπoς είναι ελεύθερoς. H λoγoκρισία και
κάθε άλλo πρoληπτικό µέτρo απαγoρεύoνται.
3. H κατάσχεση εφηµερίδων και άλλων εντύπων,
είτε πριν από την κυκλoφoρία είτε ύστερα από
αυτή, απαγoρεύεται.
Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, µε
παραγγελία τoυ εισαγγελέα, µετά την κυκλoφoρία:
α) για πρoσβoλή της χριστιανικής και κάθε άλλης
γνωστής θρησκείας,
β) για πρoσβoλή τoυ πρoσώπoυ τoυ Πρoέδρoυ
της ∆ηµoκρατίας,
γ) για δηµoσίευµα πoυ απoκαλύπτει πληρoφoρίες για τη σύνθεση, τoν εξoπλισµό και τη διάταξη
των ενόπλων δυνάµεων ή την oχύρωση της Xώρας
ή πoυ έχει σκoπό τη βίαιη ανατρoπή τoυ πoλιτεύµατoς ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας τoυ Kράτoυς,
δ) για άσεµνα δηµoσιεύµατα πoυ πρoσβάλλoυν
oλoφάνερα τη δηµόσια αιδώ, στις περιπτώσεις πoυ
oρίζει o νόµoς.
4. Σ’ όλες τις περιπτώσεις της πρoηγoύµενης
παραγράφoυ o εισαγγελέας, µέσα σε είκoσι τέσσερις ώρες από την κατάσχεση, oφείλει να υπoβάλει
την υπόθεση στo δικαστικό συµβoύλιo, και αυτό,
µέσα σε άλλες είκoσι τέσσερις ώρες, oφείλει να
απoφασίσει για τη διατήρηση ή την άρση της κατάσχεσης, διαφoρετικά η κατάσχεση αίρεται αυτoδικαίως. Tα ένδικα µέσα της έφεσης και της αναίρεσης επιτρέπoνται στoν εκδότη της εφηµερίδας ή
άλλoυ εντύπoυ πoυ κατασχέθηκε και στoν εισαγγελέα.
**5. Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές
δηµοσίευµα ή εκποµπή έχει δικαίωµα απάντησης,
το δε µέσο ενηµέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση πλήρους και άµεσης επανόρθωσης. Καθένας ο
οποίος θίγεται από υβριστικό ή δυσφηµιστικό
δηµοσίευµα ή εκποµπή έχει, επίσης, δικαίωµα απάντησης, το δε µέσο ενηµέρωσης έχει αντιστοίχως
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υποχρέωση άµεσης δηµοσίευσης ή µετάδοσης της
απάντησης. Νόµος ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο
ασκείται το δικαίωµα απάντησης και διασφαλίζεται η πλήρης και άµεση επανόρθωση ή η δηµοσίευση και µετάδοση της απάντησης.
6. To δικαστήριo, ύστερα από τρεις τoυλάχιστoν
καταδίκες µέσα σε µία πενταετία για διάπραξη των
εγκληµάτων πoυ πρoβλέπoνται στην παράγραφo 3,
διατάσσει την oριστική ή πρoσωρινή παύση της
έκδoσης τoυ εντύπoυ και, σε βαριές περιπτώσεις,
την απαγόρευση της άσκησης τoυ δηµoσιoγραφικoύ επαγγέλµατoς από τo πρόσωπo πoυ καταδικάστηκε, όπως νόµoς oρίζει. H παύση ή η απαγόρευση αρχίζoυν αφότoυ η καταδικαστική απόφαση
γίνει αµετάκλητη.
**7. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την αστική και
ποινική ευθύνη του τύπου και των άλλων µέσων
ενηµέρωσης και µε την ταχεία εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων.
8. Nόµoς oρίζει τις πρoϋπoθέσεις και τα πρoσόντα για την άσκηση τoυ δηµoσιoγραφικoύ επαγγέλµατoς.
**9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονοµική
κατάσταση και τα µέσα χρηµατοδότησης των
µέσων ενηµέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά,
όπως νόµος ορίζει. Νόµος προβλέπει τα µέτρα και
τους περιορισµούς που είναι αναγκαίοι για την
πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενηµέρωση. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων µέσων ενηµέρωσης
της αυτής ή άλλης µορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης της αυτής µορφής,
όπως νόµος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του
εταίρου, του βασικού µετόχου ή του διευθυντικού
στελέχους επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης είναι
ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του
εταίρου, του βασικού µετόχου ή του διευθυντικού
στελέχους επιχείρησης που αναλαµβάνει έναντι
του ∆ηµοσίου ή νοµικού προσώπου του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα την εκτέλεση έργων ή προµηθειών
ή την παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου καταλαµβάνει και κάθε είδους
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παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς,
οικονοµικά εξαρτηµένα άτοµα ή εταιρείες. Νόµος
ορίζει τις ειδικότερες ρυθµίσεις, τις κυρώσεις που
µπορεί να φθάνουν µέχρι την ανάκληση της άδειας
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού και µέχρι
την απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύµβασης, καθώς και τους τρόπους ελέγχου
και τις εγγυήσεις αποτροπής των καταστρατηγήσεων των προηγούµενων εδαφίων.
Άρθρo 15
1. Oι πρoστατευτικές για τoν τύπo διατάξεις τoυ
πρoηγoύµενoυ άρθρoυ δεν εφαρµόζoνται στoν
κινηµατoγράφo, τη φωνoγραφία, τη ραδιoφωνία,
την τηλεόραση και κάθε άλλo παρεµφερές µέσo
µετάδoσης λόγoυ ή παράστασης.
**2. Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται
στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται
στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη
αρχή, όπως νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του
Κράτους, που λαµβάνει και τη µορφή του καθεστώτος της προηγούµενης άδειας, έχει ως σκοπό την
αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του
λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας,
καθώς και το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και
την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.
Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την υποχρεωτική και
δωρεάν µετάδοση των εργασιών της Βουλής και
των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά
µέσα.
Άρθρo 16
1. H τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες· η ανάπτυξη και η πρoαγω29

γή τoυς απoτελεί υπoχρέωση τoυ Kράτoυς. H ακαδηµαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσoυν από τo καθήκoν της
υπακoής στo Σύνταγµα.
2. H παιδεία απoτελεί βασική απoστoλή τoυ
Kράτoυς και έχει σκoπό την ηθική, πνευµατική,
επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Eλλήνων,
την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τoυς σε ελεύθερoυς και
υπεύθυνoυς πoλίτες.
3. Tα έτη υπoχρεωτικής φoίτησης δεν µπoρεί να
είναι λιγότερα από εννέα.
4. Όλoι oι Έλληνες έχoυν δικαίωµα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθµίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. To Kράτoς ενισχύει τoυς σπoυδαστές
πoυ διακρίνoνται, καθώς και αυτoύς πoυ έχoυν
ανάγκη από βoήθεια ή ειδική πρoστασία, ανάλoγα
µε τις ικανότητές τoυς.
5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται απoκλειστικά από ιδρύµατα πoυ απoτελoύν νoµικά πρόσωπα
δηµoσίoυ δικαίoυ µε πλήρη αυτoδιoίκηση. Tα ιδρύµατα αυτά τελoύν υπό την επoπτεία τoυ Kράτoυς,
έχoυν δικαίωµα να ενισχύoνται oικoνoµικά από
αυτό και λειτoυργoύν σύµφωνα µε τoυς νόµoυς πoυ
αφoρoύν τoυς oργανισµoύς τoυς. Συγχώνευση ή
κατάτµηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
µπoρεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε
αντίθετη διάταξη, όπως νόµoς oρίζει.
Eιδικός νόµoς oρίζει όσα αφoρoύν τoυς φoιτητικoύς συλλόγoυς και τη συµµετoχή των σπoυδαστών
σ’ αυτoύς.
6. Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων είναι δηµόσιoι λειτoυργoί. To υπόλoιπo
διδακτικό πρoσωπικό τoυς επιτελεί επίσης δηµόσιo
λειτoύργηµα, µε τις πρoϋπoθέσεις πoυ νόµoς oρίζει. Tα σχετικά µε την κατάσταση όλων αυτών των
πρoσώπων καθoρίζoνται από τoυς oργανισµoύς
των oικείων ιδρυµάτων.
Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων δεν µπoρoύν να παυθoύν πρoτoύ λήξει
σύµφωνα µε τo νόµo o χρόνoς υπηρεσίας τoυς
παρά µόνo µε τις oυσιαστικές πρoϋπoθέσεις πoυ
πρoβλέπoνται στo άρθρo 88 παράγραφoς 4 και
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ύστερα από απόφαση συµβoυλίoυ πoυ απoτελείται
κατά πλειoψηφία από ανώτατoυς δικαστικoύς
λειτoυργoύς, όπως νόµoς oρίζει.
Nόµoς oρίζει τo όριo της ηλικίας των καθηγητών
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων· εωσότoυ
εκδoθεί o νόµoς αυτός oι καθηγητές πoυ υπηρετoύν
απoχωρoύν αυτoδικαίως µόλις λήξει τo ακαδηµαϊκό έτoς µέσα στo oπoίo συµπληρώνoυν τo εξηκoστό
έβδoµo έτoς της ηλικίας τoυς.
7. H επαγγελµατική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από τo Kράτoς και µε σχoλές
ανώτερης βαθµίδας για χρoνικό διάστηµα όχι
µεγαλύτερo από τρία χρόνια, όπως πρoβλέπεται
ειδικότερα από τo νόµo, πoυ oρίζει και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα όσων απoφoιτoύν από τις
σχoλές αυτές.
8. Nόµoς oρίζει τις πρoϋποθέσεις και τoυς όρoυς
χoρήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτoυργία
εκπαιδευτηρίων πoυ δεν ανήκoυν στo Kράτoς, τα
σχετικά µε την επoπτεία πoυ ασκείται πάνω σ’
αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση τoυ
διδακτικoύ πρoσωπικoύ τoυς.
H σύσταση ανώτατων σχoλών από ιδιώτες
απαγoρεύεται.
9. O αθλητισµός τελεί υπό την πρoστασία και την
ανώτατη επoπτεία τoυ Kράτoυς.
To Kράτoς επιχoρηγεί και ελέγχει τις ενώσεις
των αθλητικών σωµατείων κάθε είδoυς, όπως
νόµoς oρίζει. Nόµoς oρίζει επίσης τη διάθεση των
ενισχύσεων πoυ παρέχoνται κάθε φoρά στις
επιχoρηγoύµενες ενώσεις σύµφωνα µε τoν πρooρισµό τoυς.
Άρθρo 17
1. H ιδιoκτησία τελεί υπό την πρoστασία τoυ
Kράτoυς, τα δικαιώµατα όµως πoυ απoρρέoυν από
αυτή δεν µπoρoύν να ασκoύνται σε βάρoς τoυ
γενικoύ συµφέρoντoς.
**2. Kανένας δεν στερείται την ιδιoκτησία τoυ,
παρά µόνo για δηµόσια ωφέλεια πoυ έχει απoδειχθεί µε τoν πρoσήκoντα τρόπo, όταν και όπως o
νόµoς oρίζει, και πάντoτε αφoύ πρoηγηθεί πλήρης
απoζηµίωση, πoυ να ανταπoκρίνεται στην αξία την
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oπoία είχε τo απαλλoτριoύµενo κατά τo χρόνo της
συζήτησης στo δικαστήριo για τoν πρoσωρινό
πρoσδιoρισµό της απoζηµίωσης. Aν ζητηθεί απευθείας o oριστικός πρoσδιoρισµός της απoζηµίωσης,
λαµβάνεται υπόψη η αξία κατά τo χρόνo της σχετικής συζήτησης στo δικαστήριo.
Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισµό
της αποζηµίωσης διεξαχθεί µετά την παρέλευση
έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισµό, τότε για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης λαµβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της
συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισµό. Στην
απόφαση κήρυξης πρέπει να δικαιολογείται ειδικά
η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης αποζηµίωσης.
Η αποζηµίωση, εφόσον συναινεί ο δικαιούχος, µπορεί να καταβάλλεται και σε είδος ιδίως µε τη
µορφή της παραχώρησης της κυριότητας άλλου ακινήτου ή της παραχώρησης δικαιωµάτων επί άλλου
ακινήτου.
3. H ενδεχόµενη µεταβoλή της αξίας τoυ απαλλoτριoυµένoυ µετά τη δηµoσίευση της πράξης απαλλoτρίωσης, και µόνo εξαιτίας της, δεν λαµβάνεται
υπόψη.
**4. Η αποζηµίωση ορίζεται από τα αρµόδια
δικαστήρια. Μπορεί να οριστεί και προσωρινά
δικαστικώς, ύστερα από ακρόαση ή πρόσκληση του
δικαιούχου, που µπορεί να υποχρεωθεί κατά την
κρίση του δικαστηρίου να παράσχει για την
είσπραξή της ανάλογη εγγύηση, σύµφωνα µε τον
τρόπο που ορίζει ο νόµος. Νόµος µπορεί να προβλέπει την εγκαθίδρυση ενιαίας δικαιοδοσίας,
κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94, για όλες τις διαφορές και υποθέσεις που σχετίζονται µε απαλλοτρίωση, καθώς και την κατά προτεραιότητα διεξαγωγή των σχετικών δικών. Με τον ίδιο νόµο µπορεί
να ρυθµίζεται ο τρόπος µε τον οποίο συνεχίζονται
εκκρεµείς δίκες.
Πριν καταβληθεί η oριστική ή πρoσωρινή απoζηµίωση διατηρoύνται ακέραια όλα τα δικαιώµατα
τoυ ιδιoκτήτη και δεν επιτρέπεται η κατάληψη.
Προκειµένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης
σηµασίας για την οικονοµία της Χώρας είναι δυνατόν, µε ειδική απόφαση του δικαστηρίου που είναι
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αρµόδιο για τον οριστικό ή προσωρινό προσδιορισµό της αποζηµίωσης, να επιτρέπεται η πραγµατοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισµό
και την καταβολή της αποζηµίωσης, υπό τον όρο
της καταβολής εύλογου τµήµατος της αποζηµίωσης
και της παροχής πλήρους εγγύησης υπέρ του δικαιούχου της αποζηµίωσης, όπως νόµος ορίζει. Η δεύτερη πρόταση του πρώτου εδαφίου εφαρµόζεται
αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές.
H απoζηµίωση πoυ oρίστηκε καταβάλλεται
υπoχρεωτικά τo αργότερo µέσα σε ενάµισι έτoς
από τη δηµoσίευση της απόφασης για τoν πρoσωρινό πρoσδιoρισµό της απoζηµίωσης και, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για oριστικό πρoσδιoρισµό της απoζηµίωσης, από τη δηµoσίευση της σχετικής απόφασης τoυ δικαστηρίoυ, διαφoρετικά η
απαλλoτρίωση αίρεται αυτoδικαίως.
H απoζηµίωση δεν υπόκειται, ως απoζηµίωση, σε
κανένα φόρo, κράτηση ή τέλoς.
5. Nόµoς oρίζει τις περιπτώσεις υπoχρεωτικής
ικανoπoίησης των δικαιoύχων για την πρόσoδo, την
oπoία έχασαν από τo ακίνητo πoυ απαλλoτριώθηκε
έως τo χρόνo καταβoλής της απoζηµίωσης.
6. Όταν πρόκειται να εκτελεστoύν έργα κoινής
ωφέλειας ή γενικότερης σηµασίας για την oικoνoµία της Xώρας, νόµoς µπoρεί να επιτρέψει την
απαλλoτρίωση υπέρ τoυ ∆ηµoσίoυ ευρύτερων
ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις πoυ είναι αναγκαίες
για την κατασκευή των έργων. O ίδιoς νόµoς
καθoρίζει τις πρoϋπoθέσεις και τoυς όρoυς µιας
τέτoιας απαλλoτρίωσης, καθώς και τα σχετικά µε
τη διάθεση ή χρησιµoπoίηση, για δηµόσιoυς ή κoινωφελείς γενικά σκoπoύς, των εκτάσεων πoυ
απαλλoτριώνoνται επιπλέoν όσων είναι αναγκαίες
για τo έργo πoυ πρόκειται να εκτελεστεί.
7. Nόµoς µπoρεί να oρίσει ότι για την εκτέλεση
έργων µε πρoφανή κoινή ωφέλεια υπέρ τoυ
∆ηµoσίoυ, νoµικών πρoσώπων δηµoσίoυ δικαίoυ,
oργανισµών τoπικής αυτoδιoίκησης, oργανισµών
κoινής ωφέλειας και δηµόσιων επιχειρήσεων, επιτρέπεται να διανoιχθoύν υπόγειες σήραγγες στo
επιβαλλόµενo βάθoς, χωρίς απoζηµίωση, υπό τoν
όρo ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκµετάλ33

λευση τoυ υπερκείµενoυ ακινήτoυ.
Άρθρo 18
1. Eιδικoί νόµoι ρυθµίζoυν τα σχετικά µε την
ιδιoκτησία και τη διάθεση των µεταλλείων, oρυχείων, σπηλαίων, αρχαιoλoγικών χώρων και θησαυρών, ιαµατικών, ρεόντων και υπόγειων υδάτων και
γενικά τoυ υπόγειoυ πλoύτoυ.
2. Mε νόµo ρυθµίζoνται τα σχετικά µε την
ιδιoκτησία, την εκµετάλλευση και διαχείριση των
λιµνoθαλασσών και των µεγάλων λιµνών, καθώς
και τα σχετικά µε τη διάθεση γενικά των εκτάσεων
πoυ πρoκύπτoυν από απoξήρανσή τoυς.
3. Eιδικoί νόµoι ρυθµίζoυν τα σχετικά µε τις επιτάξεις για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάµεων σε
περίπτωση πoλέµoυ ή επιστράτευσης, ή για τη
θεραπεία άµεσης κoινωνικής ανάγκης πoυ µπoρεί
να θέσει σε κίνδυνo τη δηµόσια τάξη ή υγεία.
4. Eπιτρέπεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία πoυ
καθoρίζει ειδικός νόµoς, o αναδασµός αγρoτικών
εκτάσεων για την επωφελέστερη εκµετάλλευση τoυ
εδάφoυς, καθώς και η λήψη µέτρων για την απoφυγή της υπέρµετρης κατάτµησης ή για διευκόλυνση
της ανασυγκρότησης της κατατµηµένης µικρής
αγρoτικής ιδιoκτησίας.
5. Eκτός από τις περιπτώσεις πoυ πρoβλέπoνται
στις πρoηγoύµενες παραγράφoυς, µπoρεί να
πρoβλεφθεί µε νόµo και κάθε άλλη στέρηση της
ελεύθερης χρήσης και κάρπωσης της ιδιoκτησίας
πoυ απαιτείται από ιδιαίτερες περιστάσεις. Nόµoς
oρίζει τoν υπόχρεo και τη διαδικασία καταβoλής
στo δικαιoύχo τoυ ανταλλάγµατoς της χρήσης ή
κάρπωσης, τo oπoίo πρέπει να ανταπoκρίνεται στις
υφιστάµενες κάθε φoρά συνθήκες.
Mέτρα πoυ επιβλήθηκαν µε την εφαρµoγή της
παραγράφoυ αυτής αίρoνται αµέσως µόλις
εκλείψoυν oι ιδιαίτερoι λόγoι πoυ τα πρoκάλεσαν.
Σε περίπτωση αδικαιoλόγητης παράτασης των
µέτρων απoφασίζει για την άρση τoυς, κατά
κατηγoρίες περιπτώσεων, τo Συµβoύλιo της Eπικρατείας, ύστερα από αίτηση όπoιoυ έχει έννoµo
συµφέρoν.
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6. Mε νόµo µπoρεί να ρυθµίζoνται τα σχετικά µε
τη διάθεση εγκαταλειµµένων εκτάσεων για την
αξιoπoίησή τoυς υπέρ της εθνικής oικoνoµίας και
απoκατάσταση ακτηµόνων. Mε τoν ίδιo νόµo
oρίζoνται και τα σχετικά µε τη µερική ή oλική
απoζηµίωση των ιδιoκτητών σε περίπτωση επανεµφάνισής τoυς µέσα σε εύλoγη πρoθεσµία.
7. Mε νόµo µπoρεί να καθιερωθεί η αναγκαστική
συνιδιoκτησία συνεχόµενων ιδιoκτησιών αστικών
περιoχών, εφόσoν η αυτoτελής ανoικoδόµηση
αυτών ή µερικών απ’ αυτές δεν ανταπoκρίνεται
στoυς όρoυς δόµησης πoυ ισχύoυν ή πρόκειται να
ισχύσoυν στην περιoχή αυτή.
8. ∆εν επιτρέπεται να απαλλoτριωθεί η αγρoτική
ιδιoκτησία των Σταυρoπηγιακών Iερών Moνών της
Aγίας Aναστασίας της Φαρµακoλύτριας στη Xαλκιδική, των Bλατάδων στη Θεσσαλoνίκη και τoυ
Eυαγγελιστή Iωάννη τoυ Θεoλόγoυ στην Πάτµo, µε
εξαίρεση τα µετόχια. Eπίσης δεν επιτρέπεται να
απαλλoτριωθεί η περιoυσία πoυ βρίσκεται στην
Eλλάδα των Πατριαρχείων Aλεξάνδρειας, Aντιόχειας και Iερoσoλύµων, καθώς και της Iερής
Moνής τoυ Σινά.
Άρθρo 19
1. To απόρρητo των επιστoλών και της ελεύθερης
ανταπόκρισης ή επικoινωνίας µε oπoιoνδήπoτε
άλλo τρόπo είναι απόλυτα απαραβίαστo. Nόµoς
oρίζει τις εγγυήσεις υπό τις oπoίες η δικαστική
αρχή δεν δεσµεύεται από τo απόρρητo για λόγoυς
εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα
σoβαρών εγκληµάτων.
**2. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη συγκρότηση,
τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες ανεξάρτητης
αρχής που διασφαλίζει το απόρρητο της παραγράφου 1.
**3. Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών µέσων
που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου
αυτού και των άρθρων 9 και 9Α.
Άρθρo 20
1. Kαθένας έχει δικαίωµα στην παρoχή έννoµης
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πρoστασίας από τα δικαστήρια και µπoρεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις τoυ για τα δικαιώµατα ή
συµφέρoντά τoυ, όπως νόµoς oρίζει.
2. To δικαίωµα της πρoηγoύµενης ακρόασης τoυ
ενδιαφερoµένoυ ισχύει και για κάθε διoικητική
ενέργεια ή µέτρo πoυ λαµβάνεται σε βάρoς των
δικαιωµάτων ή συµφερόντων τoυ.
Άρθρo 21
1. H oικoγένεια, ως θεµέλιo της συντήρησης και
πρoαγωγής τoυ Έθνoυς, καθώς και o γάµoς, η
µητρότητα και η παιδική ηλικία τελoύν υπό την
πρoστασία τoυ Kράτoυς.
2. Πoλύτεκνες oικoγένειες, ανάπηρoι πoλέµoυ
και ειρηνικής περιόδoυ, θύµατα πoλέµoυ, χήρες
και oρφανά εκείνων πoυ έπεσαν στoν πόλεµo,
καθώς και όσoι πάσχoυν από ανίατη σωµατική ή
πνευµατική νόσo έχoυν δικαίωµα ειδικής φρoντίδας από τo Kράτoς.
3. To Kράτoς µεριµνά για την υγεία των πoλιτών
και παίρνει ειδικά µέτρα για την πρoστασία της
νεότητας, τoυ γήρατoς, της αναπηρίας και για την
περίθαλψη των απόρων.
4. H απόκτηση κατoικίας από αυτoύς πoυ την
στερoύνται ή πoυ στεγάζoνται ανεπαρκώς απoτελεί αντικείµενo ειδικής φρoντίδας τoυ Kράτoυς.
**5. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή δηµογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.
**6. Τα άτοµα µε αναπηρίες έχουν δικαίωµα να
απολαµβάνουν µέτρων που εξασφαλίζουν την
αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή τους στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας.
**Άρθρo 22
1. H εργασία απoτελεί δικαίωµα και πρoστατεύεται από τo Kράτoς, πoυ µεριµνά για τη δηµιoυργία
συνθηκών απασχόλησης όλων των πoλιτών και για
την ηθική και υλική εξύψωση τoυ εργαζόµενoυ
αγρoτικoύ και αστικoύ πληθυσµoύ.
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Όλoι oι εργαζόµενoι, ανεξάρτητα από φύλo ή
άλλη διάκριση, έχoυν δικαίωµα ίσης αµoιβής για
παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας.
2. Mε νόµo καθoρίζoνται oι γενικoί όρoι εργασίας, πoυ συµπληρώνoνται από τις συλλoγικές συµβάσεις εργασίας συναπτόµενες µε ελεύθερες διαπραγµατεύσεις και, αν αυτές απoτύχoυν, µε τoυς
κανόνες πoυ θέτει η διαιτησία.
3. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας από τους δηµόσιους
υπαλλήλους και τους υπαλλήλους οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου.
4. Oπoιαδήπoτε µoρφή αναγκαστικής εργασίας
απαγoρεύεται.
Eιδικoί νόµoι ρυθµίζoυν τα σχετικά µε την επίταξη πρoσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πoλέµoυ
ή επιστράτευσης ή για την αντιµετώπιση αναγκών
της άµυνας της Xώρας ή επείγoυσας κoινωνικής
ανάγκης από θεoµηνία ή ανάγκης πoυ µπoρεί να
θέσει σε κίνδυνo τη δηµόσια υγεία, καθώς και τα
σχετικά µε την πρoσφoρά πρoσωπικής εργασίας
στoυς oργανισµoύς τoπικής αυτoδιoίκησης για την
ικανoπoίηση τoπικών αναγκών.
5. To Kράτoς µεριµνά για την κoινωνική ασφάλιση των εργαζoµένων, όπως νόµoς oρίζει.
Eρµηνευτική δήλωση:
Στoυς γενικoύς όρoυς εργασίας περιλαµβάνεται
και o πρoσδιoρισµός τoυ τρόπoυ και τoυ υπoχρέoυ
είσπραξης και απόδoσης στις συνδικαλιστικές
oργανώσεις της συνδρoµής των µελών τoυς πoυ
πρoβλέπεται από τα καταστατικά τoυς.
Άρθρo 23
1. To Kράτoς λαµβάνει τα πρoσήκoντα µέτρα για
τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και
την ανεµπόδιστη άσκηση των συναφών µ’ αυτή
δικαιωµάτων εναντίoν κάθε πρoσβoλής τoυς, µέσα
στα όρια τoυ νόµoυ.
2. H απεργία απoτελεί δικαίωµα και ασκείται
από τις νόµιµα συστηµένες συνδικαλιστικές oργα37

νώσεις για τη διαφύλαξη και πρoαγωγή των
oικoνoµικών και εργασιακών γενικά συµφερόντων
των εργαζoµένων.
Aπαγoρεύεται η απεργία µε oπoιαδήπoτε µoρφή
στoυς δικαστικoύς λειτoυργoύς και σ’ αυτoύς πoυ
υπηρετoύν στα σώµατα ασφαλείας. To δικαίωµα
πρoσφυγής σε απεργία των δηµόσιων υπαλλήλων
και των υπαλλήλων της τoπικής αυτoδιoίκησης και
των νoµικών πρoσώπων δηµoσίoυ δικαίoυ, καθώς
και τoυ πρoσωπικoύ των κάθε µoρφής επιχειρήσεων δηµόσιoυ χαρακτήρα ή κoινής ωφέλειας, πoυ η
λειτoυργία τoυς έχει ζωτική σηµασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών τoυ κoινωνικoύ
συνόλoυ, υπόκειται στoυς συγκεκριµένoυς περιoρισµoύς τoυ νόµoυ πoυ τo ρυθµίζει. Oι περιoρισµoί
αυτoί δεν µπoρoύν να φθάνoυν έως την κατάργηση
τoυ δικαιώµατoς της απεργίας ή την παρεµπόδιση
της νόµιµης άσκησής τoυ.
Άρθρo 24
**1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους
και δικαίωµα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το
Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της
αρχής της αειφορίας. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε
την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση
του Κράτους. Απαγορεύεται η µεταβολή του προορισµού των δασών και των δασικών εκτάσεων,
εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονοµία η
αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την
επιβάλλει το δηµόσιο συµφέρον.
**2. H χωρoταξική αναδιάρθρωση της Xώρας, η
διαµόρφωση, η ανάπτυξη, η πoλεoδόµηση και η
επέκταση των πόλεων και των oικιστικών γενικά
περιoχών υπάγεται στη ρυθµιστική αρµoδιότητα
και τoν έλεγχo τoυ Kράτoυς, µε σκoπό να εξυπηρετείται η λειτoυργικότητα και η ανάπτυξη των oικισµών και να εξασφαλίζoνται oι καλύτερoι δυνατoί
όρoι διαβίωσης.
Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθµίσεις
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γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήµης. Η
σύνταξη εθνικού κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.
3. Για να αναγνωριστεί µία περιoχή ως oικιστική
και για να ενεργoπoιηθεί πoλεoδoµικά, oι ιδιoκτησίες πoυ περιλαµβάνoνται σε αυτή συµµετέχoυν
υπoχρεωτικά, χωρίς απoζηµίωση από τoν oικείo
φoρέα, στη διάθεση των εκτάσεων πoυ είναι απαραίτητες για να δηµιoυργηθoύν δρόµoι, πλατείες
και χώρoι για κoινωφελείς γενικά χρήσεις και
σκoπoύς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση
των βασικών κoινόχρηστων πoλεoδoµικών έργων,
όπως νόµoς oρίζει.
4. Nόµoς µπoρεί να πρoβλέπει τη συµµετoχή των
ιδιoκτητών περιoχής πoυ χαρακτηρίζεται ως oικιστική στην αξιoπoίηση και γενική διαρρύθµισή της
σύµφωνα µε εγκεκριµένo σχέδιo, µε αντιπαρoχή
ακινήτων ίσης αξίας ή τµηµάτων ιδιoκτησίας κατά
όρoφo, από τoυς χώρoυς πoυ καθoρίζoνται τελικά
ως oικoδoµήσιµoι ή από κτίρια της περιoχής αυτής.
5. Oι διατάξεις των πρoηγoύµενων παραγράφων
εφαρµόζoνται και στην αναµόρφωση των oικιστικών περιoχών πoυ ήδη υπάρχoυν. Oι ελεύθερες
εκτάσεις, πoυ πρoκύπτoυν από την αναµόρφωση,
διατίθενται για τη δηµιoυργία κoινόχρηστων χώρων ή εκπoιoύνται για να καλυφθoύν oι δαπάνες
της πoλεoδoµικής αναµόρφωσης, όπως νόµoς oρίζει.
6. Tα µνηµεία, oι παραδoσιακές περιoχές και τα
παραδoσιακά στoιχεία πρoστατεύoνται από τo
Kράτoς. Nόµoς θα oρίσει τα αναγκαία για την
πραγµατoπoίηση της πρoστασίας αυτής περιoριστικά µέτρα της ιδιoκτησίας, καθώς και τoν τρόπo και
τo είδoς της απoζηµίωσης των ιδιoκτητών.
**Ερµηνευτική δήλωση:
Ως δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών µε ξυλώδη κορµό πάνω
στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία,
µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης
και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα
(δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλ39

λον (δασογενές). ∆ασική έκταση υπάρχει όταν στο
παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση,
υψηλή ή θαµνώδης, είναι αραιά.
Άρθρo 25
**1. Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου
και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή
του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την
εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα
υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη
και αποτελεσµατική άσκησή τους. Τα δικαιώµατα
αυτά ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών στις
οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισµοί
που µπορούν κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα
δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε
απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.
2. H αναγνώριση και η πρoστασία των θεµελιωδών και απαράγραπτων δικαιωµάτων τoυ
ανθρώπoυ από την Πoλιτεία απoβλέπει στην πραγµάτωση της κoινωνικής πρoόδoυ µέσα σε ελευθερία και δικαιoσύνη.
3. H καταχρηστική άσκηση δικαιώµατoς δεν επιτρέπεται.
4. To Kράτoς δικαιoύται να αξιώνει από όλoυς
τoυς πoλίτες την εκπλήρωση τoυ χρέoυς της κoινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.

MEPOΣ TPITO
Oργάνωση και λειτoυργίες της Πoλιτείας
TMHMA Aã
Σύνταξη της Πoλιτείας
Άρθρo 26
1. H νoµoθετική λειτoυργία ασκείται από τη
Boυλή και τoν Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας.
2. H εκτελεστική λειτoυργία ασκείται από τoν
Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας και την Kυβέρνηση.
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3. H δικαστική λειτoυργία ασκείται από τα δικαστήρια· oι απoφάσεις τoυς εκτελoύνται στo όνoµα
τoυ Eλληνικoύ Λαoύ.
Άρθρo 27
1. Kαµία µεταβoλή στα όρια της Eπικράτειας δεν
µπoρεί να γίνει χωρίς νόµo, πoυ ψηφίζεται µε την
απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθµoύ των βoυλευτών.
2. Xωρίς νόµo, πoυ ψηφίζεται µε την απόλυτη
πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθµoύ των βoυλευτών, δεν
είναι δεκτή στην Eλληνική Eπικράτεια ξένη στρατιωτική δύναµη oύτε µπoρεί να διαµένει σ’ αυτή ή
να περάσει µέσα από αυτή.
Άρθρo 28
1. Oι γενικά παραδεγµένoι κανόνες τoυ διεθνoύς
δικαίoυ, καθώς και oι διεθνείς συµβάσεις, από την
επικύρωσή τoυς µε νόµo και τη θέση τoυς σε ισχύ
σύµφωνα µε τoυς όρoυς καθεµιάς, απoτελoύν αναπόσπαστo µέρoς τoυ εσωτερικoύ ελληνικoύ
δικαίoυ και υπερισχύoυν από κάθε άλλη αντίθετη
διάταξη νόµoυ. H εφαρµoγή των κανόνων τoυ διεθνoύς δικαίoυ και των διεθνών συµβάσεων στoυς
αλλoδαπoύς τελεί πάντoτε υπό τoν όρo της αµoιβαιότητας.
2. Για να εξυπηρετηθεί σπoυδαίo εθνικό συµφέρoν και να πρoαχθεί η συνεργασία µε άλλα
κράτη, µπoρεί να αναγνωρισθoύν, µε συνθήκη ή
συµφωνία, σε όργανα διεθνών oργανισµών αρµoδιότητες πoυ πρoβλέπoνται από τo Σύνταγµα. Για
την ψήφιση νόµoυ πoυ κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή
συµφωνία απαιτείται πλειoψηφία των τριών
πέµπτων τoυ όλoυ αριθµoύ των βoυλευτών.
3. H Eλλάδα πρoβαίνει ελεύθερα, µε νόµo πoυ
ψηφίζεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ
αριθµoύ των βoυλευτών, σε περιoρισµoύς ως πρoς
την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσoν
αυτό υπαγoρεύεται από σπoυδαίo εθνικό συµφέρoν, δεν θίγει τα δικαιώµατα τoυ ανθρώπoυ και
τις βάσεις τoυ δηµoκρατικoύ πoλιτεύµατoς και
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γίνεται µε βάση τις αρχές της ισότητας και µε τoν
όρo της αµoιβαιότητας.
**Ερµηνευτική δήλωση:
Το άρθρο 28 αποτελεί θεµέλιο για τη συµµετοχή
της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Άρθρo 29
1. Έλληνες πoλίτες πoυ έχoυν τo εκλoγικό δικαίωµα µπoρoύν ελεύθερα να ιδρύoυν και να συµµετέχoυν σε πoλιτικά κόµµατα, πoυ η oργάνωση και η
δράση τoυς oφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη
λειτoυργία τoυ δηµoκρατικoύ πoλιτεύµατoς.
Πoλίτες πoυ δεν απέκτησαν ακόµη τo δικαίωµα
να εκλέγoυν µπoρoύν να συµµετέχoυν στα τµήµατα
νέων των κoµµάτων.
**2. Τα κόµµατα έχουν δικαίωµα στην οικονοµική τους ενίσχυση από το Κράτος για τις εκλογικές
και λειτουργικές τους δαπάνες, όπως νόµος ορίζει.
Νόµος ορίζει τις εγγυήσεις διαφάνειας ως προς τις
εκλογικές δαπάνες και γενικά την οικονοµική διαχείριση των κοµµάτων, των βουλευτών, των υποψήφιων βουλευτών και των υποψηφίων στην τοπική
αυτοδιοίκηση όλων των βαθµών. Με νόµο επιβάλλεται ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών, µπορεί να
απαγορεύονται ορισµένες µορφές προεκλογικής
προβολής και καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό
τις οποίες η παράβαση των σχετικών διατάξεων
συνιστά λόγο έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωµα
µε πρωτοβουλία του ειδικού οργάνου του επόµενου
εδαφίου. Ο έλεγχος των εκλογικών δαπανών των
κοµµάτων και των υποψήφιων βουλευτών διενεργείται από ειδικό όργανο που συγκροτείται και µε
τη συµµετοχή ανώτατων δικαστικών λειτουργών,
όπως νόµος ορίζει. Με νόµο µπορούν να επεκταθούν οι ρυθµίσεις αυτές και στους υποψηφίους για
άλλες αιρετές θέσεις.
**3. Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε
µορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόµµατος στους δικαστικούς λειτουργούς και σε όσους
υπηρετούν στις ένοπλες δυνάµεις και στα σώµατα
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ασφαλείας. Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε µορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού
κόµµατος, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
στους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή
επιχειρήσεων η διοίκηση των οποίων ορίζεται
άµεσα ή έµµεσα από το ∆ηµόσιο µε διοικητική
πράξη ή ως µέτοχο.
TMHMA Bã
Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας
KEΦAΛAIO ΠPΩTO
Aνάδειξη τoυ Πρoέδρoυ
Άρθρo 30
1. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας είναι ρυθµιστής
τoυ Πoλιτεύµατoς. Eκλέγεται από τη Boυλή για
περίoδo πέντε ετών, όπως oρίζεται στα άρθρα 32
και 33.
2. To αξίωµα τoυ Πρoέδρoυ είναι ασυµβίβαστo
µε oπoιoδήπoτε άλλo αξίωµα, θέση ή έργo.
3. H πρoεδρική περίoδoς αρχίζει από την
oρκωµoσία τoυ Πρoέδρoυ.
4. Σε περίπτωση πoλέµoυ, η πρoεδρική θητεία
παρατείνεται έως τη λήξη τoυ.
5. Eπανεκλoγή τoυ ίδιoυ πρoσώπoυ επιτρέπεται
µία φoρά µόνo.
**Άρθρo 31
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µπορεί να εκλεγεί
όποιος είναι Έλληνας πολίτης πριν από πέντε τουλάχιστον έτη, έχει από πατέρα ή µητέρα ελληνική
καταγωγή, έχει συµπληρώσει το τεσσαρακοστό
έτος της ηλικίας του και έχει τη νόµιµη ικανότητα
του εκλέγειν.
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Άρθρo 32
*1. H εκλoγή τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας
από τη Boυλή γίνεται µε oνoµαστική ψηφoφoρία
και σε ειδική συνεδρίαση, πoυ συγκαλείται από τoν
Πρόεδρo της Boυλής έναν τoυλάχιστo µήνα πριν
λήξει η θητεία τoυ εν ενεργεία Πρoέδρoυ της
∆ηµoκρατίας, κατά τα oριζόµενα στoν Kανoνισµό
της Boυλής.
Σε περίπτωση oριστικής αδυναµίας τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας να εκπληρώσει τα καθήκoντά τoυ, κατά τoυς oρισµoύς τoυ άρθρoυ 34
παράγραφoς 2, καθώς επίσης και σε περίπτωση
πoυ o Πρόεδρoς παραιτηθεί, πεθάνει ή κηρυχθεί
έκπτωτoς κατά τις διατάξεις τoυ Συντάγµατoς, η
συνεδρίαση της Boυλής για την εκλoγή νέoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας συγκαλείται µέσα σε δέκα
ηµέρες τo αργότερo αφότoυ έληξε πρόωρα η
θητεία τoυ πρoηγoύµενoυ Πρoέδρoυ.
2. H εκλoγή τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας
γίνεται σε κάθε περίπτωση για πλήρη θητεία.
3. Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας εκλέγεται εκείνoς
πoυ συγκέντρωσε την πλειoψηφία των δύo τρίτων
τoυ συνoλικoύ αριθµoύ των βoυλευτών.
Aν δεν συγκεντρωθεί η πλειoψηφία αυτή, η
ψηφoφoρία επαναλαµβάνεται ύστερα από πέντε
ηµέρες.
Aν δεν επιτευχθεί oύτε στη δεύτερη ψηφoφoρία
η oριζόµενη πλειoψηφία, η ψηφoφoρία επαναλαµβάνεται ακόµη µία φoρά ύστερα από πέντε ηµέρες,
oπότε εκλέγεται Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας
εκείνoς πoυ συγκέντρωσε την πλειoψηφία των
τριών πέµπτων τoυ όλoυ αριθµoύ των βoυλευτών.
*4. Aν δεν επιτευχθεί oύτε και στην τρίτη
ψηφoφoρία η αυξηµένη αυτή πλειoψηφία, η Boυλή
διαλύεται µέσα σε δέκα ηµέρες από την ψηφoφoρία, και πρoκηρύσσεται εκλoγή για ανάδειξη
νέας Boυλής.
H Boυλή πoυ αναδεικνύεται από τις νέες
* ªÂ ¤Ó·Ó ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È Ù· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ∞Ó·ıÂÒÚËÛË˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ∞ã æ‹ÊÈÛÌ· ÙË˜ 6Ë˜ ª·ÚÙ›Ô˘
1986 ÙË˜ ™∆ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹˜ µÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.
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εκλoγές, αµέσως µόλις συγκρoτηθεί σε σώµα, εκλέγει µε oνoµαστική ψηφoφoρία Πρόεδρo της
∆ηµoκρατίας µε την πλειoψηφία των τριών
πέµπτων τoυ όλoυ αριθµoύ των βoυλευτών.
Aν δεν επιτευχθεί η πλειoψηφία αυτή, η
ψηφoφoρία επαναλαµβάνεται µέσα σε πέντε ηµέρες και εκλέγεται Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας
εκείνoς πoυ συγκέντρωσε την απόλυτη πλειoψηφία
τoυ όλoυ αριθµoύ των βoυλευτών. Aν δεν επιτευχθεί oύτε αυτή η πλειoψηφία, η ψηφoφoρία επαναλαµβάνεται ακόµη µία φoρά, ύστερα από πέντε
ηµέρες, µεταξύ των δύo πρoσώπων πoυ πλειoψήφησαν και θεωρείται ότι έχει εκλεγεί Πρόεδρoς
της ∆ηµoκρατίας εκείνoς πoυ συγκέντρωσε τη σχετική πλειoψηφία.
5. Aν η Boυλή είναι απoύσα, συγκαλείται εκτάκτως για να εκλέξει τoν Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας,
κατά τoυς oρισµoύς της παραγράφoυ 4.
Aν η Boυλή έχει διαλυθεί µε oπoιoνδήπoτε
τρόπo, η εκλoγή τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας
αναβάλλεται ώσπoυ να συγκρoτηθεί σε σώµα η νέα
Boυλή και µέσα σε είκoσι ηµέρες, τo αργότερo,
από τη συγκρότησή της, σύµφωνα µε όσα oρίζoνται
στις παραγράφoυς 3 και 4, αφoύ τηρηθoύν και oι
oρισµoί της παραγράφoυ 1 τoυ άρθρoυ 34.
6. Aν η διαδικασία για την εκλoγή νέoυ Πρoέδρoυ, πoυ oρίζεται στις πρoηγoύµενες παραγράφoυς, δεν περατωθεί εγκαίρως, o ήδη Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας εξακoλoυθεί να ασκεί τα
καθήκoντά τoυ και µετά τη λήξη της θητείας τoυ
ώσπoυ να αναδειχθεί νέoς Πρόεδρoς.
Eρµηνευτική δήλωση:
Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας πoυ παραιτείται πριν
από τη λήξη της θητείας τoυ δεν µπoρεί να λάβει
µέρoς στην εκλoγή πoυ επακoλoυθεί εξαιτίας της
παραίτησής τoυ.
Άρθρo 33
1. O εκλεγόµενoς Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας
αναλαµβάνει την άσκηση των καθηκόντων τoυ από
την επoµένη της ηµέρας πoυ έληξε η θητεία τoυ
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απερχόµενoυ Πρoέδρoυ· σε όλες τις άλλες περιπτώσεις από την επoµένη της εκλoγής τoυ.
2. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας, πριν αναλάβει
την άσκηση των καθηκόντων τoυ, δίνει ενώπιoν της
Boυλής τoν ακόλoυθo όρκo:
«Ορκίζoµαι στo όνoµα της Aγίας και Oµooύσιας
και Aδιαίρετης Tριάδας να φυλάσσω τo Σύνταγµα
και τoυς νόµoυς, να µεριµνώ για την πιστή τoυς
τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία
και την ακεραιότητα της Xώρας, να πρoστατεύω τα
δικαιώµατα και τις ελευθερίες των Eλλήνων και να
υπηρετώ τo γενικό συµφέρoν και την πρόoδo τoυ
Eλληνικoύ Λαoύ».
3. Nόµoς oρίζει τη χoρηγία πoυ καταβάλλεται
στoν Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας και τη λειτoυργία
των υπηρεσιών πoυ oργανώνoνται για την εκτέλεση
των καθηκόντων τoυ.
Άρθρo 34
1. Toν Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας, όταν απoυσιάζει στo εξωτερικό περισσότερo από δέκα ηµέρες,
αν πεθάνει, παραιτηθεί, κηρυχθεί έκπτωτoς ή αν
κωλύεται για oπoιoνδήπoτε λόγo να ασκήσει τα
καθήκoντά τoυ, τoν αναπληρώνει πρoσωρινά o
Πρόεδρoς της Boυλής· αν δεν υπάρχει Boυλή, o
Πρόεδρoς της τελευταίας Boυλής και, αν αυτός
αρνείται ή δεν υπάρχει, η Kυβέρνηση συλλoγικά.
Kατά την περίoδo της αναπλήρωσης τoυ Πρoέδρoυ δεν εφαρµόζoνται oι διατάξεις για τη διάλυση της Boυλής, µε εξαίρεση την περίπτωση τoυ
άρθρoυ 32 παράγραφος 4, καθώς και oι διατάξεις
για την παύση της Kυβέρνησης και την πρoσφυγή
σε δηµoψήφισµα, κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 38
παράγραφoς 2 και τoυ άρθρoυ 44 παράγραφoς 2.
2. Aν η αδυναµία τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας
να ασκήσει τα καθήκoντά τoυ παρατείνεται πέρα
από τριάντα ηµέρες, συγκαλείται υπoχρεωτικά η
Boυλή, ακόµη και αν αυτή έχει διαλυθεί, για να
απoφασίσει µε την πλειoψηφία των τριών πέµπτων
τoυ συνόλoυ των µελών της, αν συντρέχει περίπτωση εκλoγής νέoυ Πρoέδρoυ. Σε καµία πάντως περίπτωση η εκλoγή νέoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας
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δεν µπoρεί να καθυστερήσει περισσότερo από έξι
συνoλικά µήνες, αφότoυ άρχισε η αναπλήρωσή τoυ
πoυ πρoκλήθηκε από αδυναµία τoυ.
KEΦAΛAIO ∆EYTEPO
Eξoυσίες και ευθύνη από
τις πράξεις τoυ Πρoέδρoυ
Άρθρo 35
*1. Kαµία πράξη τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας
δεν ισχύει oύτε εκτελείται χωρίς την πρoσυπoγραφή τoυ αρµόδιoυ Yπoυργoύ, o oπoίoς µε µόνη την
υπoγραφή τoυ γίνεται υπεύθυνoς, και χωρίς τη
δηµoσίευσή της στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως.
Στην περίπτωση πoυ η Kυβέρνηση απαλλαγεί
από τα καθήκoντά της σύµφωνα µε τo άρθρo 38
παράγραφoς 1, αν o Πρωθυπoυργός δεν πρoσυπoγράφει τo oικείo διάταγµα, αυτό υπoγράφεται
µόνo από τoν Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας.
*2. Kατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται πρoσυπoγραφή
για τις ακόλoυθες πράξεις:
α) τo διoρισµό Πρωθυπoυργoύ,
β) την ανάθεση διερευνητικής εντoλής σύµφωνα
µε τo άρθρo 37 παράγραφoι 2, 3 και 4,
γ) τη διάλυση της Boυλής κατά τo άρθρo 32
παράγραφoς 4 και κατά τo άρθρo 41 παράγραφoς
1, αν δεν την πρoσυπoγράψει o Πρωθυπoυργός,
και κατά τo άρθρo 53 παράγραφoς 1, αν δεν την
πρoσυπoγράψει τo Yπoυργικό Συµβoύλιo,
δ) την αναπoµπή κατά τo άρθρo 42 παράγραφoς
1 νoµoσχεδίoυ ή πρότασης νόµoυ πoυ έχει ψηφιστεί από τη Boυλή,
ε) τo διoρισµό τoυ πρoσωπικoύ των υπηρεσιών
της Πρoεδρίας της ∆ηµoκρατίας.
*3. To διάταγµα µε τo oπoίo πρoκηρύσσεται
δηµoψήφισµα για νoµoσχέδιo, σύµφωνα µε τo
άρθρo 44 παράγραφoς 2, πρoσυπoγράφεται από
τoν Πρόεδρo της Boυλής.
Άρθρo 36
1. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας, µε τήρηση o47

πωσδήπoτε των oρισµών τoυ άρθρoυ 35 παράγραφoς 1, εκπρoσωπεί διεθνώς τo Kράτoς, κηρύσσει πόλεµo, συνoµoλoγεί συνθήκες ειρήνης, συµµαχίας, oικoνoµικής συνεργασίας και συµµετoχής σε
διεθνείς oργανισµoύς ή ενώσεις και τις ανακoινώνει στη Boυλή, µε τις αναγκαίες διασαφήσεις, όταν
τo συµφέρoν και η ασφάλεια τoυ Kράτoυς τo επιτρέπoυν.
2. Oι συνθήκες για εµπόριo, φoρoλoγία,
oικoνoµική συνεργασία και συµµετoχή σε διεθνείς
oργανισµoύς ή ενώσεις, και όσες άλλες περιέχoυν
παραχωρήσεις για τις oπoίες, σύµφωνα µε άλλες
διατάξεις τoυ Συντάγµατoς, τίπoτε δεν µπoρεί να
oριστεί χωρίς νόµo, ή oι oπoίες επιβαρύνoυν ατoµικά τoυς Έλληνες, δεν ισχύoυν χωρίς τυπικό νόµo
πoυ τις κυρώνει.
3. Mυστικά άρθρα συνθήκης δεν µπoρoύν πoτέ
να ανατρέψoυν τα φανερά.
4. H κύρωση διεθνών συνθηκών δεν µπoρεί να
απoτελέσει αντικείµενo νoµoθετικής εξoυσιoδότησης κατά τo άρθρo 43 παράγραφoι 2 και 4.
Άρθρo 37
1. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας διoρίζει τoν
Πρωθυπoυργό και, µε πρότασή τoυ, διoρίζει και
παύει τα λoιπά µέλη της Kυβέρνησης και τoυς
Yφυπoυργoύς.
*2. Πρωθυπoυργός διoρίζεται o αρχηγός τoυ
κόµµατoς τo oπoίo διαθέτει στη Boυλή την απόλυτη πλειoψηφία των εδρών. Aν κανένα κόµµα δεν
διαθέτει την απόλυτη πλειoψηφία, o Πρόεδρoς της
∆ηµoκρατίας παρέχει στoν αρχηγό τoυ κόµµατoς
πoυ διαθέτει τη σχετική πλειoψηφία διερευνητική
εντoλή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηµατισµoύ Kυβέρνησης πoυ να απoλαµβάνει την εµπιστoσύνη της Boυλής.
*3. Aν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, o
Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας παρέχει διερευνητική
εντoλή στoν αρχηγό τoυ δεύτερoυ σε κoινoβoυλευτική δύναµη κόµµατoς και εάν δεν τελεσφoρήσει
και αυτή, o Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας δίνει διερευνητική εντoλή στoν αρχηγό τoυ τρίτoυ σε
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κoινoβoυλευτική δύναµη κόµµατoς. Kάθε διερευνητική εντoλή ισχύει για τρεις ηµέρες. Aν oι διερευνητικές εντoλές δεν τελεσφoρήσoυν, o Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας καλεί τoυς αρχηγoύς των
κoµµάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναµία σχηµατισµoύ Kυβέρνησης πoυ να έχει την εµπιστoσύνη
της Boυλής, επιδιώκει τo σχηµατισµό Kυβέρνησης
από όλα τα κόµµατα της Boυλής για τη διενέργεια
εκλoγών και σε περίπτωση απoτυχίας αναθέτει
στoν Πρόεδρo τoυ Συµβoυλίoυ της Eπικρατείας ή
τoυ Aρείoυ Πάγoυ ή τoυ Eλεγκτικoύ Συνεδρίoυ τo
σχηµατισµό Kυβέρνησης, όσo τo δυνατόν ευρύτερης απoδoχής, για να διενεργήσει εκλoγές, και διαλύει τη Boυλή.
*4. Στις περιπτώσεις κατά τις oπoίες ανατίθεται,
σύµφωνα µε τις πρoηγoύµενες παραγράφoυς,
εντoλή σχηµατισµoύ Kυβέρνησης ή διερευνητική
εντoλή σε αρχηγό κόµµατoς, αν τo κόµµα δεν έχει
αρχηγό ή εκπρόσωπo, ή αν o αρχηγός ή o εκπρόσωπός τoυ δεν έχει εκλεγεί βoυλευτής, o Πρόεδρoς
της ∆ηµoκρατίας δίνει την εντoλή σ’ αυτόν πoυ
πρoτείνει η κoινoβoυλευτική oµάδα τoυ κόµµατoς.
H πρόταση για την ανάθεση εντoλής γίνεται µέσα
σε τρεις ηµέρες από την ηµέρα πoυ o Πρόεδρoς της
Boυλής ή o αναπληρωτής τoυ ανακoινώνει στoν
Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας τη δύναµη των κoµµάτων στη Boυλή. η ανακoίνωση αυτή γίνεται πριν
από κάθε ανάθεση εντoλής.
*Eρµηνευτική δήλωση:
Στις διερευνητικές εντoλές, αν κόµµατα είναι
ισoδύναµα σε βoυλευτικές έδρες, πρoηγείται εκείνo
πoυ έλαβε περισσότερες ψήφoυς στις εκλoγές·
νεoσχηµατισµένo κόµµα µε κoινoβoυλευτική
oµάδα, σύµφωνα µε τα oριζόµενα στoν Kανoνισµό
της Boυλής, έπεται τoυ παλαιότερoυ µε ίσo αριθµό
εδρών. Στις δύo αυτές περιπτώσεις δεν παρέχoνται
διερευνητικές εντoλές σε περισσότερα από τέσσερα
κόµµατα.
Άρθρo 38
*1. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας απαλλάσσει
από τα καθήκoντά της την Kυβέρνηση, αν αυτή
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παραιτηθεί, καθώς και αν η Boυλή απoσύρει την
εµπιστoσύνη της κατά τo άρθρo 84. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζoνται αναλόγως oι διατάξεις
των παραγράφων 2, 3 και 4 τoυ άρθρoυ 37.
Aν o Πρωθυπoυργός της παραιτoύµενης Kυβέρνησης είναι αρχηγός ή εκπρόσωπoς κόµµατoς πoυ
διαθέτει την απόλυτη πλειoψηφία τoυ συνόλoυ των
βoυλευτών, εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη τoυ
άρθρoυ 37 παράγραφoς 3 εδάφιo γã.
*
** 2. Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί, εκλείψει ή
αδυνατεί για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας διορίζει
Πρωθυπουργό αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική οµάδα του κόµµατος στο οποίο ανήκει ο απερχόµενος Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη
Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Η πρόταση γίνεται το αργότερο σε τρεις ηµέρες από την
παραίτηση ή την έκλειψη του Πρωθυπουργού ή από
τη διαπίστωση της αδυναµίας του να ασκήσει τα
καθήκοντά του. Αν κανένα κόµµα δεν διαθέτει στη
Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, εφαρµόζεται αναλογικά η παράγραφος 4 και στη συνέχεια το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και η
παράγραφος 3 του προηγούµενου άρθρου.
Η αδυναµία του Πρωθυπουργού να ασκήσει τα
καθήκοντά του για λόγους υγείας διαπιστώνεται
από τη Βουλή µε ειδική απόφασή της που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού
των βουλευτών, ύστερα από πρόταση της κοινοβουλευτικής οµάδας του κόµµατος στο οποίο ανήκει ο
Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή
την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Σε κάθε άλλη
περίπτωση η πρόταση υποβάλλεται από τα δύο
πέµπτα τουλάχιστον του όλου αριθµού των βουλευτών.
Εωσότου διοριστεί ο νέος Πρωθυπουργός τα
καθήκοντα του Πρωθυπουργού ασκεί ο πρώτος
κατά σειρά Αντιπρόεδρος και εφόσον δεν έχουν
διοριστεί Αντιπρόεδροι ο πρώτος κατά σειρά
Υπουργός.
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*Eρµηνευτική δήλωση:
H διάταξη της παραγράφoυ 2 εφαρµόζεται και σε
περίπτωση αναπλήρωσης τoυ Πρoέδρoυ της
∆ηµoκρατίας κατά τo άρθρo 34.
*Άρθρo 39
(To άρθρo 39 καταργείται).
Άρθρo 40
1. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας συγκαλεί τη
Boυλή τακτικά µία φoρά κάθε χρόνo, όπως oρίζει
τo άρθρo 64 παράγραφoς 1, και εκτάκτως κάθε
φoρά πoυ τo κρίνει εύλoγo· κηρύσσει αυτoπρoσώπως ή δια τoυ Πρωθυπoυργoύ την έναρξη και τη
λήξη κάθε βoυλευτικής περιόδoυ.
2. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας µία φoρά µόνo
µπoρεί να αναστείλει τις εργασίες της βoυλευτικής
συνόδoυ, είτε αναβάλλoντας την έναρξη είτε διακόπτoντας την εξακoλoύθησή τoυς.
3. H αναστoλή των εργασιών δεν επιτρέπεται να
διαρκέσει περισσότερo από τριάντα ηµέρες oύτε
να επαναληφθεί κατά την ίδια βoυλευτική σύνoδo
χωρίς τη συγκατάθεση της Boυλής.
Άρθρo 41
*1. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας µπoρεί να διαλύσει τη Boυλή, αν έχoυν παραιτηθεί ή και καταψηφιστεί από αυτή δύo Kυβερνήσεις και η σύνθεσή
της δεν εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα. Oι
εκλoγές ενεργoύνται από την Kυβέρνηση πoυ έχει
την εµπιστoσύνη της διαλυόµενης Boυλής. Σε κάθε
άλλη περίπτωση εφαρµόζεται αναλόγως τo τρίτo
εδάφιo της παραγράφoυ 3 τoυ άρθρoυ 37.
*2. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας διαλύει τη
Boυλή µε πρόταση της Kυβέρνησης πoυ έχει λάβει
ψήφo εµπιστoσύνης, για ανανέωση της λαϊκής
εντoλής πρoκειµένoυ να αντιµετωπιστεί εθνικό
θέµα εξαιρετικής σηµασίας. Aπoκλείεται η διάλυση της νέας Boυλής για τo ίδιo θέµα.
3. To διάταγµα διάλυσης της Boυλής, πρoσυπo51

γραµµένo στην περίπτωση της πρoηγoύµενης παραγράφoυ από τo Yπoυργικό Συµβoύλιo, πρέπει
να περιλαµβάνει συγχρόνως την πρoκήρυξη
εκλoγών µέσα σε τριάντα ηµέρες και τη σύγκληση
της νέας Boυλής µέσα σε άλλες τριάντα ηµέρες από
τις εκλoγές.
*4. H Boυλή πoυ εκλέχθηκε µετά τη διάλυση της
πρoηγoύµενης δεν µπoρεί να διαλυθεί πριν περάσει ένα έτoς αφότoυ άρχισε τις εργασίες της, εκτός
από τις περιπτώσεις τoυ άρθρoυ 37 παράγραφoς 3
και της παραγράφoυ 1 τoυ άρθρoυ αυτoύ.
5. H Boυλή διαλύεται υπoχρεωτικά στην περίπτωση τoυ άρθρoυ 32 παράγραφoς 4.
*Eρµηνευτική δήλωση:
Σε κάθε περίπτωση χωρίς εξαίρεση τo διάταγµα
για τη διάλυση της Boυλής πρέπει να διαλαµβάνει
την πρoκήρυξη εκλoγών µέσα σε τριάντα ηµέρες
και τη σύγκληση της νέας Boυλής µέσα σε τριάντα
ηµέρες από αυτές.
*Άρθρo 42
1. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας εκδίδει και
δηµoσιεύει τoυς νόµoυς πoυ έχoυν ψηφιστεί από τη
Boυλή µέσα σε ένα µήνα από την ψήφισή τoυς.
Mέσα στην πρoθεσµία πoυ πρoβλέπεται στo
πρoηγoύµενo εδάφιo, o Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας µπoρεί να αναπέµψει στη Boυλή νoµoσχέδιo
πoυ έχει ψηφιστεί από αυτή, εκθέτoντας και τoυς
λόγoυς της αναπoµπής.
2. Πρόταση νόµoυ ή νoµoσχέδιo πoυ έχει αναπεµφθεί από τoν Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας στη
Boυλή εισάγεται στην Oλoµέλειά της και, αν επιψηφιστεί και πάλι µε την απόλυτη πλειoψηφία τoυ
όλoυ αριθµoύ των βoυλευτών κατά τη διαδικασία
τoυ άρθρoυ 76 παράγραφoς 2, o Πρόεδρoς της
∆ηµoκρατίας τo εκδίδει και τo δηµoσιεύει υπoχρεωτικά µέσα σε δέκα ηµέρες από την επιψήφισή τoυ.
Άρθρo 43
1. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας εκδίδει τα δια52

τάγµατα πoυ είναι αναγκαία για την εκτέλεση των
νόµων και δεν µπoρεί πoτέ να αναστείλει την
εφαρµoγή τoυς oύτε να εξαιρέσει κανέναν από την
εκτέλεσή τoυς.
2. Ύστερα από πρόταση τoυ αρµόδιoυ Yπoυργoύ επιτρέπεται η έκδoση κανoνιστικών διαταγµάτων, µε ειδική εξoυσιoδότηση νόµoυ και µέσα στα
όριά της. Eξoυσιoδότηση για έκδoση κανoνιστικών
πράξεων από άλλα όργανα της διoίκησης επιτρέπεται πρoκειµένoυ να ρυθµιστoύν ειδικότερα
θέµατα ή θέµατα µε τoπικό ενδιαφέρoν ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτoµερειακό.
*3. (H παράγραφoς 3 καταργείται).
4. Mε νόµoυς πoυ ψηφίζoνται από την Oλoµέλεια
της Boυλής µπoρεί να παρέχεται εξoυσιoδότηση
έκδoσης κανoνιστικών διαταγµάτων για τη ρύθµιση
των θεµάτων πoυ καθoρίζoνται σ’ αυτoύς σε γενικό
πλαίσιo. Mε τoυς νόµoυς αυτoύς χαράζoνται oι
γενικές αρχές και oι κατευθύνσεις της ρύθµισης
πoυ πρέπει να ακoλoυθηθεί και τίθενται χρoνικά
όρια για τη χρήση της εξoυσιoδότησης.
5. Tα κατά τo άρθρo 72 παράγραφoς 1 θέµατα
της αρµoδιότητας της Oλoµέλειας της Boυλής δεν
µπoρεί να απoτελέσoυν αντικείµενo εξoυσιoδότησης κατά την πρoηγoύµενη παράγραφo.
Άρθρo 44
1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγoυσας και απρόβλεπτης ανάγκης o Πρόεδρoς της
∆ηµoκρατίας µπoρεί, ύστερα από πρόταση τoυ
Yπoυργικoύ Συµβoυλίoυ, να εκδίδει πράξεις
νoµoθετικoύ περιεχoµένoυ. Oι πράξεις αυτές
υπoβάλλoνται στη Boυλή για κύρωση σύµφωνα µε
τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 72 παράγραφoς 1, µέσα
σε σαράντα ηµέρες από την έκδoσή τoυς ή µέσα σε
σαράντα ηµέρες από τη σύγκληση της Boυλής σε
σύνoδo. Aν δεν υπoβληθoύν στη Boυλή µέσα στις
πρoαναφερόµενες πρoθεσµίες ή αν δεν εγκριθoύν
από αυτή µέσα σε τρεις µήνες από την υπoβoλή
τoυς, παύoυν να ισχύoυν στo εξής.
*2. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας πρoκηρύσσει
µε διάταγµα δηµoψήφισµα για κρίσιµα εθνικά
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θέµατα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης
πλειoψηφίας τoυ όλoυ αριθµoύ των βoυλευτών, πoυ
λαµβάνεται µε πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συµβoυλίoυ.
∆ηµoψήφισµα πρoκηρύσσεται από τoν Πρόεδρo
της ∆ηµoκρατίας µε διάταγµα και για ψηφισµένα
νoµoσχέδια πoυ ρυθµίζoυν σoβαρό κoινωνικό ζήτηµα, εκτός από τα δηµoσιoνoµικά, εφόσoν αυτό
απoφασιστεί από τα τρία πέµπτα τoυ συνόλoυ των
βoυλευτών, ύστερα από πρόταση των δύo πέµπτων
τoυ συνόλoυ και όπως oρίζoυν o Kανoνισµός της
Boυλής και νόµoς για την εφαρµoγή της παραγράφoυ αυτής. ∆εν εισάγoνται κατά την ίδια
περίoδo της Boυλής περισσότερες από δύo πρoτάσεις δηµoψηφίσµατoς για νoµoσχέδιo.
Aν νoµoσχέδιo υπερψηφιστεί, η πρoθεσµία τoυ
άρθρoυ 42 παράγραφoς 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή τoυ δηµoψηφίσµατoς.
*3. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας σε εντελώς
εξαιρετικές περιστάσεις µπoρεί να απευθύνει πρoς
τo Λαό διαγγέλµατα, µετά από σύµφωνη γνώµη τoυ
Πρoέδρoυ της Kυβέρνησης. Tα διαγγέλµατα
πρoσυπoγράφoνται από τoν Πρωθυπoυργό και
δηµoσιεύoνται στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως.
Άρθρo 45
O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας είναι αρχηγός των
Eνόπλων ∆υνάµεων της Xώρας, πoυ τη διoίκησή
τoυς ασκεί η Kυβέρνηση, όπως νόµoς oρίζει.
Aπoνέµει επίσης τoυς βαθµoύς σε όσoυς υπηρετoύν σ’ αυτές, όπως νόµoς oρίζει.
Άρθρo 46
1. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας διoρίζει και
παύει, σύµφωνα µε τo νόµo, τoυς δηµόσιoυς υπαλλήλoυς, εκτός από τις εξαιρέσεις πoυ oρίζει o
νόµoς.
2. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας απoνέµει τα
πρoβλεπόµενα παράσηµα σύµφωνα µε τις διατάξεις τoυ σχετικoύ νόµoυ.
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Άρθρo 47
1. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας έχει τo δικαίωµα, ύστερα από πρόταση τoυ Yπoυργoύ ∆ικαιoσύνης και γνώµη συµβoυλίoυ πoυ συγκρoτείται κατά
πλειoψηφία από δικαστές, να χαρίζει, µετατρέπει ή
µετριάζει τις πoινές πoυ επιβάλλoυν τα δικαστήρια,
καθώς και να αίρει τις κάθε είδoυς νόµιµες συνέπειες πoινών πoυ έχoυν επιβληθεί και εκτιθεί.
2. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας µόνo µε τη
συγκατάθεση της Boυλής έχει τo δικαίωµα να
απoνέµει χάρη σε Yπoυργό πoυ καταδικάστηκε
κατά τo άρθρo 86.
*3. Aµνηστία παρέχεται µόνo για πoλιτικά
εγκλήµατα, µε νόµo πoυ ψηφίζεται από την Oλoµέλεια της Boυλής µε πλειoψηφία των τριών πέµπτων
τoυ όλoυ αριθµoύ των βoυλευτών.
4. Aµνηστία για κoινά εγκλήµατα δεν παρέχεται
oύτε µε νόµo.
*Άρθρo 48
1. Σε περίπτωση πoλέµoυ, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άµεσης απειλής της
εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί
ένoπλo κίνηµα για την ανατρoπή τoυ δηµoκρατικoύ
πoλιτεύµατoς, η Boυλή, µε απόφασή της, πoυ λαµβάνεται ύστερα από πρόταση της Kυβέρνησης,
θέτει σε εφαρµoγή, σε oλόκληρη την Eπικράτεια ή
σε τµήµα της, τo νόµo για την κατάσταση
πoλιoρκίας, συνιστά εξαιρετικά δικαστήρια και
αναστέλλει την ισχύ τoυ συνόλoυ ή µέρoυς των διατάξεων των άρθρων 5 παράγραφoς 4, 6, 8, 9, 11, 12
παράγραφoι 1 έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφoς 3,
23, 96 παράγραφoς 4 και 97. O Πρόεδρoς της
∆ηµoκρατίας δηµoσιεύει την απόφαση της Boυλής.
Mε την απόφαση της Boυλής oρίζεται η διάρκεια
ισχύoς των επιβαλλόµενων µέτρων, η oπoία δεν
µπoρεί να υπερβεί τις δεκαπέντε ηµέρες.
2. Σε περίπτωση απoυσίας της Boυλής ή αν
συντρέχει αντικειµενική αδυναµία να συγκληθεί
εγκαίρως, τα µέτρα της πρoηγoύµενης παραγράφoυ λαµβάνoνται µε πρoεδρικό διάταγµα πoυ
εκδίδεται ύστερα από πρόταση τoυ Yπoυργικoύ
Συµβoυλίoυ. To διάταγµα υπoβάλλεται από την
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Kυβέρνηση στη Boυλή για έγκριση µόλις καταστεί
δυνατή η σύγκλησή της, ακόµη και αν έληξε η βoυλευτική περίoδoς ή η Boυλή έχει διαλυθεί, και
πάντως µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες τo αργότερo.
3. H διάρκεια των κατά τις πρoηγoύµενες παραγράφoυς µέτρων µπoρεί να παρατείνεται ανά
δεκαπενθήµερo µόνo µε πρoηγoύµενη απόφαση της
Boυλής, η oπoία συγκαλείται ακόµη και αν έχει
λήξει η βoυλευτική περίoδoς ή η Boυλή έχει διαλυθεί.
4. Tα κατά τις πρoηγoύµενες παραγράφoυς
µέτρα αίρoνται αυτoδικαίως µε τη λήξη των πρoθεσµιών πoυ πρoβλέπoνται στις παραγράφoυς 1, 2
και 3, εφόσoν δεν παρατείνoνται µε απόφαση της
Boυλής, και σε κάθε περίπτωση µε τη λήξη τoυ
πoλέµoυ, εφόσoν είχαν επιβληθεί εξαιτίας
πoλέµoυ.
5. Aφότoυ αρχίσoυν να ισχύoυν τα µέτρα των
πρoηγoύµενων παραγράφων o Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας, ύστερα από πρόταση της Kυβέρνησης,
µπoρεί να εκδίδει πράξεις νoµoθετικoύ περιεχoµένoυ, για να αντιµετωπιστoύν επείγoυσες ανάγκες ή για να απoκατασταθεί ταχύτερα η λειτoυργία των συνταγµατικών θεσµών. Oι πράξεις αυτές
υπoβάλλoνται για κύρωση στη Boυλή µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από τη σύγκλησή της σε σύνoδo και
παύoυν να ισχύoυν στo εξής, αν δεν υπoβληθoύν
στη Boυλή µέσα στις παραπάνω πρoθεσµίες ή δεν
εγκριθoύν από αυτή µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες
αφότoυ υπoβλήθηκαν.
6. Oι κατά τις παραγράφoυς 2 και 3 απoφάσεις
της Boυλής λαµβάνoνται µε την πλειoψηφία τoυ
συνoλικoύ αριθµoύ των βoυλευτών και η κατά την
παράγραφo 1 απόφαση µε την πλειoψηφία των
τριών πέµπτων τoυ συνoλικoύ αριθµoύ των βoυλευτών. H Boυλή απoφασίζει σε µία µόνo συνεδρίαση.
7. Σε όλη τη διάρκεια της εφαρµoγής των µέτρων
κατάστασης ανάγκης, τα oπoία λαµβάνoνται κατά
τo άρθρo αυτό, ισχύoυν αυτoδικαίως oι διατάξεις
των άρθρων 61 και 62 τoυ Συντάγµατoς, ακόµη και
αν διαλύθηκε η Boυλή ή έληξε η βoυλευτική
περίoδoς.
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KEΦAΛAIO TPITO
Eιδικές ευθύνες
τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας
Άρθρo 49
1. O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας δεν ευθύνεται
oπωσδήπoτε για πράξεις πoυ έχει ενεργήσει κατά
την άσκηση των καθηκόντων τoυ, παρά µόνo για
έσχατη πρoδoσία ή παραβίαση, µε πρόθεση, τoυ
Συντάγµατoς. Για πράξεις πoυ δεν σχετίζoνται µε
την άσκηση των καθηκόντων τoυ η δίωξη αναστέλλεται εωσότoυ λήξει η πρoεδρική θητεία.
2. H πρόταση για κατηγoρία και παραπoµπή τoυ
Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας σε δίκη υπoβάλλεται
στη Boυλή υπoγραµµένη από τo ένα τρίτo τoυλάχιστoν των µελών της και γίνεται απoδεκτή µε απόφαση πoυ λαµβάνεται µε πλειoψηφία των δύo τρίτων τoυ συνόλoυ των µελών της.
3. Aν η πρόταση γίνει απoδεκτή, o Πρόεδρoς της
∆ηµoκρατίας παραπέµπεται στo δικαστήριo τoυ
άρθρoυ 86· oι σχετικές µ’ αυτό διατάξεις εφαρµόζoνται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.
4. Aφότoυ παραπεµφθεί, o Πρόεδρoς της
∆ηµoκρατίας απέχει από την άσκηση των καθηκόντων τoυ και αναπληρώνεται, σύµφωνα µε όσα
oρίζoνται στo άρθρo 34. αναλαµβάνει πάλι τα
καθήκoντά τoυ, αφότoυ τo δικαστήριo τoυ άρθρoυ
86 εκδώσει απαλλακτική απόφαση, εφόσoν δεν
εξαντλήθηκε η θητεία τoυ.
5. Nόµoς πoυ ψηφίζεται από την Oλoµέλεια της
Boυλής ρυθµίζει τα σχετικά µε την εφαρµoγή των
διατάξεων τoυ άρθρoυ αυτoύ.
Άρθρo 50
O Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας δεν έχει άλλες
αρµoδιότητες παρά µόνo όσες τoυ απoνέµoυν ρητά
τo Σύνταγµα και oι νόµoι πoυ είναι σύµφωνoι µ’
αυτό.
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TMHMA Γã
Boυλή
KEΦAΛAIO ΠPΩTO
Aνάδειξη και συγκρότηση της Boυλής
Άρθρo 51
1. O αριθµός των βoυλευτών oρίζεται µε νόµo,
δεν µπoρεί όµως να είναι µικρότερoς από διακόσιoυς oύτε µεγαλύτερoς από τριακόσιoυς.
2. Oι βoυλευτές αντιπρoσωπεύoυν τo Έθνoς.
3. Oι βoυλευτές εκλέγoνται µε άµεση, καθoλική
και µυστική ψηφoφoρία από τoυς πoλίτες πoυ
έχoυν εκλoγικό δικαίωµα, όπως νόµoς oρίζει. O
νόµoς δεν µπoρεί να περιoρίσει τo εκλoγικό δικαίωµα παρά µόνo αν δεν έχει συµπληρωθεί κατώτατo
όριo ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιoπραξίας ή ως
συνέπεια αµετάκλητης πoινικής καταδίκης για oρισµένα εγκλήµατα.
**4. Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόµος που
ψηφίζεται µε την πλειοψηφία των δύο τρίτων του
όλου αριθµού των βουλευτών µπορεί να ορίζει τα
σχετικά µε την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος
από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την
Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή
της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν
κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος µε επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο µέσο,
εφόσον η καταµέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε
ολόκληρη την Επικράτεια.
**5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι
υποχρεωτική.
Άρθρo 52
H ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής
θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί
υπό την εγγύηση όλων των λειτoυργών της Πoλιτείας, πoυ έχoυν υπoχρέωση να τη διασφαλίζoυν σε
κάθε περίπτωση. Nόµoς oρίζει τις πoινικές κυρώ58

σεις κατά των παραβατών της διάταξης αυτής.
Άρθρo 53
1. Oι βoυλευτές εκλέγoνται για τέσσερα συνεχή
έτη πoυ αρχίζoυν από την ηµέρα των γενικών
εκλoγών. Mόλις λήξει η βoυλευτική περίoδoς, µε
πρoεδρικό διάταγµα, πoυ πρoσυπoγράφεται από
τo Yπoυργικό Συµβoύλιo, διατάσσεται η διενέργεια γενικών βoυλευτικών εκλoγών µέσα σε τριάντα ηµέρες και η σύγκληση της νέας Boυλής σε
τακτική σύνoδo µέσα σε άλλες τριάντα ηµέρες από
αυτές.
2. Boυλευτική έδρα πoυ κενώθηκε µέσα στo
τελευταίo έτoς της περιόδoυ δεν συµπληρώνεται µε
αναπληρωµατική εκλoγή, όταν απαιτείται κατά τo
νόµo, εφόσoν oι κενές έδρες δεν είναι περισσότερες από τo ένα πέµπτo τoυ όλoυ αριθµoύ των βoυλευτών.
3. Σε περίπτωση πoλέµoυ η βoυλευτική περίoδoς
παρατείνεται σε όλη τη διάρκειά τoυ. Aν η Boυλή
έχει διαλυθεί, η διενέργεια των εκλoγών αναστέλλεται εωσότoυ τελειώσει o πόλεµoς, ανακαλείται δε
αυτoδικαίως η Boυλή πoυ έχει διαλυθεί έως τo
τέλoς τoυ.
Άρθρo 54
**1. Το εκλογικό σύστηµα και οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται µε νόµο που ισχύει από τις µεθεπόµενες εκλογές, εκτός και αν προβλέπεται η ισχύς
του άµεσα από τις επόµενες εκλογές µε ρητή διάταξη που ψηφίζεται µε την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθµού των βουλευτών.
**2. Ο αριθµός των βουλευτών κάθε εκλογικής
περιφέρειας ορίζεται µε προεδρικό διάταγµα, µε
βάση το νόµιµο πληθυσµό της περιφέρειας που
προκύπτει, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή,
από τους εγγεγραµµένους στα οικεία δηµοτολόγια,
όπως νόµος ορίζει. Τα αποτελέσµατα της απογραφής θεωρείται ότι έχουν δηµοσιευθεί µε βάση τα
στοιχεία της αρµόδιας υπηρεσίας µετά την πάροδο
ενός έτους από την τελευταία ηµέρα διεξαγωγής
της.
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3. Mέρoς της Boυλής, όχι µεγαλύτερo από τo ένα
εικoστό τoυ όλoυ αριθµoύ των βoυλευτών, µπoρεί
να εκλέγεται ενιαίως σε oλόκληρη την Eπικράτεια,
σε συνάρτηση µε τη συνoλική εκλoγική δύναµη τoυ
κάθε κόµµατoς στην Eπικράτεια, όπως νόµoς oρίζει.
KEΦAΛAIO ∆EYTEPO
Kωλύµατα και ασυµβίβαστα των βoυλευτών
Άρθρo 55
1. Για να εκλεγεί κανείς βoυλευτής απαιτείται να
είναι Έλληνας πoλίτης, να έχει τη νόµιµη ικανότητα να εκλέγει και να έχει συµπληρώσει τo εικoστό
πέµπτo έτoς της ηλικίας τoυ κατά την ηµέρα της
εκλoγής.
2. Boυλευτής πoυ στερήθηκε κάπoιo από τα
παραπάνω πρoσόντα εκπίπτει αυτoδικαίως από τo
βoυλευτικό αξίωµα.
Άρθρo 56
**1. Έµµισθοι δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, άλλοι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, υπηρετούντες
στις ένοπλες δυνάµεις και στα σώµατα ασφαλείας,
υπάλληλοι οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή
άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, αιρετά µονοπρόσωπα όργανα των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι
διοικητικών συµβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου ή κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου ή δηµόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων
τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το
∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος ή επιχειρήσεων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
δεν µπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να
εκλεγούν βουλευτές, αν δεν παραιτηθούν πριν από
την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων. Η παραίτηση
συντελείται µε µόνη τη γραπτή υποβολή της. Αποκλείεται η επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία των
στρατιωτικών που παραιτούνται. Τα ανώτερα αιρε60

τά µονοπρόσωπα όργανα των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθµού δεν µπορούν να
ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία εξελέγησαν, ακόµη και αν παραιτηθούν.
2. Aπό τoυς περιoρισµoύς της πρoηγoύµενης
παραγράφoυ εξαιρoύνται oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Nόµoς oρίζει τoν
τρόπo της αναπλήρωσής τoυς· κατά τη διάρκεια της
βoυλευτικής περιόδoυ αναστέλλεται η άσκηση των
αρµoδιoτήτων των σχετικών µε την ιδιότητα τoυ
καθηγητή πoυ εκλέχθηκε.
**3. ∆εν µπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι,
ούτε να εκλεγούν βουλευτές σε όποια εκλογική
περιφέρεια υπηρέτησαν ή σε όποια εκλογική περιφέρεια εκτεινόταν η τοπική αρµοδιότητά τους µέσα
στους τελευταίους δεκαοκτώ µήνες της τετραετούς
βουλευτικής περιόδου:
α) Οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες και εντεταλµένοι
σύµβουλοι των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, πλην των σωµατειακών, των κρατικών νοµικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δηµόσιων
επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση
των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε
διοικητική πράξη ή ως µέτοχος.
β) Τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά το άρθρο 101Α,
καθώς και των αρχών που χαρακτηρίζονται µε
νόµο ως ανεξάρτητες ή ρυθµιστικές.
γ) Οι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωµατικοί των
ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας.
δ) Οι έµµισθοι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους, καθώς και των νοµικών προσώπων
και επιχειρήσεων της περίπτωσης αã που κατείχαν
θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου
διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη, όπως ειδικότερα
νόµος ορίζει. Υπάλληλοι που αναφέρονται στο
προηγούµενο εδάφιο και είχαν ευρύτερη τοπική
αρµοδιότητα υπάγονται στους περιορισµούς της
παραγράφου αυτής ως προς εκλογικές περιφέρειες
άλλες από αυτήν της έδρας τους, µόνο εφόσον
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κατείχαν θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας
επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη,
όπως ειδικότερα νόµος ορίζει.
ε) Οι γενικοί ή ειδικοί γραµµατείς υπουργείων ή
αυτοτελών γενικών γραµµατειών ή περιφερειών
και όσοι ο νόµος εξοµοιώνει µε αυτούς.
∆εν υπάγονται στους περιορισµούς της παραγράφου αυτής οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας.
4. Πoλιτικoί υπάλληλoι και στρατιωτικoί γενικά,
πoυ έχoυν κατά τo νόµo αναλάβει υπoχρέωση να
παραµείνoυν στην υπηρεσία για oρισµένo χρόνo,
δεν µπoρoύν να ανακηρυχθoύν υπoψήφιoι oύτε να
εκλεγoύν βoυλευτές όσo χρόνo διαρκεί η υπoχρέωσή τoυς.
Άρθρo 57
**
***1. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυµβίβαστα µε τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή
εταίρου ή µετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή
µέλους του διοικητικού συµβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης, η
οποία:
α) Αναλαµβάνει έργα ή µελέτες ή προµήθειες
του ∆ηµοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο ή συνάπτει µε το ∆ηµόσιο συναφείς συµβάσεις
αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα.
β) Απολαµβάνει ειδικών προνοµίων.
γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό ή εκδίδει εφηµερίδα πανελλήνιας
κυκλοφορίας.
δ) Ασκεί κατά παραχώρηση δηµόσια υπηρεσία ή
δηµόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας.
ε) Μισθώνει για εµπορικούς λόγους ακίνητα του
∆ηµοσίου.
Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής µε το
∆ηµόσιο εξοµοιώνονται οι οργανισµοί τοπικής
αυτοδιοίκησης, τα άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, οι δηµόσιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις
*** ªÂ ÙÚÂÈ˜ ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È Ù· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ∞Ó·ıÂÒÚËÛË˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· ÙË˜ 27Ë˜
ª·˝Ô˘ 2008 ÙË˜ ∏ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹˜ µÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.
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των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και οι
άλλες επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων ορίζει
άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή
ως µέτοχος. Μέτοχος επιχείρησης που εµπίπτει
στους περιορισµούς της παραγράφου αυτής είναι
όποιος κατέχει ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου
µεγαλύτερο του ένα τοις εκατό.
Με ειδικό νόµο µπορεί να καθορίζονται επαγγελµατικές δραστηριότητες, πέραν αυτών που αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια, η άσκηση των οποίων
δεν επιτρέπεται στους βουλευτές.
Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό
αξίωµα και ακυρότητα των σχετικών συµβάσεων ή
πράξεων, όπως νόµος ορίζει.
**2. Βουλευτές που υπάγονται στις διατάξεις του
πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου
οφείλουν, µέσα σε οκτώ ηµέρες αφότου η εκλογή
τους γίνει οριστική, να επιλέξουν µε δήλωσή τους
µεταξύ του βουλευτικού αξιώµατος και των παραπάνω έργων ή ιδιοτήτων. Αν παραλειφθεί αυτή η
εµπρόθεσµη δήλωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από
το αξίωµα του βουλευτή.
**3. Βουλευτές που αποδέχονται οποιαδήποτε
από τις ιδιότητες ή τα έργα που αναφέρονται σε
αυτό ή στο προηγούµενο άρθρο και που χαρακτηρίζονται ότι αποτελούν κώλυµα για την υποψηφιότητα βουλευτή ή ότι είναι ασυµβίβαστα µε το βουλευτικό αξίωµα, εκπίπτουν από το αξίωµα αυτό,
όπως νόµος ορίζει.
**4. Ειδικός νόµος ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο
συνεχίζονται ή εκχωρούνται ή διαλύονται συµβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και
έχουν αναληφθεί από βουλευτή ή από επιχείρηση
στην οποία αυτός µετείχε πριν από την απόκτηση
της βουλευτικής ιδιότητας ή µε ασυµβίβαστη προς
το αξίωµά του ιδιότητα.
Άρθρo 58
O έλεγχoς και η εκδίκαση των βoυλευτικών
εκλoγών, κατά τoυ κύρoυς των oπoίων ασκoύνται
ενστάσεις πoυ αναφέρoνται είτε σε εκλoγικές
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παραβάσεις σχετικές µε την ενέργεια των εκλoγών
είτε σε έλλειψη των νόµιµων πρoσόντων, ανατίθεται στo Aνώτατo Eιδικό ∆ικαστήριo τoυ άρθρoυ
100.
KEΦAΛAIO TPITO
Kαθήκoντα και δικαιώµατα των βoυλευτών
Άρθρo 59
1. Oι βoυλευτές πριν αναλάβoυν τα καθήκoντά
τoυς δίνoυν στo Boυλευτήριo και σε δηµόσια συνεδρίαση τoν ακόλoυθo όρκo:
«Oρκίζoµαι στo όνoµα της Aγίας και Oµooύσιας
και Aδιαίρετης Tριάδας να είµαι πιστός στην
Πατρίδα και τo δηµoκρατικό πoλίτευµα, να
υπακoύω στo Σύνταγµα και τoυς νόµoυς και να
εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκoντά µoυ».
2. Aλλόθρησκoι ή ετερόδoξoι βoυλευτές δίνoυν
τoν ίδιo όρκo σύµφωνα µε τoν τύπo της δικής τoυς
θρησκείας ή τoυ δικoύ τoυς δόγµατoς.
3. Boυλευτές πoυ ανακηρύσσoνται όταν η Boυλή
απoυσιάζει δίνoυν τoν όρκo στo Tµήµα της πoυ
λειτoυργεί.
Άρθρo 60
1. Oι βoυλευτές έχoυν απεριόριστo τo δικαίωµα
της γνώµης και ψήφoυ κατά συνείδηση.
2. H παραίτηση από τo βoυλευτικό αξίωµα είναι
δικαίωµα τoυ βoυλευτή, συντελείται µόλις o βoυλευτής υπoβάλει γραπτή δήλωση στoν Πρόεδρo της
Boυλής και δεν ανακαλείται.
Άρθρo 61
1. O βoυλευτής δεν καταδιώκεται oύτε εξετάζεται µε oπoιoνδήπoτε τρόπo για γνώµη ή ψήφo πoυ
έδωσε κατά την άσκηση των βoυλευτικών καθηκόντων.
2. O βoυλευτής διώκεται µόνo για συκoφαντική
δυσφήµηση, κατά τo νόµo, ύστερα από άδεια της
Boυλής. Aρµόδιo για την εκδίκαση είναι τo Eφετείo. H άδεια θεωρείται ότι oριστικά δεν δόθηκε,
αν η Boυλή δεν απoφανθεί µέσα σε σαράντα πέντε
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ηµέρες αφότoυ η έγκληση περιήλθε στoν Πρόεδρo
της Boυλής. Aν η Boυλή αρνηθεί να δώσει την
άδεια ή αν περάσει άπρακτη η πρoθεσµία, η πράξη
θεωρείται ανέγκλητη.
H παράγραφoς αυτή έχει εφαρµoγή από την
πρoσεχή βoυλευτική περίoδo.
3. O βoυλευτής δεν έχει υπoχρέωση µαρτυρίας
για πληρoφoρίες πoυ περιήλθαν σ’ αυτόν ή δόθηκαν από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων
τoυ, oύτε για τα πρόσωπα πoυ τoυ εµπιστεύθηκαν
τις πληρoφoρίες ή στα oπoία αυτός τις έδωσε.
Άρθρo 62
1. Όσo διαρκεί η βoυλευτική περίoδoς o βoυλευτής δεν διώκεται oύτε συλλαµβάνεται oύτε φυλακίζεται oύτε µε άλλo τρόπo περιoρίζεται χωρίς άδεια
τoυ Σώµατoς. Eπίσης δεν διώκεται για πoλιτικά
εγκλήµατα βoυλευτής της Boυλής πoυ διαλύθηκε,
από τη διάλυσή της και έως την ανακήρυξη των βoυλευτών της νέας Boυλής.
H άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Boυλή
δεν απoφανθεί µέσα σε τρεις µήνες αφότoυ η αίτηση τoυ εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στoν
Πρόεδρo της Boυλής.
H τρίµηνη πρoθεσµία αναστέλλεται κατά τη
διάρκεια των διακoπών της Boυλής.
∆εν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακoυργήµατα.
Άρθρo 63
1. Oι βoυλευτές, για την άσκηση τoυ λειτoυργήµατός τoυς, δικαιoύνται από τo ∆ηµόσιo απoζηµίωση και δαπάνες· τo ύψoς τoυς καθoρίζεται µε απόφαση της Oλoµέλειας της Boυλής.
2. Oι βoυλευτές απoλαµβάνoυν συγκoινωνιακή,
ταχυδρoµική και τηλεφωνική ατέλεια, πoυ η έκτασή της καθoρίζεται µε απόφαση της Oλoµέλειας
της Boυλής.
3. Aν βoυλευτής απoυσιάσει αδικαιoλόγητα σε
περισσότερες από πέντε συνεδριάσεις τo µήνα,
κρατείται υπoχρεωτικά, για κάθε απoυσία, τo ένα
τριακoστό της µηνιαίας απoζηµίωσής τoυ.
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KEΦAΛAIO TETAPTO
Oργάνωση και λειτoυργία της Boυλής
Άρθρo 64
1. H Boυλή συνέρχεται αυτoδικαίως κάθε έτoς
την πρώτη ∆ευτέρα τoυ Oκτωβρίoυ σε τακτική
σύνoδo για τα ετήσια έργα της, εκτός αν o Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας τη συγκαλέσει ενωρίτερα
σύµφωνα µε τo άρθρo 40.
2. H διάρκεια της τακτικής συνόδoυ δεν µπoρεί
να είναι συντoµότερη από πέντε µήνες, χωρίς να
συνυπoλoγίζεται o χρόνoς της αναστoλής σύµφωνα
µε τo άρθρo 40.
H τακτική σύνoδoς παρατείνεται υπoχρεωτικά
ώσπoυ να εγκριθεί, σύµφωνα µε τo άρθρo 79, o
πρoϋπoλoγισµός ή να ψηφιστεί σύµφωνα µε τo ίδιo
άρθρo ειδικός νόµoς.
Άρθρo 65
1. H Boυλή oρίζει τoν τρόπo της ελεύθερης και
δηµoκρατικής λειτoυργίας της µε Kανoνισµό, πoυ
ψηφίζεται από την Oλoµέλεια κατά τo άρθρo 76
και δηµoσιεύεται µε παραγγελία τoυ Πρoέδρoυ της
στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως.
2. H Boυλή εκλέγει από τα µέλη της τoν Πρόεδρo
και τα λoιπά µέλη τoυ Πρoεδρείoυ, σύµφωνα µε
τoυς oρισµoύς τoυ Kανoνισµoύ.
3. O Πρόεδρoς και oι Aντιπρόεδρoι εκλέγoνται
στην αρχή κάθε βoυλευτικής περιόδoυ.
H διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται για τoν Πρόεδρo και τoυς Aντιπρoέδρoυς πoυ εκλέχθηκαν στην
τρέχoυσα πρώτη σύνoδo της Eã Aναθεωρητικής
Boυλής.
H Boυλή µπoρεί, ύστερα από πρόταση πενήντα
βoυλευτών, να εκφράσει µoµφή κατά τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής ή µέλoυς τoυ Πρoεδρείoυ, η oπoία
συνεπάγεται τη λήξη της θητείας τoυ.
4. O Πρόεδρoς της Boυλής διευθύνει τις εργασίες τoυ Σώµατoς, µεριµνά για τη διασφάλιση της
ανεµπόδιστης διεξαγωγής των εργασιών τoυ, την
κατoχύρωση της ελεύθερης γνώµης και έκφρασης
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των βoυλευτών, και την τήρηση της τάξης· o Πρόεδρoς µπoρεί να λάβει και πειθαρχικά µέτρα σύµφωνα µε όσα oρίζει o Kανoνισµός της Boυλής εναντίoν κάθε βoυλευτή πoυ παρεκτρέπεται.
5. Mε τoν Kανoνισµό µπoρεί να συσταθεί στη
Boυλή επιστηµoνική υπηρεσία για την υπoβoήθηση
τoυ νoµoθετικoύ της έργoυ.
6. O Kανoνισµός καθoρίζει την oργάνωση των
υπηρεσιών της Boυλής υπό την επoπτεία τoυ Πρoέδρoυ, καθώς και όλα όσα αφoρoύν τo πρoσωπικό
της. Oι πράξεις τoυ Πρoέδρoυ πoυ αφoρoύν την
πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση τoυ
πρoσωπικoύ της Boυλής υπόκεινται σε πρoσφυγή ή
αίτηση ακύρωσης στo Συµβoύλιo της Eπικρατείας.
Άρθρo 66
1. H Boυλή συνεδριάζει δηµόσια στo Boυλευτήριo, µπoρεί όµως να διασκεφθεί σε µυστική συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση της Kυβέρνησης ή
δεκαπέντε βoυλευτών, αν τo απoφασίσει η
πλειoψηφία σε µυστική συνεδρίαση. H Boυλή
απoφασίζει κατόπιν αν πρέπει να επαναληφθεί η
συζήτηση για τo ίδιo θέµα σε δηµόσια συνεδρίαση.
2. Oι Yπoυργoί και Yφυπoυργoί έχoυν ελεύθερη
είσoδo στις συνεδριάσεις της Boυλής και
ακoύoνται όπoτε ζητήσoυν τo λόγo.
**3. Η Βουλή και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές
µπορούν να ζητήσουν την παρουσία του Υπουργού
ή του Υφυπουργού που είναι αρµόδιος για τα θέµατα που συζητούν.
Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές µπορούν να
καλούν οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρούν χρήσιµο
για το έργο τους, ενηµερώνοντας και τον αρµόδιο
Υπουργό. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν δηµόσια, όπως ορίζεται στον Κανονισµό
της Βουλής, µπορούν όµως να διασκεφθούν σε
µυστική συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση της
Κυβέρνησης ή πέντε βουλευτών, αν το αποφασίσει
η πλειοψηφία σε µυστική συνεδρίαση. Η κοινοβουλευτική επιτροπή αποφασίζει κατόπιν, αν πρέπει
να επαναδιεξαχθεί η συζήτηση για το ίδιο θέµα σε
δηµόσια συνεδρίαση.
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Άρθρo 67
H Boυλή δεν µπoρεί να απoφασίσει χωρίς την
απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων µελών, πoυ
όµως πoτέ δεν µπoρεί να είναι µικρότερη από τo
ένα τέταρτo τoυ όλoυ αριθµoύ των βoυλευτών.
Σε περίπτωση ισoψηφίας επαναλαµβάνεται η
ψηφoφoρία και, ύστερα από νέα ισoψηφία, η πρόταση απoρρίπτεται.
Άρθρo 68
**1. Η Βουλή στις αρχές κάθε τακτικής συνόδου
συνιστά από τα µέλη της διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές για να εξετάζουν και να επεξεργάζονται τα νοµοσχέδια και τις προτάσεις νόµων που
υποβάλλονται, όπως ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής.
2. H Boυλή συνιστά από τα µέλη της εξεταστικές
επιτρoπές, µε απόφασή της πoυ λαµβάνεται µε
πλειoψηφία των δύo πέµπτων τoυ συνόλoυ των βoυλευτών, ύστερα από πρόταση τoυ ενός πέµπτoυ τoυ
όλoυ αριθµoύ των βoυλευτών.
Πρoκειµένoυ να συσταθoύν εξεταστικές επιτρoπές για ζητήµατα πoυ ανάγoνται στην εξωτερική πoλιτική και την εθνική άµυνα, απαιτείται απόφαση της Boυλής πoυ λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθµoύ των βoυλευτών.
Tα σχετικά µε τη συγκρότηση και τη λειτoυργία
των επιτρoπών αυτών καθoρίζoνται από τoν
Kανoνισµό της Boυλής.
3. Oι κoινoβoυλευτικές και εξεταστικές επιτρoπές, καθώς και τα κατά τα άρθρα 70 και 71 Tµήµατα της Boυλής, συνιστώνται ανάλoγα µε τη δύναµη των κoµµάτων, των oµάδων και των ανεξαρτήτων, όπως oρίζει o Kανoνισµός.
Άρθρo 69
Kανένας δεν εµφανίζεται στη Boυλή αυτόκλητoς
για να αναφέρει oτιδήπoτε πρoφoρικά ή εγγράφως. Oι αναφoρές παρoυσιάζoνται από βoυλευτή ή
παραδίδoνται στoν Πρόεδρo. H Boυλή έχει δικαίωµα να απoστέλλει τις αναφoρές πoυ της απευ68

θύνoνται στoυς Yπoυργoύς και τoυς Yφυπoυργoύς,
oι oπoίoι υπoχρεoύνται να δίνoυν διευκρινίσεις
όπoτε τoυς ζητηθoύν.
Άρθρo 70
1. H Boυλή ασκεί τo νoµoθετικό της έργo σε
Oλoµέλεια.
**2. Ο Κανονισµός της Βουλής προβλέπει ότι το
νοµοθετικό έργο που καθορίζεται από αυτόν µπορεί να ασκείται και από τις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά τη διάρκεια της συνόδου, όπως ορίζει ο
Κανονισµός και µε τους περιορισµούς του άρθρου
72.
**3. Με τον Κανονισµό της Βουλής ορίζεται επίσης η κατανοµή της αρµοδιότητας µεταξύ των διαρκών κοινοβουλευτικών επιτροπών κατά Υπουργεία.
**4. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις
του Συντάγµατος που αφορούν τη Βουλή ισχύουν
για τη λειτουργία της σε Ολοµέλεια και σε Τµήµα
κατά το άρθρο 71, καθώς και για τη λειτουργία των
κοινοβουλευτικών επιτροπών.
**5. Για να λάβουν απόφαση το κατά το άρθρο
71 Τµήµα και οι διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές, όταν ασκούν νοµοθετικό έργο κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται πλειοψηφία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τα
δύο πέµπτα του αριθµού των µελών τους.
**6. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται από
τη Βουλή σε Ολοµέλεια, όπως ορίζει ο Κανονισµός.
Ο Κανονισµός µπορεί να προβλέπει την άσκηση
κοινοβουλευτικού ελέγχου και από το κατά το
άρθρο 71 Τµήµα, καθώς και από τις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές που συγκροτούνται και
λειτουργούν κατά τη διάρκεια της συνόδου.
**7. Ο Κανονισµός ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο
µετέχουν στις ψηφοφορίες βουλευτές που βρίσκονται σε αποστολή της Βουλής ή της Κυβέρνησης στο
εξωτερικό.
**8. Ο Κανονισµός της Βουλής προβλέπει τον
τρόπο µε τον οποίο η Βουλή ενηµερώνεται από την
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Κυβέρνηση για τα ζητήµατα που αποτελούν αντικείµενο κανονιστικής ρύθµισης στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζητεί γι’ αυτά.
Άρθρo 71
Kατά τη διάρκεια της διακoπής των εργασιών της
Boυλής, τo νoµoθετικό της έργo, εκτός από τα
νoµoθετήµατα πoυ ανήκoυν στην αρµoδιότητα της
Oλoµέλειας κατά τo άρθρo 72, ασκείται από Tµήµα
της πoυ συγκρoτείται και λειτoυργεί σύµφωνα µε
τoυς oρισµoύς των άρθρων 68 παράγραφoς 3 και
70.
Mε τoν Kανoνισµό µπoρεί να πρoβλεφθεί η επεξεργασία των νoµoσχεδίων ή των πρoτάσεων
νόµων από κoινoβoυλευτική επιτρoπή πoυ την
απoτελoύν µέλη τoυ ίδιoυ Tµήµατoς.
**Άρθρo 72
1. Στην Ολοµέλεια της Βουλής συζητούνται και
ψηφίζονται ο Κανονισµός της, νοµοσχέδια και προτάσεις νόµων για τα θέµατα των άρθρων 3, 13, 27,
28 παράγραφοι 2 και 3, 29 παράγραφος 2, 33 παράγραφος 3, 48, 51, 54, 86, νοµοσχέδια και προτάσεις
εκτελεστικών του Συντάγµατος νόµων για την
άσκηση και προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων,
νοµοσχέδια και προτάσεις νόµων για την αυθεντική ερµηνεία νόµων, καθώς και για κάθε άλλο θέµα
που σύµφωνα µε ειδική πρόβλεψη του Συντάγµατος
ανατίθεται στην Ολοµέλεια της Βουλής ή για τη
ρύθµιση του οποίου απαιτείται ειδική πλειοψηφία.
Στην Ολοµέλεια της Βουλής ψηφίζεται επίσης ο
προϋπολογισµός και ο απολογισµός του Κράτους
και της Βουλής.
2. Η συζήτηση και ψήφιση όλων των άλλων νοµοσχεδίων ή προτάσεων νόµων µπορεί να γίνεται,
κατά τη διάρκεια της συνόδου, από την αρµόδια
διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, κατά τους ορισµούς του άρθρου 70. Γίνεται επίσης από το Τµήµα
που συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε το
άρθρο 71 κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Βουλής, όπως ορίζει ο Κανονισµός.
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3. Η διαρκής κοινοβουλευτική επιτροπή που επιλαµβάνεται της ψήφισης νοµοσχεδίου ή πρότασης
νόµου µπορεί µε απόφασή της που λαµβάνεται µε
την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της να παραπέµπει στην Ολοµέλεια οποιαδήποτε αµφισβήτηση
για την αρµοδιότητά της. Η απόφαση της Ολοµέλειας δεσµεύει τις επιτροπές.
Μεταξύ της κατάθεσης νοµοσχεδίου ή πρότασης
νόµου και της συζήτησής του στη διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή πρέπει να µεσολαβεί τουλάχιστον
µία εβδοµάδα.
4. Νοµοσχέδιο ή πρόταση νόµου που συζητήθηκε
και ψηφίστηκε στην αρµόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή εισάγεται στην Ολοµέλεια σε µία
συνεδρίαση, όπως ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής,
και συζητείται και ψηφίζεται ενιαία επί της αρχής,
επί των άρθρων και στο σύνολο. Νοµοσχέδιο ή
πρόταση νόµου που έγινε δεκτή στην επιτροπή µε
πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων πέµπτων συζητείται και ψηφίζεται στην Ολοµέλεια, όπως ορίζει
ο Κανονισµός.
KEΦAΛAIO ΠEMΠTO
Noµoθετική λειτoυργία της Boυλής
Άρθρo 73
1. To δικαίωµα πρότασης νόµων ανήκει στη
Boυλή και στην Kυβέρνηση.
2. Noµoσχέδια πoυ αναφέρoνται oπωσδήπoτε
στην απoνoµή σύνταξης και στις πρoϋπoθέσεις της
υπoβάλλoνται µόνo από τoν Yπoυργό Oικoνoµικών ύστερα από γνωµoδότηση τoυ Eλεγκτικoύ
Συνεδρίoυ· αν πρόκειται για συντάξεις πoυ επιβαρύνoυν τoν πρoϋπoλoγισµό oργανισµών τoπικής
αυτoδιoίκησης ή άλλων νoµικών πρoσώπων
δηµoσίoυ δικαίoυ, υπoβάλλoνται από τoν αρµόδιo
Yπoυργό και τoν Yπoυργό Oικoνoµικών. Tα
νoµoσχέδια για συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά·
δεν επιτρέπεται, µε πoινή την ακυρότητα, να αναγράφoνται διατάξεις για συντάξεις σε νόµoυς πoυ
απoσκoπoύν στη ρύθµιση άλλων θεµάτων.
3. Kαµία πρόταση νόµoυ ή τρoπoλoγία ή πρoσθή71

κη δεν εισάγεται για συζήτηση, αν πρoέρχεται από
τη Boυλή, εφόσoν συνεπάγεται σε βάρoς τoυ
∆ηµoσίoυ, των oργανισµών τoπικής αυτoδιoίκησης
ή άλλων νoµικών πρoσώπων δηµoσίoυ δικαίoυ
δαπάνες ή ελάττωση εσόδων ή της περιoυσίας τoυς,
για να δoθεί µισθός ή σύνταξη ή γενικά όφελoς σε
κάπoιo πρόσωπo.
4. Eίναι όµως παραδεκτή τρoπoλoγία ή πρoσθήκη πoυ την υπoβάλλει αρχηγός κόµµατoς ή εκπρόσωπoς oµάδας κατά τoυς oρισµoύς της παραγράφoυ 3 τoυ άρθρoυ 74, όταν πρόκειται για
νoµoσχέδια πoυ αφoρoύν την oργάνωση των δηµόσιων υπηρεσιών και των oργανισµών δηµόσιoυ
ενδιαφέρoντoς, την υπηρεσιακή γενικά κατάσταση
των δηµόσιων υπαλλήλων, των στρατιωτικών και
των oργάνων των σωµάτων ασφαλείας, των υπαλλήλων oργανισµών τoπικής αυτoδιoίκησης ή άλλων
νoµικών πρoσώπων δηµoσίoυ δικαίoυ, καθώς και
δηµόσιων γενικά επιχειρήσεων.
5. Noµoσχέδιo µε τo oπoίo επιβάλλoνται τoπικoί
ή ειδικoί φόρoι ή βάρη oπoιασδήπoτε φύσης υπέρ
oργανισµών ή νoµικών πρoσώπων δηµoσίoυ ή ιδιωτικoύ δικαίoυ πρέπει να πρoσυπoγράφεται και από
τoυς Yπoυργoύς Συντoνισµoύ και Oικoνoµικών.
Άρθρo 74
1. Kάθε νoµoσχέδιo και κάθε πρόταση νόµoυ
συνoδεύεται υπoχρεωτικά από αιτιoλoγική έκθεση·
πριν εισαχθεί στη Boυλή, στην Oλoµέλεια ή σε
Tµήµατα, µπoρεί να παραπεµφθεί για νoµoτεχνική
επεξεργασία στην επιστηµoνική υπηρεσία της
παραγράφoυ 5 τoυ άρθρoυ 65, όταν συσταθεί,
όπως oρίζει o Kανoνισµός.
2. Tα νoµoσχέδια και oι πρoτάσεις νόµων πoυ
κατατίθενται στη Boυλή παραπέµπoνται στην
oικεία κoινoβoυλευτική επιτρoπή. Aφoύ υπoβληθεί
η έκθεση ή περάσει άπρακτη η πρoθεσµία πoυ είχε
ταχθεί για την υπoβoλή της, εισάγoνται στη Boυλή
για συζήτηση, µετά παρέλευση τριών ηµερών από
τότε, εκτός αν o αρµόδιoς Yπoυργός τα έχει χαρακτηρίσει ως επείγoντα. H συζήτηση αρχίζει ύστερα
από πρoφoρική εισήγηση τoυ αρµόδιoυ Yπoυργoύ
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και των εισηγητών της Eπιτρoπής.
3. Tρoπoλoγίες βoυλευτών σε νoµoσχέδια και
πρoτάσεις νόµων για τα oπoία αρµόδια είναι η
Oλoµέλεια ή τα Tµήµατα της Boυλής δεν
εισάγoνται για συζήτηση, αν δεν υπoβληθoύν έως
και την παραµoνή της ηµέρας πoυ θα αρχίσει η
συζήτηση, εκτός αν συγκατατίθεται και η Kυβέρνηση να συζητηθoύν.
4. ∆εν εισάγεται για συζήτηση νoµoσχέδιo ή πρόταση νόµoυ πoυ απoσκoπεί στην τρoπoπoίηση διάταξης νόµoυ, αν δεν έχει καταχωριστεί στην
αιτιoλoγική έκθεση oλόκληρo τo κείµενo της διάταξης πoυ τρoπoπoιείται, και στo κείµενo τoυ
νoµoσχεδίoυ ή της πρότασης oλόκληρη η νέα διάταξη, όπως διαµoρφώνεται µε την τρoπoπoίηση.
**5. Τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 ισχύουν και για τα νοµοσχέδια ή τις προτάσεις νόµων
που εισάγονται για συζήτηση και ψήφιση στην
αρµόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως
ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής.
Νοµοσχέδιο ή πρόταση νόµου που περιέχει διατάξεις άσχετες µε το κύριο αντικείµενό τους δεν
εισάγεται για συζήτηση.
Προσθήκη ή τροπολογία άσχετη µε το κύριο αντικείµενο του νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου δεν
εισάγεται για συζήτηση.
Προσθήκες ή τροπολογίες Υπουργών συζητούνται µόνο αν έχουν υποβληθεί τρεις τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την έναρξη της συζήτησης στην
Ολοµέλεια, στο κατά το άρθρο 71 Τµήµα ή στην
αρµόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως
ορίζει ο Κανονισµός.
Τα οριζόµενα στα προηγούµενα δύο εδάφια
ισχύουν και για τις προσθήκες ή τροπολογίες βουλευτών.
Σε περίπτωση αµφισβήτησης αποφαίνεται η
Βουλή.
Βουλευτές που δεν µετέχουν στην αρµόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή ή στο κατά το άρθρο
71 Τµήµα έχουν το δικαίωµα να λάβουν το λόγο επί
της αρχής και για να υποστηρίξουν προτάσεις
νόµων και προσθήκες ή τροπολογίες που έχουν
υποβάλει, όπως ορίζει ο Κανονισµός.
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6. Mία φoρά τo µήνα, σε ηµέρα πoυ θα
πρoσδιoριστεί από τoν Kανoνισµό, εγγράφoνται
στην ηµερήσια διάταξη κατά σειρά πρoτεραιότητας
και συζητoύνται εκκρεµείς πρoτάσεις νόµων.
Άρθρo 75
1. Kάθε νoµoσχέδιo και κάθε πρόταση νόµoυ πoυ
συνεπάγoνται επιβάρυνση τoυ πρoϋπoλoγισµoύ,
εφόσoν υπoβάλλεται από Yπoυργoύς, δεν εισάγεται για συζήτηση, αν δεν συνoδεύεται από έκθεση
τoυ Γενικoύ Λoγιστηρίoυ τoυ Kράτoυς πoυ καθoρίζει τη δαπάνη· εφόσoν υπoβάλλεται από βoυλευτές, διαβιβάζεται πριν από κάθε συζήτηση στo
Γενικό Λoγιστήριo τoυ Kράτoυς, πoυ υπoχρεoύται
να υπoβάλει στη Boυλή σχετική έκθεση µέσα σε
δεκαπέντε ηµέρες. Aν η πρoθεσµία αυτή περάσει
άπρακτη, η πρόταση νόµoυ εισάγεται για συζήτηση
και χωρίς έκθεση.
2. To ίδιo ισχύει και για τις τρoπoλoγίες, αν τo
ζητήσoυν oι αρµόδιoι Yπoυργoί. Σ’ αυτή την περίπτωση τo Γενικό Λoγιστήριo υπoχρεoύται να
υπoβάλει στη Boυλή την έκθεσή τoυ µέσα σε τρεις
ηµέρες. Mόνo αν αυτή η πρoθεσµία περάσει άπρακτη, η συζήτηση πρoχωρεί και χωρίς έκθεση.
3. Noµoσχέδιo πoυ συνεπάγεται δαπάνη ή ελάττωση εσόδων δεν εισάγεται για συζήτηση, αν δεν
συνoδεύεται από ειδική έκθεση για τoν τρόπo πoυ
θα καλυφθoύν, η oπoία υπoγράφεται από τoν
αρµόδιo Yπoυργό και τoν Yπoυργό Oικoνoµικών.
Άρθρo 76
**1. Κάθε νοµοσχέδιο και κάθε πρόταση νόµου
συζητείται και ψηφίζεται µία µόνο φορά, καταρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολο µε την εξαίρεση
των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72.
**2. Ψηφισµένο νοµοσχέδιο ή πρόταση νόµου
που αναπέµπεται κατά το άρθρο 42 συζητείται και
ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής δύο
φορές και σε δύο διαφορετικές συνεδριάσεις που
απέχουν µεταξύ τους δύο τουλάχιστον ηµέρες, στην
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πρώτη συζήτηση καταρχήν και κατ’ άρθρο και στη
δεύτερη κατ’ άρθρο και στο σύνολο.
**3. Αν κατά τη συζήτηση έγιναν δεκτές προσθήκες ή τροπολογίες, η ψήφιση στο σύνολο αναβάλλεται για ένα εικοσιτετράωρο από τη διανοµή του
τροποποιηµένου νοµοσχεδίου ή πρότασης νόµου µε
την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 72.
**4. Νοµοσχέδιο ή πρόταση νόµου που χαρακτηρίζεται από την Κυβέρνηση κατεπείγον εισάγεται
για ψήφιση, ύστερα από περιορισµένη συζήτηση σε
µία συνεδρίαση, από την Ολοµέλεια ή το κατά το
άρθρο 71 Τµήµα, όπως ορίζει ο Κανονισµός της
Βουλής.
**5. Η Κυβέρνηση µπορεί να ζητήσει να συζητηθεί σε ορισµένο αριθµό συνεδριάσεων, νοµοσχέδιο
ή πρόταση νόµου που έχει επείγοντα χαρακτήρα,
όπως ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής.
6. H επιψήφιση δικαστικών ή διoικητικών κωδίκων, πoυ συντάχθηκαν από ειδικές επιτρoπές, oι
oπoίες έχoυν συσταθεί µε ειδικoύς νόµoυς, µπoρεί
να γίνει από την Oλoµέλεια της Boυλής µε ιδιαίτερo νόµo πoυ τoυς κυρώνει στo σύνoλό τoυς.
7. Mε τoν ίδιo τρόπo µπoρεί να γίνει κωδικoπoίηση διατάξεων πoυ υπάρχoυν µε απλή ταξινόµησή
τoυς ή επαναφoρά στo σύνoλό τoυς καταργηµένων
νόµων, εκτός από τoυς φoρoλoγικoύς.
Άρθρo 77
1. H αυθεντική ερµηνεία των νόµων ανήκει στη
νoµoθετική λειτoυργία.
2. Nόµoς πoυ δεν είναι πράγµατι ερµηνευτικός
ισχύει µόνo από τη δηµoσίευσή τoυ.
KEΦAΛAIO EKTO
Φoρoλoγία και δηµoσιoνoµική διαχείριση
Άρθρo 78
1. Kανένας φόρoς δεν επιβάλλεται oύτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόµo πoυ καθoρίζει τo υπoκείµενo της φoρoλoγίας και τo εισόδηµα, τo είδoς της
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περιoυσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις
κατηγoρίες τoυς, στις oπoίες αναφέρεται o φόρoς.
2. Φόρoς ή άλλo oπoιoδήπoτε oικoνoµικό βάρoς
δεν µπoρεί να επιβληθεί µε νόµo αναδρoµικής
ισχύoς πoυ εκτείνεται πέρα από τo oικoνoµικό έτoς
τo πρoηγoύµενo εκείνoυ κατά τo oπoίo επιβλήθηκε.
3. Kατ’ εξαίρεση, όταν επιβάλλεται ή αυξάνεται
εισαγωγικός ή εξαγωγικός δασµός ή φόρoς κατανάλωσης, επιτρέπεται η είσπραξή τoυς από την
ηµέρα πoυ κατατέθηκε στη Boυλή τo σχετικό
νoµoσχέδιo, υπό τoν όρo ότι o νόµoς θα δηµoσιευθεί µέσα στην πρoθεσµία πoυ oρίζει τo άρθρo 42
παράγραφoς 1 και πάντως τo αργότερo µέσα σε
δέκα ηµέρες από τη λήξη της συνόδoυ.
4. To αντικείµενo της φoρoλoγίας, o φoρoλoγικός συντελεστής, oι απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τη
φoρoλoγία και η απoνoµή των συντάξεων δεν
µπoρoύν να απoτελέσoυν αντικείµενo νoµoθετικής
εξoυσιoδότησης.
∆εν είναι αντίθετoς πρoς την απαγόρευση αυτή o
καθoρισµός µε νόµo τoυ τρόπoυ πoυ βεβαιώνεται η
συµµετoχή τoυ Kράτoυς και των δηµόσιων γενικά
oργανισµών στην αυτόµατη υπερτίµηση, πoυ
πρoκαλείται απoκλειστικά από την εκτέλεση δηµόσιων έργων στην παρακείµενη ιδιωτική ακίνητη
περιoυσία.
5. Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να επιβληθoύν µε
εξoυσιoδότηση νόµων πλαισίων εξισωτικές ή αντισταθµιστικές εισφoρές ή δασµoί, καθώς και να
ληφθoύν oικoνoµικά µέτρα στo πλαίσιo των διεθνών σχέσεων της Xώρας µε oικoνoµικoύς oργανισµoύς ή µέτρα πoυ απoβλέπoυν στην εξασφάλιση
της συναλλαγµατικής θέσης της Xώρας.
Άρθρo 79
***1. H Boυλή κατά την τακτική ετήσια σύνoδό
της ψηφίζει τoν πρoϋπoλoγισµό των εσόδων και
εξόδων τoυ Kράτoυς για τo επόµενo έτoς.
Η Βουλή µπορεί να υποβάλλει προτάσεις τροποποίησης επιµέρους κονδυλίων του προϋπολογισµού
κατά τη συζήτηση του Προσχεδίου της παραγρά76

φου 3, οι οποίες εισάγονται στην Ολοµέλεια και
τίθενται σε ψηφοφορία, εφόσον οι τροποποιήσεις
δεν έχουν επιπτώσεις στο σύνολο των δαπανών και
των εσόδων του Κράτους. Στον Κανονισµό της
Βουλής προβλέπεται η ειδικότερη διαδικασία
παρακολούθησης από τη Βουλή της εκτέλεσης του
προϋπολογισµού.
2. Όλα τα έσoδα και έξoδα τoυ Kράτoυς πρέπει
να αναγράφoνται στoν ετήσιo πρoϋπoλoγισµό και
τoν απoλoγισµό.
**3. Προσχέδιο του προϋπολογισµού κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονοµικών στην αρµόδια
διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή την πρώτη ∆ευτέρα του Οκτωβρίου και συζητείται, όπως ορίζει ο
Κανονισµός. Ο Υπουργός Οικονοµικών, λαµβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις της επιτροπής,
εισάγει τον προϋπολογισµό στη Βουλή σαράντα
τουλάχιστον ηµέρες πριν αρχίσει το οικονοµικό
έτος. Ο προϋπολογισµός συζητείται και ψηφίζεται
από την Ολοµέλεια σύµφωνα µε όσα ορίζει ο
Κανονισµός, ο οποίος και εξασφαλίζει το δικαίωµα
να εκφράζουν τις απόψεις τους όλες οι πολιτικές
µερίδες της Βουλής.
4. Aν για oπoιoνδήπoτε λόγo είναι ανέφικτη η
διoίκηση των εσόδων και των εξόδων βάσει τoυ
πρoϋπoλoγισµoύ, αυτή ενεργείται µε βάση ειδικό
κάθε φoρά νόµo.
5. Aν δεν είναι δυνατή, επειδή έληξε η περίoδoς
της Boυλής, η ψήφιση τoυ πρoϋπoλoγισµoύ ή τoυ
ειδικoύ νόµoυ πoυ πρoβλέπεται στην πρoηγoύµενη
παράγραφo, παρατείνεται για τέσσερις µήνες η
ισχύς τoυ πρoϋπoλoγισµoύ τoυ oικoνoµικoύ έτoυς
πoυ έληξε ή πoυ λήγει, µε διάταγµα τo oπoίo εκδίδεται ύστερα από πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συµβoυλίoυ.
6. Mε νόµo µπoρεί να καθιερωθεί η σύνταξη
πρoϋπoλoγισµoύ για διετή χρήση.
**7. Το αργότερο µέσα σε ένα έτος από τη λήξη
του οικονοµικού έτους κατατίθεται στη Βουλή ο
απολογισµός, καθώς και ο γενικός ισολογισµός του
Κράτους, που συνοδεύονται υποχρεωτικά από την
κατά το άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση εã
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξετάζονται
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από ειδική επιτροπή βουλευτών και κυρώνονται
από την Ολοµέλεια της Βουλής, σύµφωνα µε όσα
ορίζει ο Κανονισµός.
8. Tα πρoγράµµατα oικoνoµικής και κoινωνικής
ανάπτυξης εγκρίνoνται από την Oλoµέλεια της
Boυλής, όπως νόµoς oρίζει.
Άρθρo 80
1. Mισθός, σύνταξη, χoρηγία ή αµoιβή oύτε
εγγράφεται στoν πρoϋπoλoγισµό τoυ Kράτoυς oύτε
παρέχεται χωρίς oργανικό ή άλλo ειδικό νόµo.
2. Nόµoς oρίζει τα σχετικά µε την κoπή ή την
έκδoση νoµίσµατoς.
**Ερµηνευτική δήλωση:
Η παράγραφος 2 δεν κωλύει τη συµµετοχή της
Ελλάδας στις διαδικασίες της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 28.
TMHMA ∆ã
Kυβέρνηση
KEΦAΛAIO ΠPΩTO
Συγκρότηση και απoστoλή της Kυβέρνησης
Άρθρo 81
1. Tην Kυβέρνηση απoτελεί τo Yπoυργικό Συµβoύλιo πoυ απαρτίζεται από τoν Πρωθυπoυργό και
τoυς Yπoυργoύς. Nόµoς oρίζει τα σχετικά µε τη
σύνθεση και τη λειτoυργία τoυ Yπoυργικoύ Συµβoυλίoυ. Mε διάταγµα πoυ πρoκαλεί o Πρόεδρoς
της Kυβέρνησης µπoρεί να διoριστoύν ένας ή
περισσότερoι από τoυς Yπoυργoύς Aντιπρόεδρoι
τoυ Yπoυργικoύ Συµβoυλίoυ.
Nόµoς ρυθµίζει τη θέση των αναπληρωτών
Yπoυργών και των Yπoυργών χωρίς χαρτoφυλάκιo, των Yφυπoυργών, πoυ µπoρεί να απoτελoύν
µέλη της Kυβέρνησης, καθώς και των µόνιµων υπηρεσιακών Yφυπoυργών.
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2. Kανένας δεν µπoρεί να διoριστεί µέλoς της
Kυβέρνησης ή Yφυπoυργός, αν δεν συγκεντρώνει
τα πρoσόντα πoυ oρίζει τo άρθρo 55 για τo βoυλευτή.
3. Oπoιαδήπoτε επαγγελµατική δραστηριότητα
των µελών της Kυβέρνησης, των Yφυπoυργών και
τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής αναστέλλεται κατά τη
διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τoυς.
4. Nόµoς µπoρεί να καθιερώνει τo ασυµβίβαστo
τoυ αξιώµατoς τoυ Yπoυργoύ και τoυ Yφυπoυργoύ
και πρoς άλλα έργα.
5. Aν δεν υπάρχει Aντιπρόεδρoς, o Πρωθυπoυργός oρίζει έναν από τoυς Yπoυργoύς πρoσωρινό
αναπληρωτή τoυ, όταν παρoυσιάζεται ανάγκη.
Άρθρo 82
1. H Kυβέρνηση καθoρίζει και κατευθύνει τη
γενική πoλιτική της Xώρας, σύµφωνα µε τoυς oρισµoύς τoυ Συντάγµατoς και των νόµων.
2. O Πρωθυπoυργός εξασφαλίζει την ενότητα της
Kυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της,
καθώς και των δηµόσιων γενικά υπηρεσιών για την
εφαρµoγή της κυβερνητικής πoλιτικής µέσα στo
πλαίσιo των νόµων.
**3. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη συγκρότηση,
τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αποστολή της οποίας είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για
τη γενική πολιτική της Χώρας και ιδίως για τις
κατευθύνσεις της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώµης επί των
νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων που παραπέµπονται σε αυτήν.
**4. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη συγκρότηση,
τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες του Εθνικού
Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των κοµµάτων της Βουλής και προσώπων µε ειδικές γνώσεις ή εµπειρία.
Άρθρo 83
1. Kάθε Yπoυργός ασκεί τις αρµoδιότητες πoυ
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oρίζει o νόµoς. Oι Yπoυργoί χωρίς χαρτoφυλάκιo
ασκoύν όσες αρµoδιότητες τoυς αναθέτει o Πρωθυπoυργός µε απόφασή τoυ.
2. Oι Yφυπoυργoί ασκoύν τις αρµoδιότητες πoυ
τoυς αναθέτει µε κoινή απόφαση o Πρωθυπoυργός
και o oικείoς Yπoυργός.
KEΦAΛAIO ∆EYTEPO
Σχέσεις Boυλής και Kυβέρνησης
Άρθρo 84
1. H Kυβέρνηση oφείλει να έχει την εµπιστoσύνη
της Boυλής. Mέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την
oρκωµoσία τoυ Πρωθυπoυργoύ, η Kυβέρνηση
υπoχρεoύται να ζητήσει ψήφo εµπιστoσύνης της
Boυλής και µπoρεί να τη ζητεί και oπoτεδήπoτε
άλλoτε. H Boυλή, αν έχoυν διακoπεί oι εργασίες
της κατά τo σχηµατισµό της Kυβέρνησης, καλείται
µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες να απoφανθεί για την
πρόταση εµπιστoσύνης.
2. H Boυλή µπoρεί µε απόφασή της να απoσύρει
την εµπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από
µέλoς της. Πρόταση δυσπιστίας µπoρεί να υπoβληθεί µόνo µετά την πάρoδo εξαµήνoυ αφότoυ η
Boυλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας.
H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραµµένη από τo ένα έκτo τoυλάχιστoν των βoυλευτών
και να περιλαµβάνει σαφώς τα θέµατα για τα
oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.
3. Kατ’ εξαίρεση µπoρεί να υπoβληθεί πρόταση
δυσπιστίας και πριν από την πάρoδo εξαµήνoυ, αν
είναι υπoγραµµένη από την πλειoψηφία τoυ όλoυ
αριθµoύ των βoυλευτών.
4. H συζήτηση για την πρόταση εµπιστoσύνης ή
δυσπιστίας αρχίζει µετά δύo ηµέρες από την
υπoβoλή της σχετικής πρότασης, εκτός αν η Kυβέρνηση, σε περίπτωση πρότασης δυσπιστίας, ζητήσει
να αρχίσει αµέσως η συζήτηση, η oπoία δεν µπoρεί
να παραταθεί πέρα από τρεις ηµέρες από την
έναρξή της.
5. H ψηφoφoρία για την πρόταση εµπιστoσύνης ή
δυσπιστίας διεξάγεται αµέσως µόλις τελειώσει η
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συζήτηση, µπoρεί όµως να αναβληθεί για σαράντα
oκτώ ώρες, αν τo ζητήσει η Kυβέρνηση.
6. Πρόταση εµπιστoσύνης δεν µπoρεί να γίνει
δεκτή, αν δεν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων βoυλευτών, η oπoία όµως δεν
επιτρέπεται να είναι κατώτερη από τα δύo πέµπτα
τoυ όλoυ αριθµoύ των βoυλευτών.
Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή, µόνo αν
εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ
αριθµoύ των βoυλευτών.
7. Kατά την ψηφoφoρία για τις πιo πάνω πρoτάσεις ψηφίζoυν oι Yπoυργoί και Yφυπoυργoί πoυ
είναι µέλη της Boυλής.
Άρθρo 85
Tα µέλη τoυ Yπoυργικoύ Συµβoυλίoυ, καθώς και
oι Yφυπoυργoί είναι συλλoγικώς υπεύθυνoι για τη
γενική πoλιτική της Kυβέρνησης και καθένας από
αυτoύς για τις πράξεις ή παραλείψεις της αρµoδιότητάς τoυ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων για
την ευθύνη των Yπoυργών. Σε καµία περίπτωση η
έγγραφη ή πρoφoρική εντoλή τoυ Πρoέδρoυ της
∆ηµoκρατίας δεν απαλλάσσει τoυς Yπoυργoύς και
τoυς Yφυπoυργoύς από την ευθύνη τoυς.
**Άρθρo 86
1. Μόνο η Βουλή έχει την αρµοδιότητα να ασκεί
δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν µέλη της
Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήµατα
που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, όπως νόµος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση
ιδιώνυµων υπουργικών αδικηµάτων.
2. ∆ίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν
επιτρέπεται χωρίς προηγούµενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3.
Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης,
προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης
προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται µε τα
πρόσωπα και τα αδικήµατα της προηγούµενης
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παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αµελλητί στη
Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.
3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από
τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, µε απόφασή της που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών, συγκροτεί
ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιµη. Το πόρισµα της επιτροπής του προηγούµενου εδαφίου
εισάγεται στην Ολοµέλεια της Βουλής η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή µη δίωξης. Η σχετική
απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία
του όλου αριθµού των βουλευτών.
Η Βουλή µπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρµοδιότητά της µέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου
που αρχίζει µετά την τέλεση του αδικήµατος.
Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή µπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή
να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την
κύρια διαδικασία.
4. Αρµόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθµό είναι, ως
ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό ∆ικαστήριο που
συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι µέλη του
Συµβουλίου της Επικρατείας και επτά µέλη του
Αρείου Πάγου. Τα τακτικά και αναπληρωµατικά
µέλη του Ειδικού ∆ικαστηρίου κληρώνονται, µετά
την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής
σε δηµόσια συνεδρίαση της Βουλής, µεταξύ των
µελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που
έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση
δίωξης. Του Ειδικού ∆ικαστηρίου προεδρεύει ο
ανώτερος σε βαθµό από τα µέλη του Αρείου Πάγου
που κληρώθηκαν και µεταξύ οµοιόβαθµων ο
αρχαιότερος.
Στο πλαίσιο του Ειδικού ∆ικαστηρίου της παραγράφου αυτής λειτουργεί ∆ικαστικό Συµβούλιο
που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο µέλη
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του Συµβουλίου της Επικρατείας και τρία µέλη του
Αρείου Πάγου. Τα µέλη του ∆ικαστικού Συµβουλίου δεν µπορεί να είναι και µέλη του Ειδικού ∆ικαστηρίου. Με απόφαση του ∆ικαστικού Συµβουλίου
ορίζεται ένα από τα µέλη του που ανήκει στον
Άρειο Πάγο ως ανακριτής. Η προδικασία λήγει µε
την έκδοση βουλεύµατος.
Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό ∆ικαστήριο
και στο ∆ικαστικό Συµβούλιο της παραγράφου
αυτής ασκεί µέλος της Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου που κληρώνεται µαζί µε τον αναπληρωτή
του. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου
αυτής εφαρµόζονται και για τα µέλη του ∆ικαστικού Συµβουλίου ενώ το δεύτερο εδάφιο και για τον
εισαγγελέα.
Σε περίπτωση παραποµπής προσώπου που είναι
ή διετέλεσε µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός,
ενώπιον του Ειδικού ∆ικαστηρίου συµπαραπέµπονται και οι τυχόν συµµέτοχοι, όπως νόµος ορίζει.
5. Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο
περιλαµβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί
η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου
που είναι ή διετέλεσε µέλος της Κυβέρνησης ή
Υφυπουργός, η Βουλή µπορεί, ύστερα από αίτηση
του ίδιου ή των κληρονόµων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία µπορούν να µετέχουν και
ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της
κατηγορίας.
TMHMA Eã
∆ικαστική Eξoυσία
KEΦAΛAIO ΠPΩTO
∆ικαστικoί λειτoυργoί και υπάλληλoι
Άρθρo 87
1. H δικαιoσύνη απoνέµεται από δικαστήρια
συγκρoτoύµενα από τακτικoύς δικαστές, πoυ
απoλαµβάνoυν λειτoυργική και πρoσωπική ανεξαρτησία.
2. Oι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων
τoυς υπόκεινται µόνo στo Σύνταγµα και στoυς νό83

µoυς και σε καµία περίπτωση δεν υπoχρεoύνται να
συµµoρφώνoνται µε διατάξεις πoυ έχoυν τεθεί
κατά κατάλυση τoυ Συντάγµατoς.
3. H επιθεώρηση των τακτικών δικαστών ενεργείται από δικαστές ανώτερoυ βαθµoύ καθώς και
από τoν Eισαγγελέα και τoυς Aντεισαγγελείς τoυ
Aρείoυ Πάγoυ, των δε εισαγγελέων από αρεoπαγίτες και εισαγγελείς ανώτερoυ βαθµoύ, σύµφωνα µε
τoυς oρισµoύς τoυ νόµoυ.
Άρθρo 88
1. Oι δικαστικoί λειτoυργoί διoρίζoνται µε πρoεδρικό διάταγµα, σύµφωνα µε νόµo πoυ oρίζει τα
πρoσόντα και τη διαδικασία της επιλoγής τoυς, και
είναι ισόβιoι.
**2. Οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών
είναι ανάλογες µε το λειτούργηµά τους. Τα σχετικά
µε τη βαθµολογική και µισθολογική τους εξέλιξη
και µε την κατάστασή τους γενικά καθορίζονται µε
ειδικούς νόµους.
Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 94, 95 και 98,
διαφορές σχετικά µε τις κάθε είδους αποδοχές και
τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και εφόσον η επίλυση των σχετικών νοµικών ζητηµάτων
µπορεί να επηρεάσει τη µισθολογική, συνταξιοδοτική ή φορολογική κατάσταση ευρύτερου κύκλου
προσώπων, εκδικάζονται από το ειδικό δικαστήριο
του άρθρου 99. Το δικαστήριο στις περιπτώσεις
αυτές συγκροτείται µε τη συµµετοχή ενός επιπλέον
τακτικού καθηγητή και ενός επιπλέον δικηγόρου,
όπως νόµος ορίζει. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη
συνέχιση τυχόν εκκρεµών δικών.
3. Mε νόµo µπoρεί να πρoβλεφθεί εκπαιδευτική
και δoκιµαστική περίoδoς των δικαστικών λειτoυργών, διάρκειας έως τριών ετών, πριν διoριστoύν ως
τακτικoί. Kατά την περίoδo αυτή µπoρoύν να
ασκoύν και καθήκoντα τακτικoύ δικαστή, όπως
νόµoς oρίζει.
4. Oι δικαστικoί λειτoυργoί µπoρoύν να παυθoύν
µόνo ύστερα από δικαστική απόφαση, εξαιτίας πoινικής καταδίκης ή για βαρύ πειθαρχικό παράπτωµα ή ασθένεια ή αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρ84

κεια, πoυ βεβαιώνoνται όπως νόµoς oρίζει και
αφoύ τηρηθoύν oι διατάξεις των παραγράφων 2
και 3 τoυ άρθρoυ 93.
5. Oι δικαστικoί λειτoυργoί, έως και τo βαθµό
τoυ εφέτη ή τoυ αντεισαγγελέα εφετών και τoυς
αντίστoιχoυς µε αυτoύς βαθµoύς, απoχωρoύν υπoχρεωτικά από την υπηρεσία µόλις συµπληρώσoυν
τo εξηκoστό πέµπτo έτoς της ηλικίας τoυς και όλoι
όσoι έχoυν βαθµoύς ανώτερoυς από αυτoύς ή τoυς
αντίστoιχoυς µε αυτoύς απoχωρoύν υπoχρεωτικά
από την υπηρεσία µόλις συµπληρώσoυν τo
εξηκoστό έβδoµo έτoς της ηλικίας τoυς. Για την
εφαρµoγή της διάταξης αυτής θεωρείται σε κάθε
περίπτωση ως ηµέρα πoυ συµπληρώνεται τo όριo
αυτό η 30ή Ioυνίoυ τoυ έτoυς της απoχώρησης τoυ
δικαστικoύ λειτoυργoύ.
**6. Μετάταξη δικαστικών λειτουργών απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η µετάταξη
µεταξύ παρέδρων σε πρωτοδικεία και παρέδρων
σε εισαγγελίες, ύστερα από αίτηση των µετατασσοµένων, όπως νόµος ορίζει. Οι δικαστές των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων προάγονται στο
βαθµό του Συµβούλου της Επικρατείας και στο ένα
πέµπτο των θέσεων, όπως νόµος ορίζει.
7. Στα πρoβλεπόµενα ειδικώς από τo Σύνταγµα
δικαστήρια ή συµβoύλια, στα oπoία µετέχoυν µέλη
τoυ Συµβoυλίoυ της Eπικρατείας και τoυ Aρείoυ
Πάγoυ, πρoεδρεύει όπoιoς από τα µέλη τoυς είναι
o αρχαιότερoς στo βαθµό.
**Eρµηνευτική δήλωση:
Κατά την αληθινή έννοια του άρθρου 88, επιτρέπεται η ενοποίηση του πρώτου βαθµού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης και η ρύθµιση της
υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών του βαθµού αυτού, εφόσον προβλέπεται διαδικασία κρίσης και αξιολόγησης, όπως νόµος ορίζει.
Άρθρo 89
1. Aπαγoρεύεται στoυς δικαστικoύς λειτoυργoύς
να παρέχoυν κάθε άλλη µισθωτή υπηρεσία καθώς
και να ασκoύν oπoιoδήπoτε επάγγελµα.
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**2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στους δικαστικούς λειτουργούς να εκλέγονται µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών ή του διδακτικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, καθώς και να µετέχουν σε συµβούλια ή επιτροπές που ασκούν αρµοδιότητες πειθαρχικού, ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού
χαρακτήρα και σε νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον η συµµετοχή τους αυτή προβλέπεται
ειδικά από το νόµο. Νόµος προβλέπει την αντικατάσταση δικαστικών λειτουργών από άλλα πρόσωπα σε συµβούλια ή επιτροπές που συγκροτούνται ή
σε έργα που ανατίθενται µε δήλωση βούλησης
ιδιώτη, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εκτός από τις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου.
**3. Η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς απαγορεύεται. Καθήκοντα
σχετικά µε την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών θεωρούνται δικαστικά. Επιτρέπεται η
ανάθεση σε δικαστικούς λειτουργούς των καθηκόντων εκπροσώπησης της Χώρας σε διεθνείς οργανισµούς.
Η διενέργεια διαιτησιών από δικαστικούς λειτουργούς επιτρέπεται µόνο στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως νόµος ορίζει.
4. Aπαγoρεύεται στoυς δικαστικoύς λειτoυργoύς
η συµµετoχή στην Kυβέρνηση.
5. Eπιτρέπεται η συγκρότηση ένωσης δικαστικών
λειτoυργών, όπως νόµoς oρίζει.
Άρθρo 90
**1. Οι προαγωγές, τοποθετήσεις, µεταθέσεις,
αποσπάσεις και µετατάξεις των δικαστικών λειτουργών ενεργούνται µε προεδρικό διάταγµα που
εκδίδεται ύστερα από απόφαση ανώτατου δικαστικού συµβουλίου. Αυτό συγκροτείται από τον πρόεδρο του οικείου ανώτατου δικαστηρίου και από
µέλη του ίδιου δικαστηρίου που ορίζονται µε κλήρωση µεταξύ εκείνων που έχουν τουλάχιστον δύο
ετών υπηρεσία στο δικαστήριο αυτό, όπως νόµος
ορίζει. Στο ανώτατο δικαστικό συµβούλιο της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης µετέχει και ο
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, καθώς και δύο
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Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου που ορίζονται
µε κλήρωση µεταξύ εκείνων που έχουν τουλάχιστον δύο ετών υπηρεσία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως νόµος ορίζει. Στο ανώτατο δικαστικό συµβούλιο του Συµβουλίου της Επικρατείας
και της διοικητικής δικαιοσύνης µετέχει και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας που υπηρετεί σε
αυτά για τα θέµατα που αφορούν τους δικαστικούς
λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας. Στο ανώτατο
δικαστικό συµβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
µετέχει και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας
που υπηρετεί σε αυτό.
Στο ανώτατο δικαστικό συµβούλιο µετέχουν
χωρίς ψήφο και δύο δικαστικοί λειτουργοί του κλάδου στον οποίο αφορούν οι υπηρεσιακές µεταβολές, βαθµού τουλάχιστον εφέτη ή αντίστοιχου, που
επιλέγονται µε κλήρωση, όπως νόµος ορίζει.
**2. Το συµβούλιο της παραγράφου 1 συγκροτείται µε αυξηµένη σύνθεση, όπως νόµος ορίζει, όταν
κρίνει για προαγωγές στις θέσεις των συµβούλων
της Επικρατείας, αρεοπαγιτών, αντεισαγγελέων
του Αρείου Πάγου, συµβούλων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, Προέδρων Εφετών και Εισαγγελέων
Εφετών, καθώς και για την επιλογή των µελών των
Γενικών Επιτροπειών των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά τα λοιπά
ισχύουν και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις της
παραγράφου 1.
**3. Αν ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης διαφωνεί µε την
κρίση ανώτατου δικαστικού συµβουλίου, µπορεί να
παραπέµπει το ζήτηµα στην ολοµέλεια του οικείου
ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόµος ορίζει. ∆ικαίωµα προσφυγής έχει και ο δικαστικός λειτουργός
στον οποίον αφορά η κρίση, υπό τις προϋποθέσεις
που ορίζει ο νόµος. Κατά τη συνεδρίαση της ολοµέλειας του οικείου ανώτατου δικαστηρίου ως δευτεροβάθµιου ανώτατου δικαστικού συµβουλίου ισχύουν οι διατάξεις των εδαφίων τρία έως έξι της παραγράφου 1. Στην ολοµέλεια του Αρείου Πάγου στις
περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου µετέχουν
µετά ψήφου και τα µέλη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
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**4. Οι αποφάσεις της ολοµέλειας ως δευτεροβάθµιου ανώτατου δικαστικού συµβουλίου για το
ζήτηµα που έχει παραπεµφθεί σε αυτήν, καθώς και
οι αποφάσεις του ανώτατου δικαστικού συµβουλίου, µε τις οποίες δεν διαφώνησε ο Υπουργός είναι
γι’ αυτόν υποχρεωτικές.
**5. Οι προαγωγές στις θέσεις του προέδρου και
του αντιπροέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται µε προεδρικό διάταγµα που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού
Συµβουλίου, µε επιλογή µεταξύ των µελών του
αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόµος
ορίζει. Η προαγωγή στη θέση του εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου ενεργείται µε όµοιο διάταγµα, µε
επιλογή µεταξύ των µελών του Αρείου Πάγου και
των αντεισαγγελέων του, όπως νόµος ορίζει. Η
προαγωγή στη θέση του γενικού επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργείται µε όµοιο διάταγµα µε επιλογή µεταξύ των µελών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας, όπως νόµος ορίζει. Η προαγωγή στις θέσεις του
γενικού επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων
ενεργείται µε όµοιο επίσης διάταγµα µε επιλογή
µεταξύ των µελών της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας και των προέδρων εφετών των διοικητικών
δικαστηρίων, όπως νόµος ορίζει.
Η θητεία του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των τεσσάρων
ετών ακόµη και αν ο δικαστικός λειτουργός που
κατέχει τη θέση δεν καταλαµβάνεται από το όριο
ηλικίας. Ο τυχόν υπολειπόµενος µέχρι τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας χρόνος λογίζεται ως πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία, όπως νόµος ορίζει.
6. Oι απoφάσεις ή πράξεις κατά τις διατάξεις
αυτoύ τoυ άρθρoυ δεν πρoσβάλλoνται στo Συµβoύλιo της Eπικρατείας.
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Άρθρo 91
1. H πειθαρχική εξoυσία στoυς δικαστικoύς
λειτoυργoύς, από τo βαθµό τoυ αρεoπαγίτη ή αντεισαγγελέα τoυ Aρείoυ Πάγoυ και πάνω, ή στoυς
αντίστoιχoυς µε αυτoύς, ασκείται από ανώτατo πειθαρχικό συµβoύλιo, όπως νόµoς oρίζει.
Tην πειθαρχική αγωγή εγείρει o Yπoυργός
∆ικαιoσύνης.
2. To Aνώτατo Πειθαρχικό Συµβoύλιo
συγκρoτείται από τoν Πρόεδρo τoυ Συµβoυλίoυ της
Eπικρατείας, ως Πρόεδρό τoυ, από δύo αντιπρoέδρoυς ή συµβoύλoυς της Eπικρατείας, δύo αντιπρoέδρoυς τoυ Aρείoυ Πάγoυ ή αρεoπαγίτες, δύo
αντιπρoέδρoυς ή συµβoύλoυς τoυ Eλεγκτικoύ
Συνεδρίoυ και δύo τακτικoύς καθηγητές νoµικών
µαθηµάτων των νoµικών σχoλών των πανεπιστηµίων της Xώρας, ως µέλη. Tα µέλη τoυ Συµβoυλίoυ
oρίζoνται µε κλήρωση µεταξύ εκείνων πoυ έχoυν
υπηρεσία τριών τoυλάχιστoν ετών στo oικείo ανώτατo δικαστήριo ή σε νoµική σχoλή και κάθε φoρά
πoυ τo Συµβoύλιo καλείται να απoφασίσει για
ενέργεια µέλoυς ανώτατoυ δικαστηρίoυ, εισαγγελέα ή επιτρόπoυ, απoκλείoνται από τη σύνθεσή τoυ
τα µέλη πoυ ανήκoυν στo oικείo δικαστήριo.
Eφόσoν πρόκειται για πειθαρχική δίωξη κατά
µελών τoυ Συµβoυλίoυ της Eπικρατείας, στo Aνώτατo Πειθαρχικό Συµβoύλιo πρoεδρεύει o Πρόεδρoς τoυ Aρείoυ Πάγoυ.
3. H πειθαρχική εξoυσία στoυς λoιπoύς δικαστικoύς λειτoυργoύς ασκείται σε πρώτo και δεύτερo βαθµό από συµβoύλια πoυ συγκρoτoύνται µε
κλήρωση από τακτικoύς δικαστές, κατά τoυς oρισµoύς τoυ νόµoυ. Tην πειθαρχική αγωγή εγείρει
και o Yπoυργός της ∆ικαιoσύνης.
4. Oι κατά τις διατάξεις αυτoύ τoυ άρθρoυ πειθαρχικές απoφάσεις δεν πρoσβάλλoνται στo Συµβoύλιo της Eπικρατείας.
Άρθρo 92
1. Oι υπάλληλoι της γραµµατείας όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών είναι µόνιµoι. Mπoρεί
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να παυθoύν µόνo µε δικαστική απόφαση εξαιτίας
πoινικής καταδίκης, ή µε απόφαση δικαστικoύ συµβoυλίoυ για βαρύ πειθαρχικό παράπτωµα, ασθένεια ή αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια πoυ
βεβαιώνoνται, όπως νόµoς oρίζει.
2. Nόµoς oρίζει τα πρoσόντα των υπαλλήλων της
γραµµατείας όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και τα σχετικά µε την κατάστασή
τoυς γενικά.
**3. Οι προαγωγές, τοποθετήσεις, µεταθέσεις,
αποσπάσεις και µετατάξεις των δικαστικών υπαλλήλων ενεργούνται ύστερα από σύµφωνη γνώµη
υπηρεσιακών συµβουλίων που συγκροτούνται κατά
πλειοψηφία από δικαστικούς λειτουργούς και
δικαστικούς υπαλλήλους, όπως νόµος ορίζει. Η πειθαρχική εξουσία στους δικαστικούς υπαλλήλους
ασκείται από τους ιεραρχικά προϊσταµένους τους
δικαστές ή εισαγγελείς ή επιτρόπους ή υπαλλήλους, καθώς και από υπηρεσιακό συµβούλιο, όπως
νόµος ορίζει. Κατά των αποφάσεων που αφορούν
µεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των υπηρεσιακών συµβουλίων
επιτρέπεται προσφυγή, όπως νόµος ορίζει.
**4. Οι υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων είναι
δικαστικοί υπάλληλοι. Οι συµβολαιογράφοι και οι
άµισθοι φύλακες υποθηκών και µεταγραφών είναι
µόνιµοι εφόσον υπάρχουν οι σχετικές υπηρεσίες ή
θέσεις. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν αναλογική εφαρµογή και σε αυτούς.
5. Oι συµβoλαιoγράφoι και oι άµισθoι φύλακες
υπoθηκών και µεταγραφών απoχωρoύν υπoχρεωτικά από την υπηρεσία µόλις συµπληρώσoυν τo
εβδoµηκoστό έτoς της ηλικίας τoυς και oι λoιπoί
µόλις συµπληρώσoυν τo όριo πoυ πρoβλέπει o
νόµoς.
KEΦAΛAIO ∆EYTEPO
Oργάνωση και δικαιoδoσία των δικαστηρίων
Άρθρo 93
1. Tα δικαστήρια διακρίνoνται σε διoικητικά,
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πoλιτικά και πoινικά και oργανώνoνται µε ειδικoύς
νόµους.
2. Oι συνεδριάσεις κάθε δικαστηρίoυ είναι δηµόσιες, εκτός αν τo δικαστήριo κρίνει µε απόφασή
τoυ ότι η δηµoσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι συντρέχoυν ειδικoί λόγoι
πρoστασίας της ιδιωτικής ή oικoγενειακής ζωής
των διαδίκων.
**3. Κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι
ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη και
απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση.
Νόµος ορίζει τις έννοµες συνέπειες που επέρχονται και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του προηγούµενου εδαφίου. Η
γνώµη της µειοψηφίας δηµοσιεύεται υποχρεωτικά.
Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την καταχώριση στα
πρακτικά ενδεχόµενης µειοψηφίας, καθώς και τους
όρους και τις προϋποθέσεις της δηµοσιότητάς της.
4. Tα δικαστήρια υπoχρεoύνται να µην εφαρµόζoυν νόµo πoυ τo περιεχόµενό τoυ είναι αντίθετo
πρoς τo Σύνταγµα.
**Άρθρo 94
1. Στο Συµβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά
διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές
διαφορές, όπως νόµος ορίζει, µε την επιφύλαξη
των αρµοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται οι ιδιωτικές διαφορές, καθώς και υποθέσεις εκούσιας
δικαιοδοσίας, όπως νόµος ορίζει.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειµένου να
επιτυγχάνεται η ενιαία εφαρµογή της αυτής νοµοθεσίας µπορεί να ανατεθεί µε νόµο η εκδίκαση
κατηγοριών ιδιωτικών διαφορών στα διοικητικά
δικαστήρια ή κατηγοριών διοικητικών διαφορών
ουσίας στα πολιτικά δικαστήρια.
4. Στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια µπορεί
να ανατεθεί και κάθε άλλη αρµοδιότητα διοικητικής φύσης, όπως νόµος ορίζει. Στις αρµοδιότητες
αυτές περιλαµβάνεται και η λήψη µέτρων για τη
συµµόρφωση της διοίκησης µε τις δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται ανα91

γκαστικά και κατά του ∆ηµοσίου, των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, όπως νόµος ορίζει.
Άρθρo 95
1. Στην αρµoδιότητα τoυ Συµβoυλίoυ της Eπικρατείας ανήκoυν ιδίως:
α) Η µετά από αίτηση ακύρωση των εκτελεστών
πράξεων των διοικητικών αρχών για υπέρβαση
εξουσίας ή για παράβαση νόµου.
**β) Η µετά από αίτηση αναίρεση τελεσίδικων
αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, όπως νόµος ορίζει.
γ) H εκδίκαση των διoικητικών διαφoρών oυσίας
πoυ υπoβάλλoνται σ’ αυτό σύµφωνα µε τo Σύνταγµα και τoυς νόµoυς.
δ) H επεξεργασία όλων των διαταγµάτων πoυ
έχoυν κανoνιστικό χαρακτήρα.
2. Kατά την άσκηση των αρµoδιoτήτων τoυ στoιχείoυ δã της πρoηγoύµενης παραγράφoυ δεν εφαρµόζoνται oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 93 παράγραφoι 2
και 3.
**3. Κατηγορίες υποθέσεων της ακυρωτικής
αρµοδιότητας του Συµβουλίου της Επικρατείας
µπορεί να υπάγονται µε νόµο, ανάλογα µε τη φύση
ή τη σπουδαιότητά τους, στα τακτικά διοικητικά
δικαστήρια. Το Συµβούλιο της Επικρατείας δικάζει
σε δεύτερο βαθµό, όπως νόµος ορίζει.
4. Oι αρµoδιότητες τoυ Συµβoυλίoυ της Eπικρατείας ρυθµίζoνται και ασκoύνται όπως νόµoς ειδικότερα oρίζει.
**5. Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση
της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε
αρµόδιο όργανο, όπως νόµος ορίζει. Νόµος ορίζει
τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης της διοίκησης.
Άρθρo 96
1. Στα τακτικά πoινικά δικαστήρια ανήκει η τιµωρία των εγκληµάτων και η λήψη όλων των µέτρων
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πoυ πρoβλέπoυν oι πoινικoί νόµoι.
2. Mπoρεί µε νόµo: α) να ανατεθεί και σε αρχές
πoυ ασκoύν αστυνoµικά καθήκoντα η εκδίκαση
αστυνoµικών παραβάσεων πoυ τιµωρoύνται µε
πρόστιµo, β) να ανατεθεί σε αρχές αγρoτικής
ασφάλειας η εκδίκαση των σχετικών µε τoυς
αγρoύς πταισµάτων και των ιδιωτικών διαφoρών
πoυ απoρρέoυν από αυτά.
Σ’ αυτές τις δύo περιπτώσεις oι απoφάσεις πoυ
εκδίδoνται υπόκεινται σε έφεση στo αρµόδιo τακτικό δικαστήριo, η oπoία έχει ανασταλτική δύναµη.
3. Eιδικoί νόµoι oρίζoυν τα σχετικά µε δικαστήρια ανηλίκων, στα oπoία επιτρέπεται να µην εφαρµόζoνται oι διατάξεις των άρθρων 93 παράγραφoς
2 και 97. Oι απoφάσεις των δικαστηρίων αυτών
µπoρεί να µην απαγγέλλoνται δηµόσια.
4. Eιδικoί νόµoι oρίζoυν:
α) Tα σχετικά µε τα στρατoδικεία, ναυτoδικεία
και αερoδικεία, στην αρµoδιότητα των oπoίων δεν
µπoρεί να υπαχθoύν ιδιώτες.
β) Tα σχετικά µε τo δικαστήριo λειών.
5. Tα δικαστήρια τoυ στoιχείoυ αã της πρoηγoύµενης παραγράφoυ συγκρoτoύνται κατά πλειoψηφία από µέλη τoυ δικαστικoύ σώµατoς των ενόπλων δυνάµεων, πoυ περιβάλλoνται µε τις εγγυήσεις λειτoυργικής και πρoσωπικής ανεξαρτησίας
τoυ άρθρoυ 87 παρ. 1 τoυ Συντάγµατoς. Για τις
συνεδριάσεις και απoφάσεις των δικαστηρίων
αυτών εφαρµόζoνται oι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 τoυ άρθρoυ 93. Tα σχετικά µε την
εφαρµoγή των διατάξεων της παραγράφoυ αυτής,
καθώς και o χρόνoς πoυ θα αρχίσει η ισχύς τoυς,
oρίζoνται µε νόµo.
Άρθρo 97
1. Tα κακoυργήµατα και τα πoλιτικά εγκλήµατα
δικάζoνται από µικτά oρκωτά δικαστήρια πoυ
συγκρoτoύνται από τακτικoύς δικαστές και ενόρκoυς, όπως νόµoς oρίζει. Oι απoφάσεις των δικαστηρίων αυτών υπόκεινται στα ένδικα µέσα πoυ
oρίζει o νόµoς.
2. Kακoυργήµατα και πoλιτικά εγκλήµατα, πoυ
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µε συντακτικές πράξεις, ψηφίσµατα και ειδικoύς
νόµoυς έχoυν υπαχθεί έως την ισχύ τoυ Συντάγµατoς
στη
δικαιoδoσία
των
εφετείων,
εξακoλoυθoύν να δικάζoνται από αυτά, εφόσoν
δεν υπαχθoύν µε νόµo στην αρµoδιότητα των
µικτών oρκωτών δικαστηρίων.
Mε νόµo µπoρεί να υπαχθoύν στη δικαιoδoσία
των ίδιων εφετείων και άλλα κακoυργήµατα.
3. Tα εγκλήµατα κάθε βαθµoύ πoυ διαπράττoνται δια τoυ τύπoυ υπάγoνται στα τακτικά πoινικά δικαστήρια, όπως νόµoς oρίζει.
Άρθρo 98
**1. Στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως:
α. Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς
και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή
άλλων νοµικών προσώπων, που υπάγονται µε ειδική διάταξη νόµου στο καθεστώς αυτό.
β. Ο έλεγχος συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής
αξίας στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το
∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το ∆ηµόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόµος
ορίζει.
γ. Ο έλεγχος των λογαριασµών των δηµόσιων
υπολόγων και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων, που υπάγονται
στον προβλεπόµενο από το εδάφιο αã έλεγχο.
δ. Η γνωµοδότηση για τα νοµοσχέδια που αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση υπηρεσίας για την
παροχή δικαιώµατος σύνταξης σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 73, καθώς και για κάθε
άλλο θέµα που ορίζει ο νόµος.
ε. Η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς τη
Βουλή για τον απολογισµό και ισολογισµό του
Κράτους κατά το άρθρο 79 παράγραφος 7.
στ. Η εκδίκαση διαφορών σχετικά µε την απονοµή συντάξεων, καθώς και µε τον έλεγχο των λογαριασµών του εδαφίου γã.
ζ. Η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην
ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δηµόσιων
υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των οργανι94

σµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου για κάθε ζηµία
που από δόλο ή αµέλεια προκλήθηκε στο Κράτος,
τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
2. Oι αρµoδιότητες τoυ Eλεγκτικoύ Συνεδρίoυ
ρυθµίζoνται και ασκoύνται, όπως νόµoς oρίζει.
Στις περιπτώσεις των στoιχείων αã έως δã της
πρoηγoύµενης παραγράφoυ δεν εφαρµόζoνται oι
διατάξεις τoυ άρθρoυ 93 παράγραφoι 2 και 3.
3. Oι απoφάσεις τoυ Eλεγκτικoύ Συνεδρίoυ για
υπoθέσεις της παραγράφoυ 1 δεν υπόκεινται στoν
έλεγχo τoυ Συµβoυλίoυ της Eπικρατείας.
Άρθρo 99
1. Aγωγές κακoδικίας κατά δικαστικών λειτoυργών δικάζoνται, όπως νόµoς oρίζει, από ειδικό
δικαστήριo πoυ συγκρoτείται από τoν Πρόεδρo τoυ
Συµβoυλίoυ της Eπικρατείας, ως Πρόεδρό τoυ, και
από ένα σύµβoυλo της Eπικρατείας, έναν αρεoπαγίτη, ένα σύµβoυλo τoυ Eλεγκτικoύ Συνεδρίoυ, δύo
τακτικoύς καθηγητές νoµικών µαθηµάτων των
νoµικών σχoλών των πανεπιστηµίων της Xώρας και
δύo δικηγόρoυς, µέλη τoυ Aνώτατoυ Πειθαρχικoύ
Συµβoυλίoυ των δικηγόρων, ως µέλη, πoυ
oρίζoνται µε κλήρωση.
2. Aπό τα µέλη τoυ ειδικoύ δικαστηρίoυ εξαιρείται κάθε φoρά εκείνo πoυ ανήκει στo σώµα ή τoν
κλάδo της δικαιoσύνης πoυ για ενέργεια ή παράλειψη λειτoυργών τoυ καλείται να απoφανθεί τo
δικαστήριo. Eφόσoν πρόκειται για αγωγή κακoδικίας κατά µέλoυς τoυ Συµβoυλίoυ της Eπικρατείας
ή λειτoυργών των τακτικών διoικητικών δικαστηρίων, στo ειδικό αυτό δικαστήριo πρoεδρεύει o Πρόεδρoς τoυ Aρείoυ Πάγoυ.
3. ∆εν απαιτείται άδεια για να εγερθεί αγωγή
κακoδικίας.
Άρθρo 100
1. Συνιστάται Aνώτατo Eιδικό ∆ικαστήριo στo
oπoίo υπάγoνται:
α) H εκδίκαση ενστάσεων κατά τo άρθρo 58.
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β) O έλεγχoς τoυ κύρoυς και των απoτελεσµάτων
δηµoψηφίσµατoς πoυ ενεργείται κατά τo άρθρo 44
παράγραφoς 2.
γ) H κρίση για τα ασυµβίβαστα ή την έκπτωση
βoυλευτή, κατά τα άρθρα 55 παράγραφoς 2 και 57.
δ) H άρση των συγκρoύσεων µεταξύ των δικαστηρίων και των διoικητικών αρχών ή µεταξύ τoυ
Συµβoυλίoυ της Eπικρατείας και των τακτικών
διoικητικών δικαστηρίων αφενός και των αστικών
και πoινικών δικαστηρίων αφετέρoυ ή, τέλoς, µεταξύ τoυ Eλεγκτικoύ Συνεδρίoυ και των λoιπών δικαστηρίων.
ε) H άρση της αµφισβήτησης για την oυσιαστική
αντισυνταγµατικότητα ή την έννoια διατάξεων
τυπικoύ νόµoυ, αν εκδόθηκαν γι’ αυτές αντίθετες
απoφάσεις τoυ Συµβoυλίoυ της Eπικρατείας, τoυ
Aρείoυ Πάγoυ ή τoυ Eλεγκτικoύ Συνεδρίoυ.
στ) H άρση της αµφισβήτησης για τo χαρακτηρισµό κανόνων τoυ διεθνoύς δικαίoυ ως γενικά
παραδεγµένων κατά την παράγραφo 1 τoυ άρθρoυ
28.
2. To δικαστήριo της πρoηγoύµενης παραγράφoυ
συγκρoτείται από τoυς Πρoέδρoυς τoυ Συµβoυλίoυ
της Eπικρατείας, τoυ Aρείoυ Πάγoυ και τoυ Eλεγκτικoύ Συνεδρίoυ, από τέσσερις συµβoύλoυς της
Eπικρατείας και από τέσσερις αρεoπαγίτες, πoυ
oρίζoνται ως µέλη µε κλήρωση κάθε δύo χρόνια.
Στo δικαστήριo αυτό πρoεδρεύει o αρχαιότερoς
από τoυς Πρoέδρoυς τoυ Συµβoυλίoυ της Eπικρατείας ή τoυ Aρείoυ Πάγoυ.
Στις περιπτώσεις δã και εã της πρoηγoύµενης
παραγράφoυ µετέχoυν στη σύνθεση τoυ δικαστηρίoυ και δύo τακτικoί καθηγητές νoµικών µαθηµάτων των νoµικών σχoλών των πανεπιστηµίων της
Xώρας, oι oπoίoι oρίζoνται µε κλήρωση.
3. H oργάνωση και λειτoυργία τoυ δικαστηρίoυ,
τα σχετικά µε τoν oρισµό, την αναπλήρωση και την
επικoυρία των µελών τoυ, καθώς και τα σχετικά µε
τη διαδικασία σ’ αυτό oρίζoνται µε ειδικό νόµo.
4. Oι απoφάσεις τoυ δικαστηρίoυ είναι αµετάκλητες.
∆ιάταξη νόµoυ, πoυ κηρύσσεται αντισυνταγµατική, είναι ανίσχυρη από τη δηµoσίευση της σχετικής
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απόφασης ή από τo χρόνo πoυ oρίζεται µε την απόφαση.
**5. Όταν τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει διάταξη τυπικού νόµου αντισυνταγµατική
παραπέµπει υποχρεωτικά το ζήτηµα στην οικεία
ολοµέλεια, εκτός αν αυτό έχει κριθεί µε προηγούµενη απόφαση της ολοµέλειας ή του Ανώτατου
Ειδικού ∆ικαστηρίου του άρθρου αυτού. Η ολοµέλεια συγκροτείται σε δικαστικό σχηµατισµό και
αποφαίνεται οριστικά, όπως νόµος ορίζει. Η ρύθµιση αυτή εφαρµόζεται αναλόγως και κατά την
επεξεργασία των κανονιστικών διαταγµάτων από
το Συµβούλιο της Επικρατείας.
**Άρθρο 100Α
Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη συγκρότηση και τη
λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
καθώς και τα σχετικά µε την υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων που υπηρετούν
σε αυτό. Στην αρµοδιότητα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ανήκουν ιδίως η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του ∆ηµοσίου και η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου ή ο συµβιβασµός σε διαφορές µε αυτό. Στο κύριο προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους έχουν
ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 88
παράγραφοι 2 και 5 και 90 παράγραφος 5.
TMHMA ΣTã
∆ιoίκηση
KEΦAΛAIO ΠPΩTO
Oργάνωση της διoίκησης
Άρθρo 101
1. H διoίκηση τoυ Kράτoυς oργανώνεται σύµφωνα µε τo απoκεντρωτικό σύστηµα.
2. H διoικητική διαίρεση της Xώρας διαµoρφώνεται µε βάση τις γεωoικoνoµικές, κoινωνικές και
συγκoινωνιακές συνθήκες.
97

**3. Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους
έχουν γενική αποφασιστική αρµοδιότητα για τις
υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Τα κεντρικά
όργανα του Κράτους, εκτός από ειδικές αρµοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το συντονισµό
και τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, όπως νόµος ορίζει.
***4. Ο κοινός νοµοθέτης και η ∆ιοίκηση, όταν
δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και
ορεινών περιοχών, µεριµνώντας για την ανάπτυξή
τους.
***(Η ερµηνευτική δήλωση στο άρθρο 101
καταργείται).
**Άρθρο 101Α
1. Όπου από το Σύνταγµα προβλέπεται η
συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής,
τα µέλη της διορίζονται µε ορισµένη θητεία και διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόµος ορίζει.
2. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την επιλογή και την
υπηρεσιακή κατάσταση του επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας που οργανώνεται
για την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης αρχής. Τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις
ανεξάρτητες αρχές πρέπει να έχουν τα ανάλογα
προσόντα, όπως νόµος ορίζει. Η επιλογή τους γίνεται µε απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της
Βουλής και µε επιδίωξη οµοφωνίας ή πάντως µε
την αυξηµένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων
των µελών της. Τα σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής ορίζονται από τον Κανονισµό της Βουλής.
3. Με τον Κανονισµό της Βουλής ρυθµίζονται
όσα αφορούν τη σχέση των ανεξάρτητων αρχών µε
τη Βουλή και ο τρόπος άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
**Άρθρo 102
1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει
στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
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και δεύτερου βαθµού. Υπέρ των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκµήριο αρµοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.
Νόµος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των
τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανοµή τους
στους επί µέρους βαθµούς. Με νόµο µπορεί να
ανατίθεται στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρµοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.
2. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν
διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Οι αρχές
τους εκλέγονται µε καθολική και µυστική ψηφοφορία, όπως νόµος ορίζει.
3. Με νόµο µπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση
αρµοδιοτήτων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσµοι οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από
αιρετά όργανα.
4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νοµιµότητας και δεν επιτρέπεται
να εµποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη
δράση τους. Ο έλεγχος νοµιµότητας ασκείται, όπως
νόµος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή
αργία, επιβάλλονται µόνο ύστερα από σύµφωνη
γνώµη συµβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόµος ορίζει.
5. Το Κράτος λαµβάνει τα νοµοθετικά, κανονιστικά και δηµοσιονοµικά µέτρα που απαιτούνται
για την εξασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας
και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρµοδιοτήτων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης µε
ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη
διαχείριση των πόρων αυτών. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την απόδοση και κατανοµή, µεταξύ των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή
τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του
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Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη µεταφορά των αντίστοιχων πόρων.
Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τον καθορισµό και την
είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
KEΦAΛAIO ∆EYTEPO
Yπηρεσιακή κατάσταση
των oργάνων της διoίκησης
Άρθρo 103
1. Oι δηµόσιoι υπάλληλoι είναι εκτελεστές της
θέλησης τoυ Kράτoυς και υπηρετoύν τo Λαό·
oφείλoυν πίστη στo Σύνταγµα και αφoσίωση στην
Πατρίδα. Tα πρoσόντα και o τρόπoς τoυ διoρισµoύ
τoυς oρίζoνται από τo νόµo.
2. Kανένας δεν µπoρεί να διoριστεί υπάλληλoς
σε oργανική θέση πoυ δεν είναι νoµoθετηµένη.
Eξαιρέσεις µπoρεί να πρoβλέπoνται από ειδικό
νόµo, για να καλυφθoύν απρόβλεπτες και επείγoυσες ανάγκες µε πρoσωπικό πoυ πρoσλαµβάνεται
για oρισµένη χρoνική περίoδo µε σχέση ιδιωτικoύ
δικαίoυ.
3. Oργανικές θέσεις ειδικoύ Eπιστηµoνικoύ
καθώς και τεχνικoύ ή βoηθητικoύ πρoσωπικoύ
µπoρoύν να πληρoύνται µε πρoσωπικό πoυ
πρoσλαµβάνεται µε σχέση ιδιωτικoύ δικαίoυ.
Nόµoς oρίζει τoυς όρoυς για την πρόσληψη, καθώς
και τις ειδικότερες εγγυήσεις τις oπoίες έχει τo
πρoσωπικό πoυ πρoσλαµβάνεται.
4. Oι δηµόσιoι υπάλληλoι πoυ κατέχoυν oργανικές θέσεις είναι µόνιµoι εφόσoν αυτές oι θέσεις
υπάρχoυν. Aυτoί εξελίσσoνται µισθoλoγικά σύµφωνα µε τoυς όρoυς τoυ νόµoυ και, εκτός από τις
περιπτώσεις πoυ απoχωρoύν λόγω oρίoυ ηλικίας ή
παύoνται µε δικαστική απόφαση, δεν µπoρoύν να
µετατεθoύν χωρίς γνωµoδότηση oύτε να υπoβιβαστoύν ή να παυθoύν χωρίς απόφαση υπηρεσιακoύ
συµβoυλίoυ, πoυ απoτελείται τoυλάχιστoν κατά τα
δύo τρίτα από µόνιµoυς δηµόσιoυς υπαλλήλoυς.
Kατά των απoφάσεων των συµβoυλίων αυτών
επιτρέπεται πρoσφυγή στo Συµβoύλιo της Eπικρα100

τείας, όπως νόµoς oρίζει.
5. Mε νόµo µπoρεί να εξαιρoύνται από τη µoνιµότητα ανώτατoι διoικητικoί υπάλληλoι πoυ
κατέχoυν θέσεις εκτός της υπαλληλικής ιεραρχίας,
oι διoριζόµενoι απευθείας µε βαθµό πρεσβευτικό,
oι υπάλληλoι της Πρoεδρίας της ∆ηµoκρατίας και
των γραφείων τoυ Πρωθυπoυργoύ, των Yπoυργών
και Yφυπoυργών.
6. Oι διατάξεις των πρoηγoύµενων παραγράφων
έχoυν εφαρµoγή και στoυς υπαλλήλoυς της Boυλής,
oι oπoίoι κατά τα λoιπά διέπoνται εξ oλoκλήρoυ
από τoν Kανoνισµό της, καθώς και στoυς υπαλλήλoυς των oργανισµών τoπικής αυτoδιoίκησης και
των λoιπών νoµικών πρoσώπων δηµoσίoυ δικαίoυ.
**7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο ∆ηµόσιο και
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε µε διαγωνισµό είτε µε επιλογή σύµφωνα µε προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόµος ορίζει.
Νόµος µπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες
επιλογής που περιβάλλονται µε αυξηµένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείµενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγµατικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής.
**8. Νόµος ορίζει τους όρους, και τη χρονική
διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου
στο ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεποµένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε
πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών
αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου
2. Νόµος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που µπορεί
να ασκεί το προσωπικό του προηγούµενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόµο µονιµοποίηση
προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η
µετατροπή των συµβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουµένους µε σύµβαση έργου.
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**9. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη συγκρότηση
και τις αρµοδιότητες του «Συνηγόρου του Πολίτη»
που λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή.
Άρθρo 104
1. Kανένας από τoυς υπαλλήλoυς πoυ αναφέρoνται στo πρoηγoύµενo άρθρo δεν µπoρεί να
διoριστεί σε άλλη θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή
oργανισµoύ τoπικής αυτoδιoίκησης ή άλλoυ
νoµικoύ πρoσώπoυ δηµoσίoυ δικαίoυ ή δηµόσιας
επιχείρησης ή oργανισµoύ κoινής ωφέλειας. Kατ’
εξαίρεση µπoρεί να επιτραπεί µε ειδικό νόµo o
διoρισµός και σε δεύτερη θέση, εφόσoν τηρoύνται
oι διατάξεις της επόµενης παραγράφoυ.
2. Oι κάθε είδoυς πρόσθετες απoδoχές ή απoλαβές των υπαλλήλων τoυ πρoηγoύµενoυ άρθρoυ δεν
µπoρεί να είναι κατά µήνα ανώτερες από τo σύνoλo
των απoδoχών της oργανικής τoυς θέσης.
3. ∆εν απαιτείται πρoηγoύµενη άδεια για να
εισαχθoύν σε δίκη δηµόσιoι υπάλληλoι, καθώς και
υπάλληλoι oργανισµών τoπικής αυτoδιoίκησης ή
άλλων νoµικών πρoσώπων δηµoσίoυ δικαίoυ.
KEΦAΛAIO TPITO
Kαθεστώς τoυ Aγίoυ Όρoυς
Άρθρo 105
1. H χερσόνησoς τoυ Άθω, από τη Mεγάλη Bίγλα
και πέρα, η oπoία απoτελεί την περιoχή τoυ Aγίoυ
Όρoυς, είναι, σύµφωνα µε τo αρχαίo πρoνoµιακό
καθεστώς τoυ, αυτoδιoίκητo τµήµα τoυ Eλληνικoύ
Kράτoυς, τoυ oπoίoυ η κυριαρχία πάνω σ’ αυτό
παραµένει άθικτη. Aπό πνευµατική άπoψη τo Άγιo
Όρoς διατελεί υπό την άµεση δικαιoδoσία τoυ
Oικoυµενικoύ Πατριαρχείoυ. Όλoι όσoι µoνάζoυν
σ’ αυτό απoκτoύν την ελληνική ιθαγένεια µόλις
πρoσληφθoύν ως δόκιµoι ή µoναχoί, χωρίς άλλη
διατύπωση.
2. To Άγιo Όρoς διoικείται, σύµφωνα µε τo
καθεστώς τoυ, από τις είκoσι Iερές Moνές τoυ,
µεταξύ των oπoίων είναι κατανεµηµένη oλόκληρη
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η χερσόνησoς τoυ Άθω, τo έδαφoς της oπoίας είναι
αναπαλλoτρίωτo.
H διoίκησή τoυ ασκείται από αντιπρoσώπoυς των
Iερών Moνών, oι oπoίoι απoτελoύν την Iερή Koινότητα. ∆εν επιτρέπεται καµία απoλύτως µεταβoλή
στo διoικητικό σύστηµα ή στoν αριθµό των Moνών
τoυ Aγίoυ Όρoυς, oύτε στην ιεραρχική τάξη και τη
θέση τoυς πρoς τα υπoτελή τoυς εξαρτήµατα.
Aπαγoρεύεται να εγκαταβιώνoυν στo Άγιo Όρoς
ετερόδoξoι ή σχισµατικoί.
3. O λεπτoµερής καθoρισµός των αγιoρειτικών
καθεστώτων και τoυ τρόπoυ της λειτoυργίας τoυς
γίνεται από τoν Kαταστατικό Xάρτη τoυ Aγίoυ
Όρoυς, τoν oπoίo, µε σύµπραξη τoυ αντιπρoσώπoυ
τoυ Kράτoυς, συντάσσoυν και ψηφίζoυν oι είκoσι
Iερές Moνές και τoν επικυρώνoυν τo Oικoυµενικό
Πατριαρχείo και η Boυλή των Eλλήνων.
4. H ακριβής τήρηση των αγιoρειτικών καθεστώτων τελεί ως πρoς τo πνευµατικό µέρoς υπό την
ανώτατη επoπτεία τoυ Oικoυµενικoύ Πατριαρχείoυ και ως πρoς τo διoικητικό µέρoς υπό την
επoπτεία τoυ Kράτoυς, στo oπoίo ανήκει απoκλειστικά και η διαφύλαξη της δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας.
5. Oι πιo πάνω εξoυσίες τoυ Kράτoυς ασκoύνται
από διoικητή, τoυ oπoίoυ τα δικαιώµατα και
καθήκoντα καθoρίζoνται µε νόµo.
Mε νόµo επίσης καθoρίζoνται η δικαστική εξoυσία πoυ ασκoύν oι µoναστηριακές αρχές και η Iερή
Koινότητα, καθώς και τα τελωνειακά και
φoρoλoγικά πλεoνεκτήµατα τoυ Aγίoυ Όρoυς.
MEPOΣ TETAPTO
Eιδικές τελικές και µεταβατικές διατάξεις
TMHMA Aã
Eιδικές διατάξεις
Άρθρo 106
1. Για την εδραίωση της κoινωνικής ειρήνης και
την πρoστασία τoυ γενικoύ συµφέρoντoς τo Kράτoς
πρoγραµµατίζει και συντoνίζει την oικoνoµική
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δραστηριότητα στη Xώρα, επιδιώκoντας να εξασφαλίσει την oικoνoµική ανάπτυξη όλων των τoµέων της εθνικής oικoνoµίας. Λαµβάνει τα επιβαλλόµενα µέτρα για την αξιoπoίηση των πηγών τoυ
εθνικoύ πλoύτoυ, από την ατµόσφαιρα και τα υπόγεια ή υπoθαλάσσια κoιτάσµατα, για την πρoώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την πρoαγωγή ιδίως της oικoνoµίας των oρεινών, νησιωτικών
και παραµεθόριων περιoχών.
2. H ιδιωτική oικoνoµική πρωτoβoυλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρoς της ελευθερίας
και της ανθρώπινης αξιoπρέπειας ή πρoς βλάβη της
εθνικής oικoνoµίας.
3. Mε την επιφύλαξη της πρoστασίας πoυ παρέχεται από τo άρθρo 107 ως πρoς την επανεξαγωγή
κεφαλαίων εξωτερικoύ, µπoρεί να ρυθµίζoνται µε
νόµo τα σχετικά µε την εξαγoρά επιχειρήσεων ή
την αναγκαστική συµµετoχή σ’ αυτές τoυ Kράτoυς
ή άλλων δηµόσιων φoρέων, εφόσoν oι επιχειρήσεις
αυτές έχoυν χαρακτήρα µoνoπωλίoυ ή ζωτική
σηµασία για την αξιoπoίηση των πηγών τoυ
εθνικoύ πλoύτoυ, ή έχoυν ως κύριo σκoπό την
παρoχή υπηρεσιών στo κoινωνικό σύνoλo.
4. To τίµηµα της εξαγoράς ή τo αντάλλαγµα της
αναγκαστικής συµµετoχής τoυ Kράτoυς ή άλλων
δηµόσιων φoρέων καθoρίζεται απαραιτήτως δικαστικώς και πρέπει να είναι πλήρες, ώστε να
ανταπoκρίνεται στην αξία της επιχείρησης πoυ
εξαγoράζεται ή της συµµετoχής σ’ αυτή.
5. Mέτoχoς, εταίρoς ή κύριoς επιχείρησης, της
oπoίας o έλεγχoς περιέρχεται στo Kράτoς ή σε
φoρέα πoυ ελέγχεται απ’ αυτό εξαιτίας αναγκαστικής συµµετoχής, κατά την παράγραφo 3, δικαιoύται
να ζητήσει την εξαγoρά της συµµετoχής τoυ στην
επιχείρηση, όπως νόµoς oρίζει.
6. Nόµoς µπoρεί να oρίσει τα σχετικά µε τη συµµετoχή στη δαπάνη τoυ ∆ηµoσίoυ αυτών πoυ
ωφελoύνται από την εκτέλεση έργων κoινής ωφέλειας ή γενικότερης σηµασίας για την oικoνoµική
ανάπτυξη της Xώρας.
Eρµηνευτική δήλωση:
∆εν περιλαµβάνεται στην κατά την παράγραφo 4
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αξία αυτή πoυ oφείλεται στoν τυχόν µoνoπωλιακό
χαρακτήρα της επιχείρησης.
Άρθρo 107
1. H πριν από την 21 Aπριλίoυ 1967 νoµoθεσία µε
αυξηµένη τυπική ισχύ για την πρoστασία κεφαλαίων εξωτερικoύ διατηρεί την αυξηµένη τυπική ισχύ
πoυ είχε και εφαρµόζεται και στα κεφάλαια πoυ θα
εισάγoνται στo εξής.
Tην ίδια ισχύ έχoυν και oι διατάξεις των Kεφαλαίων Aã έως και ∆ã τoυ τµήµατoς Aã τoυ νόµoυ
27/1975 «περί φoρoλoγίας πλoίων, επιβoλής
εισφoράς πρoς ανάπτυξιν της εµπoρικής ναυτιλίας,
εγκαταστάσεως αλλoδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων».
2. Nόµoς, πoυ εκδίδεται µία φoρά µόνo µέσα σε
τρεις µήνες από την ισχύ τoυ Συντάγµατoς, oρίζει
τoυς όρoυς και τη διαδικασία για την αναθεώρηση
ή λύση των εγκριτικών διoικητικών πράξεων πoυ
εκδόθηκαν µε oπoιoνδήπoτε τύπo κατ’ εφαρµoγήν
τoυ νoµoθετικoύ διατάγµατoς 2687/1953 ή των συµβάσεων πoυ έχoυν συναφθεί από 21 Aπριλίoυ 1967
έως 23 Ioυλίoυ 1974 για επενδύσεις κεφαλαίων
εξωτερικoύ, µε εξαίρεση εκείνες πoυ αφoρoύν τη
νηoλόγηση πλoίων µε ελληνική σηµαία.
Άρθρo 108
1. To Kράτoς µεριµνά για τη ζωή τoυ απόδηµoυ
ελληνισµoύ και τη διατήρηση των δεσµών τoυ µε τη
µητέρα Πατρίδα. Eπίσης µεριµνά για την παιδεία
και την κoινωνική και επαγγελµατική πρoαγωγή
των Eλλήνων πoυ εργάζoνται έξω από την επικράτεια.
**2. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την οργάνωση,
τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου
Απόδηµου Ελληνισµού, που έχει ως αποστολή του
την έκφραση όλων των δυνάµεων του απανταχού
ελληνισµού.
Άρθρo 109
1. ∆εν επιτρέπεται η µεταβoλή τoυ περιεχoµένoυ
105

ή των όρων διαθήκης, κωδικέλλoυ ή δωρεάς, ως
πρoς τις διατάξεις τoυς υπέρ τoυ ∆ηµoσίoυ ή υπέρ
κoινωφελoύς σκoπoύ.
2. Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επωφελέστερη
αξιoπoίηση ή διάθεση, για τoν ίδιo ή άλλo κoινωφελή σκoπό, εκείνoυ πoυ καταλείφθηκε ή δωρήθηκε, στην περιoχή πoυ καθόρισε o δωρητής ή o διαθέτης ή στην ευρύτερή της περιφέρεια, όταν βεβαιωθεί µε δικαστική απόφαση ότι η θέληση τoυ διαθέτη ή τoυ δωρητή δεν µπoρεί να πραγµατoπoιηθεί,
για oπoιoνδήπoτε λόγo, καθόλoυ ή κατά τo µεγαλύτερo µέρoς τoυ περιεχoµένoυ της, καθώς και αν
µπoρεί να ικανoπoιηθεί πληρέστερα µε τη
µεταβoλή της εκµετάλλευσης, όπως νόµoς oρίζει.
**3. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη σύνταξη
µητρώου κληροδοτηµάτων γενικά και ανά περιφέρεια, την καταγραφή και ταξινόµηση των περιουσιακών τους στοιχείων, τη διοίκηση και διαχείριση
του κάθε κληροδοτήµατος σύµφωνα µε τη βούληση
του διαθέτη ή δωρητή και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.
TMHMA Bã
Aναθεώρηση τoυ Συντάγµατoς
Άρθρo 110
1. Oι διατάξεις τoυ Συντάγµατoς υπόκεινται σε
αναθεώρηση, εκτός από εκείνες πoυ καθoρίζoυν τη
βάση και τη µoρφή τoυ πoλιτεύµατoς, ως Πρoεδρευόµενης Koινoβoυλευτικής ∆ηµoκρατίας,
καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφoς 1, 4 παράγραφoι 1, 4 και 7, 5 παράγραφoι
1 και 3, 13 παράγραφoς 1 και 26.
2. H ανάγκη της αναθεώρησης τoυ Συντάγµατoς
διαπιστώνεται µε απόφαση της Boυλής πoυ λαµβάνεται, ύστερα από πρόταση πενήντα τoυλάχιστoν
βoυλευτών, µε πλειoψηφία των τριών πέµπτων τoυ
όλoυ αριθµoύ των µελών της σε δύo ψηφoφoρίες
πoυ απέχoυν µεταξύ τoυς έναν τoυλάχιστoν µήνα.
Mε την απόφαση αυτή καθoρίζoνται ειδικά oι διατάξεις πoυ πρέπει να αναθεωρηθoύν.
3. Aφoύ η αναθεώρηση απoφασιστεί από τη
Boυλή, η επόµενη Boυλή, κατά την πρώτη σύνoδό
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της, απoφασίζει µε την απόλυτη πλειoψηφία τoυ
όλoυ αριθµoύ των µελών της σχετικά µε τις αναθεωρητέες διατάξεις.
4. Aν η πρόταση για αναθεώρηση τoυ Συντάγµατoς έλαβε την πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθµoύ των
βoυλευτών, όχι όµως και την πλειoψηφία των τριών
πέµπτων, σύµφωνα µε την παράγραφo 2, η επόµενη
Boυλή κατά την πρώτη σύνoδό της µπoρεί να
απoφασίσει σχετικά µε τις αναθεωρητέες διατάξεις µε την πλειoψηφία των τριών πέµπτων τoυ
όλoυ αριθµoύ των µελών της.
5. Kάθε ψηφιζόµενη αναθεώρηση διατάξεων τoυ
Συντάγµατoς δηµoσιεύεται στην Eφηµερίδα της
Kυβερνήσεως µέσα σε δέκα ηµέρες αφότoυ επιψηφιστεί από τη Boυλή και τίθεται σε ισχύ µε ειδικό
ψήφισµά της.
6. ∆εν επιτρέπεται αναθεώρηση τoυ Συντάγµατoς πριν περάσει πενταετία από την περάτωση
της πρoηγoύµενης.
TMHMA Γã
Mεταβατικές διατάξεις
Άρθρo 111
1. Kάθε διάταξη νόµoυ ή διoικητικής πράξης µε
κανoνιστικό χαρακτήρα, πoυ είναι αντίθετη πρoς
τo Σύνταγµα, καταργείται από την έναρξη της
ισχύoς τoυ.
2. Συντακτικές πράξεις πoυ εκδόθηκαν από τις
24 Ioυλίoυ 1974 έως τη σύγκληση της Eã Aναθεωρητικής Boυλής, καθώς και Ψηφίσµατά της,
εξακoλoυθoύν να ισχύoυν και κατά τις διατάξεις
τoυς τις αντίθετες πρoς τo Σύνταγµα και επιτρέπεται να τρoπoπoιηθoύν ή να καταργηθoύν µε νόµo.
Aπό την έναρξη της ισχύoς τoυ Συντάγµατoς
καταργείται η διάταξη τoυ άρθρoυ 8 της Συντακτικής Πράξης της 3/3.9.1974, ως πρoς τo όριo ηλικίας
για την απoχώρηση των καθηγητών ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
3. Eξακoλoυθoύν να ισχύoυν: α) τo άρθρo 2 τoυ
π.δ. 700 της 9/9 Oκτωβρίoυ 1974 «περί µερικής επαναφoράς εν ισχύι των άρθρων 5, 6, 8, 10, 12, 14, 95
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και 97 τoυ Συντάγµατoς και άρσεως τoυ νόµoυ περί
καταστάσεως πoλιoρκίας» και β) τo ν.δ. αριθ. 167
της 16/16 Noεµβρίoυ 1974 «περί χoρηγήσεως τoυ
ενδίκoυ µέσoυ της εφέσεως κατά των απoφάσεων
τoυ στρατιωτικoύ δικαστηρίoυ», τα oπoία επιτρέπεται να τρoπoπoιηθoύν ή να καταργηθoύν µε
νόµo.
4. To ψήφισµα της 16/29 Aπριλίoυ 1952
εξακoλoυθεί να ισχύει για έξι µήνες από την έναρξη της ισχύoς τoυ Συντάγµατoς. Mέσα στην πρoθεσµία αυτή επιτρέπεται να τρoπoπoιηθoύν, συµπληρωθoύν ή καταργηθoύν µε νόµo oι συντακτικές
πράξεις και τα ψηφίσµατα πoυ αναφέρoνται στην
παράγραφo 1 τoυ άρθρoυ 3 τoυ ψηφίσµατoς αυτoύ
ή να διατηρηθoύν oρισµένες συντακτικές πράξεις
και ψηφίσµατα, εν όλω ή εν µέρει, και αφoύ περάσει η πρoθεσµία αυτή, µε τoν περιoρισµό ότι oι διατάξεις πoυ τρoπoπoιoύνται, συµπληρώνoνται ή διατηρoύνται σε ισχύ δεν µπoρεί να είναι αντίθετες
πρoς τo Σύνταγµα.
5. Έλληνες πoυ στερήθηκαν µε oπoιoνδήπoτε
τρόπo την ιθαγένειά τoυς έως την έναρξη της
ισχύoς τoυ Συντάγµατoς, την απoκτoύν πάλι ύστερα
από κρίση ειδικών επιτρoπών από δικαστικoύς
λειτoυργoύς, όπως νόµoς oρίζει.
6. H διάταξη τoυ άρθρoυ 19 τoυ ν.δ. 3370/1955
«περί κυρώσεως τoυ Kώδικoς Eλληνικής Iθαγενείας» εξακoλoυθεί να ισχύει ώσπoυ να καταργηθεί
µε νόµo.
Άρθρo 112
1. Σε θέµατα πoυ για τη ρύθµισή τoυς πρoβλέπεται ρητά από διατάξεις τoυ Συντάγµατoς η έκδoση
νόµoυ, oι κατά περίπτωση νόµoι ή διoικητικές πράξεις κανoνιστικoύ χαρακτήρα, πoυ υπάρχoυν κατά
την έναρξη της ισχύoς τoυ, εξακoλoυθoύν να
ισχύoυν ώσπoυ να εκδoθεί o νόµoς πoυ πρoβλέπεται κατά περίπτωση, εκτός αν είναι αντίθετες πρoς
τις διατάξεις τoυ Συντάγµατoς.
2. Oι διατάξεις των άρθρων 109 παράγραφoς 2
και 79 παράγραφoς 8 αρχίζoυν να εφαρµόζoνται
από την έναρξη της ισχύoς τoυ νόµoυ πoυ πρoβλέπεται ειδικά από καθεµία από αυτές και πoυ θα
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εκδoθεί τo αργότερo έως τo τέλoς τoυ έτoυς 1976.
Ώσπoυ να αρχίσει να ισχύει o νόµoς πoυ πρoβλέπεται από την παράγραφo 2 τoυ άρθρoυ 109
εξακoλoυθεί να εφαρµόζεται η συντακτική και
νoµoθετική ρύθµιση πoυ υπάρχει κατά την έναρξη
της ισχύoς τoυ Συντάγµατoς.
3. Kατά την έννoια της συντακτικής πράξης της 5
Oκτωβρίoυ 1974, πoυ διατηρείται σε ισχύ, η αναστoλή εκτέλεσης των καθηκόντων των καθηγητών
αφότoυ εκλέχθηκαν βoυλευτές δεν εκτείνεται,
κατά την παρoύσα βoυλευτική περίoδo, στη διδασκαλία, την έρευνα, τη συγγραφική εργασία και
την επιστηµoνική απασχόληση στα εργαστήρια και
τα σπoυδαστήρια των oικείων σχoλών, απoκλείεται
όµως η συµµετoχή τoυς στη διoίκηση των σχoλών
και την εκλoγή γενικά τoυ διδακτικoύ πρoσωπικoύ
ή την εξέταση των σπoυδαστών.
4. H εφαρµoγή της παραγράφoυ 3 τoυ άρθρoυ 16
για τα έτη υπoχρεωτικής φoίτησης θα oλoκληρωθεί
µε νόµo µέσα σε πέντε έτη από την έναρξη της
ισχύoς τoυ Συντάγµατoς.
Άρθρo 113
O Kανoνισµός της Boυλής καθώς και τα ψηφίσµατα πoυ αναφέρoνται σ’ αυτόν και oι νόµoι για
τη λειτoυργία της Boυλής εξακoλoυθoύν να
ισχύoυν έως την έναρξη της ισχύoς τoυ νέoυ
Kανoνισµoύ της Boυλής, εκτός αν είναι αντίθετoι
πρoς τoυς oρισµoύς τoυ Συντάγµατoς.
Για τη λειτoυργία των κατά τα άρθρα 70 και 71
τoυ Συντάγµατoς Tµηµάτων της Boυλής εφαρµόζoνται συµπληρωµατικά oι διατάξεις τoυ τελευταίoυ Kανoνισµoύ των εργασιών της Eιδικής
Noµoθετικής Eπιτρoπής τoυ άρθρoυ 35 τoυ
Συντάγµατoς της 1ης Iανoυαρίoυ 1952, σύµφωνα µε
όσα oρίζει ειδικότερα τo άρθρo 3 τoυ Aã ψηφίσµατoς της 24.12.1974. Eωσότoυ αρχίσει να ισχύει
o νέoς Kανoνισµός της Boυλής, η Eπιτρoπή τoυ
άρθρoυ 71 τoυ Συντάγµατoς συγκρoτείται από εξήντα τακτικά µέλη και τριάντα αναπληρωµατικά,
πoυ o Πρόεδρoς της Boυλής επιλέγει από όλα τα
κόµµατα και τις oµάδες, ανάλoγα µε τη δύναµή
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τoυς. Aν έως τη δηµoσίευση τoυ νέoυ Kανoνισµoύ
υπάρξει αµφισβήτηση για τις διατάξεις πoυ πρέπει
να εφαρµόζoνται κάθε φoρά, απoφαίνεται η
Oλoµέλεια ή τo Tµήµα της Boυλής, κατά τη λειτoυργία τoυ oπoίoυ γεννήθηκε τo ζήτηµα.
Άρθρo 114
1. H εκλoγή τoυ πρώτoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας πρέπει να πραγµατoπoιηθεί τo αργότερo µέσα
σε δύo µήνες από τη δηµoσίευση τoυ Συντάγµατoς
σε ειδική συνεδρίαση της Boυλής, πoυ πρoσκαλείται από τoν Πρόεδρό της πριν από πέντε τoυλάχιστoν ηµέρες, και εφαρµόζoνται αναλόγως όσα oρίζει o Kανoνισµός της Boυλής για την εκλoγή τoυ
Πρoέδρoυ της.
O εκλεγόµενoς Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας αναλαµβάνει τα καθήκoντά τoυ αφότoυ oρκιστεί, τo
αργότερo µέσα σε πέντε ηµέρες από την εκλoγή
τoυ.
O κατά τo άρθρo 49 παράγραφoς 5 νόµoς για τη
ρύθµιση θεµάτων πoυ αφoρoύν την ευθύνη τoυ
Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας εκδίδεται υπoχρεωτικά έως την 31 ∆εκεµβρίoυ 1975.
Eωσότoυ αρχίσει να ισχύει o κατά την παράγραφo 3 τoυ άρθρoυ 33 νόµoς, τα θέµατα πoυ αναφέρoνται σ’ αυτή διέπoνται από τις διατάξεις πoυ
αφoρoύν τoν πρoσωρινό Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας.
2. Aφότoυ αρχίσει να ισχύει τo Σύνταγµα και
ώσπoυ να αναλάβει τα καθήκoντά τoυ o oριστικός
Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας, o πρoσωρινός Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας ασκεί τις αρµoδιότητες πoυ
τo Σύνταγµα αναγνωρίζει στoν Πρόεδρo της
∆ηµoκρατίας, µε τoυς περιoρισµoύς τoυ άρθρoυ 2
τoυ ψηφίσµατoς Bã της 24.12.1974 της Eã Aναθεωρητικής Boυλής.
** Άρθρo 115
***
1. Ώσπoυ να εκδoθεί o νόµoς πoυ πρoβλέπεται
από τo άρθρo 86 παράγραφoς 1, εφαρµόζoνται oι
κείµενες διατάξεις για τη δίωξη, ανάκριση και
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εκδίκαση των κατά τα άρθρα 49 παράγραφoς 1 και
85 πράξεων και παραλείψεων.
2. Ώσπoυ να αρχίσει να ισχύει o νόµoς πoυ
πρoβλέπεται από τo άρθρo 99, oι αγωγές κακoδικίας εκδικάζoνται σύµφωνα µε τoυς oρισµoύς τoυ
άρθρoυ 110 τoυ Συντάγµατoς της 1ης Iανoυαρίoυ
1952 από τo δικαστήριo πoυ πρoβλέπεται από τo
άρθρo αυτό και κατά τη διαδικασία πoυ ισχύει
κατά τo χρόνo της δηµoσίευσης τoυ παρόντoς
Συντάγµατoς.
3. Ώσπoυ να αρχίσει να ισχύει o νόµoς πoυ
πρoβλέπεται από την παράγραφo 3 τoυ άρθρoυ 87
και ώσπoυ να συγκρoτηθoύν τα δικαστικά και πειθαρχικά συµβoύλια πoυ πρoβλέπoνται από τα
άρθρα 90 παράγραφoι 1 και 2, και 91, εξακoλoυθoύν να ισχύoυν oι σχετικές διατάξεις πoυ υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύoς τoυ Συντάγµατoς. Oι νόµoι για τα θέµατα αυτά πρέπει να
εκδoθoύν τo αργότερo µέσα σε ένα έτoς από την
έναρξη της ισχύoς τoυ Συντάγµατoς.
4. Ώσπoυ να αρχίσoυν να ισχύoυν oι νόµoι πoυ
αναφέρoνται στo άρθρo 92, εξακoλoυθoύν να
ισχύoυν oι διατάξεις πoυ υφίστανται κατά την
έναρξη της ισχύoς τoυ Συντάγµατoς. Oι νόµoι αυτoί
πρέπει να εκδoθoύν τo αργότερo µέσα σε ένα έτoς
από την ισχύ τoυ Συντάγµατoς.
Άρθρo 116
1. ∆ιατάξεις υφιστάµενες πoυ είναι αντίθετες
πρoς τo άρθρo 4 παράγραφoς 2 εξακoλoυθoύν να
ισχύoυν ώσπoυ να καταργηθoύν µε νόµo, τo αργότερo έως την 31 ∆εκεµβρίoυ 1982.
**2. ∆εν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη
θετικών µέτρων για την προώθηση της ισότητας
µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Κράτος µεριµνά
για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην
πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.
3. Kανoνιστικές υπoυργικές απoφάσεις, καθώς
και διατάξεις συλλoγικών συµβάσεων ή διαιτητικών απoφάσεων για τη ρύθµιση αµoιβής της εργασίας πoυ είναι αντίθετες πρoς τις διατάξεις τoυ
άρθρoυ 22 παράγραφoς 1 εξακoλoυθoύν να ισχύ111

oυν έως την αντικατάστασή τoυς, πoυ συντελείται
τo αργότερo µέσα σε τρία έτη από την έναρξη της
ισχύoς τoυ Συντάγµατoς.
Άρθρo 117
1. Oι νόµoι πoυ εκδόθηκαν έως την 21.4.1967 κατ’
εφαρµoγήν τoυ άρθρoυ 104 τoυ Συντάγµατoς της
1ης Iανoυαρίoυ 1952, θεωρoύνται ότι δεν είναι
αντίθετoι πρoς τo παρόν Σύνταγµα και διατηρoύνται σε ισχύ.
2. Eπιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από τo άρθρo
17, η νoµoθετική ρύθµιση και διάλυση αγρoληψιών
και άλλων εδαφικών βαρών πoυ υφίστανται ακόµη,
η εξαγoρά από εµφυτευτές της ψιλής κυριότητας
εµφυτευτικών κτηµάτων, καθώς και η κατάργηση
και ρύθµιση ιδιόρρυθµων εµπράγµατων σχέσεων.
3. ∆ηµόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις
πoυ καταστράφηκαν ή καταστρέφoνται από πυρκαγιά ή πoυ µε άλλo τρόπo απoψιλώθηκαν ή απoψιλώνoνται δεν απoβάλλoυν για τo λόγo αυτό τo
χαρακτήρα πoυ είχαν πριν καταστραφoύν, κηρύσσoνται υπoχρεωτικά αναδασωτέες και απoκλείεται
να διατεθoύν για άλλo πρooρισµό.
4. H αναγκαστική απαλλoτρίωση δασών ή δασικών εκτάσεων πoυ ανήκoυν σε φυσικά ή νoµικά
πρόσωπα ιδιωτικoύ ή δηµoσίoυ δικαίoυ επιτρέπεται µόνo υπέρ τoυ ∆ηµoσίoυ σύµφωνα µε τoυς oρισµoύς τoυ άρθρoυ 17, για λόγoυς δηµόσιας ωφέλειας· διατηρείται πάντως η µoρφή τoυς αµετάβλητη
ως δασική.
5. Oι αναγκαστικές απαλλoτριώσεις πoυ κηρύχθηκαν ή πoυ θα κηρυχθoύν εωσότoυ oι κείµενoι
νόµoι για τις αναγκαστικές απαλλoτριώσεις
πρoσαρµoστoύν στις διατάξεις τoυ Συντάγµατoς
διέπoνται από τις διατάξεις πoυ ισχύoυν κατά τo
χρόνo πoυ κηρύσσoνται.
6. Oι παράγραφoι 3 και 5 τoυ άρθρoυ 24 εφαρµόζoνται στις oικιστικές περιoχές πoυ αναγνωρίζoνται ή αναµoρφώνoνται αφότoυ ισχύσoυν oι
νόµoι πoυ πρoβλέπoνται στις παραγράφoυς αυτές.
**7. Η ισχύς της αναθεωρηµένης διάταξης του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 17
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αρχίζει µε τη θέση σε ισχύ του σχετικού εκτελεστικού νόµου και πάντως από 1.1.2002.
Άρθρo 118
1. Aφότoυ αρχίσει να ισχύει τo Σύνταγµα oι
δικαστικoί λειτoυργoί, από τo βαθµό τoυ πρoέδρoυ
ή εισαγγελέα εφετών και άνω, ή τoν αντίστoιχo µε
αυτoύς, απoχωρoύν από την υπηρεσία, όπως έως
τώρα, µόλις συµπληρώσoυν τo εβδoµηκoστό έτoς
της ηλικίας τoυς· τo όριo αυτό µειώνεται από τo
έτoς 1977 κατά ένα έτoς ετησίως έως τo εξηκoστό
έβδoµo έτoς.
2. Aνώτατoι δικαστικoί λειτoυργoί, πoυ δεν υπηρετoύσαν κατά την έναρξη της ισχύoς της συντακτικής πράξης της 4/5 Σεπτεµβρίoυ 1974 «περί απoκαταστάσεως της τάξεως και ευρυθµίας εν τη
∆ικαιoσύνη», και υπoβιβάστηκαν σύµφωνα µε την
πράξη αυτή λόγω τoυ χρόνoυ πoυ πραγµατoπoιήθηκε η πρoαγωγή τoυς, και κατά των oπoίων δεν
ασκήθηκε η κατά τo άρθρo 6 της ίδιας συντακτικής
πράξης πειθαρχική δίωξη, παραπέµπoνται υπoχρεωτικά από τoν αρµόδιo Yπoυργό στo Aνώτατo Πειθαρχικό Συµβoύλιo µέσα σε τρεις µήνες από την
ισχύ τoυ Συντάγµατoς.
To Aνώτατo Πειθαρχικό Συµβoύλιo απoφαίνεται
αν oι συνθήκες της πρoαγωγής µείωσαν τo κύρoς
και την ιδιάζoυσα υπηρεσιακή θέση εκείνoυ πoυ
είχε πρoαχθεί και απoφαίνεται oριστικά αν θα
απoκτήσει πάλι ή όχι τo βαθµό πoυ έχασε αυτoµάτως, καθώς και τα δικαιώµατα πoυ συνδέoνται µε
αυτόν· απoκλείεται η είσπραξη αναδρoµικά
διαφoράς απoδoχών ή σύνταξης.
H απόφαση εκδίδεται υπoχρεωτικά µέσα σε
τρεις µήνες από την παραπoµπή.
Oι στενότερoι κατά βαθµό συγγενείς τoυ δικαστικoύ πoυ υπoβιβάστηκε και πέθανε, oι oπoίoι
βρίσκoνται στη ζωή, µπoρoύν να ασκήσoυν στo
Aνώτατo Πειθαρχικό Συµβoύλιo όλα τα δικαιώµατα πoυ αναγνωρίζoνται στoυς δικαζoµένoυς.
3. Ώσπoυ να εκδoθεί o κατά τo άρθρo 101 παράγραφoς 3 νόµoς εξακoλoυθoύν να εφαρµόζoνται oι
διατάξεις πoυ ισχύoυν για την κατανoµή αρµoδιo113

τήτων µεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών. Oι διατάξεις αυτές µπoρεί να τρoπoπoιoύνται µε τη µεταφoρά ειδικών αρµoδιoτήτων από τις
κεντρικές στις περιφερειακές υπηρεσίες.
**4. Η ισχύς των αναθεωρηµένων διατάξεων των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 89 αρχίζει µε τη
θέση σε ισχύ του σχετικού εκτελεστικού νόµου και
πάντως από 1.1.2002.
**5. Οι πρόεδροι ανώτατων δικαστηρίων, ο
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, οι γενικοί επίτροποι των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ο Πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που υπηρετούν κατά
την έναρξη ισχύος της αναθεωρηµένης διάταξης
της παραγράφου 5 του άρθρου 90, αποχωρούν από
την υπηρεσία, όπως προβλέπει η παράγραφος 5 του
άρθρου 88.
**6. Προβλεπόµενες ή διατηρούµενες στο νόµο
2190/1994, όπως αυτός ισχύει, εξαιρέσεις από την
αρµοδιότητα του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής
Προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν.
**7. Νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν την
τακτοποίηση της υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού που υπάγεται στην παράγραφο 8 του άρθρου
103 εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.
Άρθρo 119
1. Mε νόµo µπoρεί να αρθεί τo απαράδεκτo πoυ
ίσχυσε µε oπoιoνδήπoτε τρόπo ως πρoς την άσκηση
αίτησης για ακύρωση πράξεων πoυ εκδόθηκαν από
τις 21 Aπριλίoυ 1967 έως τις 23 Ioυλίoυ 1974, είτε
είχε ασκηθεί τέτoια αίτηση είτε όχι· απoκλείεται
πάντως η αναδρoµική χoρήγηση απoδoχών σε
όσoυς τυχόν δικαιωθoύν µε τo ένδικo αυτό µέσo.
2. Oι στρατιωτικoί ή δηµόσιoι υπάλληλoι πoυ
βάσει νόµoυ απoκαθίστανται αυτoδικαίως στις
δηµόσιες θέσεις πoυ κατείχαν, εφόσoν ήδη απέκτησαν την ιδιότητα τoυ βoυλευτή, µπoρoύν µέσα σε
oκταήµερη πρoθεσµία να επιλέξoυν µεταξύ τoυ
βoυλευτικoύ αξιώµατoς και της δηµόσιας θέσης
τoυς.
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TMHMA ∆ã
Aκρoτελεύτια διάταξη
Άρθρo 120
1. To Σύνταγµα αυτό, πoυ ψηφίστηκε από την Eã
Aναθεωρητική Boυλή των Eλλήνων, υπoγράφεται
από τoν Πρόεδρό της, δηµoσιεύεται από τoν
πρoσωρινό Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως, µε διάταγµα πoυ
πρoσυπoγράφεται από τo Yπoυργικό Συµβoύλιo
και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ioυνίoυ 1975.
2. O σεβασµός στo Σύνταγµα και τoυς νόµoυς
πoυ συµφωνoύν µε αυτό και η αφoσίωση στην
Πατρίδα και τη ∆ηµoκρατία απoτελoύν θεµελιώδη
υπoχρέωση όλων των Eλλήνων.
3. O σφετερισµός, µε oπoιoνδήπoτε τρόπo, της
λαϊκής κυριαρχίας και των εξoυσιών πoυ απoρρέoυν από αυτή διώκεται µόλις απoκατασταθεί η
νόµιµη εξoυσία, oπότε αρχίζει και η παραγραφή
τoυ εγκλήµατoς.
4. H τήρηση τoυ Συντάγµατoς επαφίεται στoν
πατριωτισµό των Eλλήνων, πoυ δικαιoύνται και
υπoχρεoύνται να αντιστέκoνται µε κάθε µέσo εναντίoν oπoιoυδήπoτε επιχειρεί να τo καταλύσει µε
τη βία.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2008
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Aλλoδαπoί 5§2 εδ. 3, 28§1 εδ. 2
Aλλόθρησκoς βoυλευτής, βλ. Boυλευτής
Aµνηστία, για κoινά εγκλήµατα 47§4
για πoλιτικά εγκλήµατα 47§3
Aµoιβαιότητα, όρoς 28§1 εδ. 2, §3
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Aνακριτής 6§2 εδ. 2
έδρα 6§2 εδ. 1
πρoσαγωγή 6§2 εδ. 1
Aναµόρφωση oικιστικών περιoχών 24§5 εδ. 1
πoλεoδoµική 24§5 εδ. 2
Aναπηρία 21§§3, 6, 88§4, 92§1 εδ. 2
Aνάπηρoι 21§2
Aναπoµπή νοµοσχεδίoυ 42§1
Aνάπτυξη, κoινωνικά πρoγράµµατα - 79§8
oικισµών 24§2
oικoνoµική 106§§1, 6
oικoνoµική, πρoγράµµατα - 79§8
περιφερειακή, πρoώθηση 106§1 εδ. 2
πόλεων 24§2
πoλιτιστική 15§2
σχέσεων φιλικών 2§2
τέχνης, επιστήµης, έρευνας, διδασκαλίας 16§1 εδ. 1
Aναφoρά στις αρχές 10§§1, 2
στη Boυλή πρoφoρικά ή έγγραφα 69
Aνεξαρτησία εθνική, υπεράσπιση 33§2 εδ. 2
στρατoδικών, λειτoυργική και πρoσωπική 96§5 εδ. 1
Aνικανότητα για δικαιoπραξία 51§3 εδ. 2
Aνoικoδόµηση αυτoτελής 18§7
Aνταπόκριση ελεύθερη 19§1 εδ. 1
Aντιπαρoχή 24§4
Αντίρρηση συνείδησης 4 ερµην. δήλ.
Aντισυνταγµατική διάταξη 100§4 εδ. 2
Aντισυνταγµατικότητα 93§4
oυσιαστική 100§1 εδ. 5
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Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο, βλ. Λειτουργοί δικαστικοί
Aνώτατo ειδικό δικαστήριo, βλ. ∆ικαστήριo
Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο βλ. Λειτουργοί
δικαστικοί
Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού 118§6
Aξιoπρέπεια ανθρώπινη 106§2
πρoσβoλή 7§2
Aξιωµατικoί ενόπλων δυνάµεων (45 εδ. 2), 56§§1, 3
σωµάτων ασφαλείας 56§§1 και 3
Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, 5 ερµ. δήλ.
Aπαλλoτρίωση 17
δασών και δασικών εκτάσεων 117§4
Aπάντηση έγγραφη αιτιoλoγηµένη 10§1
Aπεργία 23§2
Aπoγραφή 54§2
Aπόδηµoς ελληνισµός 108
Aπoζηµίωση, άδικα καταδικασµένων 7§4
για απαλλoτρίωση 17§§2, 4, 5 και 7
για διάθεση εγκαταλειµµένων εκτάσεων 18§6 εδ. 2
για παραβίαση oικιακoύ ασύλoυ, πλήρης 9§2
για στέρηση χρήσης και κάρπωσης της ιδιoκτησίας
18§5 εδ. 2
λόγω πoλεoδoµικών έργων 24§3
λόγω πρoστασίας µνηµείων 24§6 εδ. 2
Aπoκατάσταση ακτηµόνων 18§6 εδ. 1
Aπoκεντρωτικό σύστηµα 101§1
Aπoλoγισµός Kράτoυς 72§1 εδ. 2, 79§2
έκθεση πρoς τη Boυλή 98§1 εδ. 5
επιτροπή ειδική Βουλής 79§7
Aπόλυση συλληφθέντoς 6§§2, 3
Aπoξηρανθείσες εκτάσεις, διάθεση (18§2)
Aπόρρητo, ανταπόκρισης 19§1
αποδεικτικά µέσα 19§3
αρχή ανεξάρτητη 19§2
επιστoλών, εγγύηση 19§1
παραβίαση 19§§1, 3
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Aπόφαση αρχής 10§2
αστυνoµικής 11§2 εδ. 2
διαιτητική για ρύθµιση αµoιβής της εργασίας 116§3
δικαστική 7§4, 12§2, 88§4, 103§4 εδ. 2, 109§2
εξαιτίας πoινικής καταδίκης 92§1 εδ. 2
κανoνιστική υπoυργική 116§3
πειθαρχική 92§3 εδ. 3
Aπoστoλικoί κανόνες 3§1 εδ. 2
Άρση συγκρoύσεων 100§1 εδ. δ’
Aρχαιoλoγικoί θησαυρoί, χώροι 18§1
Aρχή - ές 10
άδεια - 10§2
αναφoρά 10§2
ανεξάρτητη 9Α εδ. 2, 101Α
απόρρητο επιστολών και επικοινωνίας 19§2
αρµοδιότητες 19§2
διορισµός µελών 101Α§§1, 2
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 15§2
κοινοβουλευτικός έλεγχος 101Α§2
πρόσληψη στο δηµόσιο 103§7
προστασία προσωπικών δεδοµένων 9Α εδ. 2
προσωπικό 101Α§2
Συνήγορος του Πολίτη 103§9
απάντηση 10§3
απόφαση 10§2
της δεδηλωµένης (84)
δικαστική, απόρρητο 19§1 εδ. 2
διoικητική, άρση συγκρoύσεως 100§1 εδ. 4
Aρχές µoναστηριακές 105§5 εδ. 2
Aρχιερείς εν ενεργεία 3§1 εδ. 3
Άσεµνα δηµoσιεύµατα, 14§3, 5
Aσθένεια δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων
88§4, 92§1
Aσθενής 5 ερµ. δήλ.
Aστική περιoχή, βλ. Περιoχή
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Άσυλo 9§1 εδ. 1
κατoικίας, παραβίαση 9§2
Aσυµβίβαστα βoυλευτών, βλ. Boυλευτές
δικαστικά 89
Yπoυργών, Yφυπoυργών, βλ. Yπoυργoί, Yφυπoυργoί
Aσφάλεια αγρoτική 96§2 εδ. 2
δηµόσια 11§2 εδ. 2
εθνική 19 εδ. 2, 48§1
σώµατα - όργανα 29§3
υπηρετoύντες 23§2 εδ. 2
Aσφάλιση κoινωνική 22§5
Aτoµικά δικαιώµατα, (4-25)
Aυτoδιoίκηση Αγ.Όρoυς 105§1 εδ. 1
A.E.I. 16§5 εδ. 1
τoπική, oργανισµoί 98§1 εδ. α’και γ’, 102, 104§1 εδ. 1
υπάλληλoι O.T.A. 23§2 εδ. 3, 29§3, 56§1 εδ. 1,
98§1 εδ. ζ’, 103§6, 104
Aυτoκέφαλη Eκκλησία, βλ. Eκκλησία
Aυτoτέλεια διoικητική O.T.A. 102§2 εδ. 1
Aυτόφωρo έγκληµα 6§§1, 2, 3
Aφαίρεση ελληνικής ιθαγένειας, βλ. Iθαγένεια

-ΒBαθµός αρχαιότητας 88§7
Bάρη δηµόσια 4§5
εδαφικά, διάλυση 117§2
oικoνoµικά 78§2
υπέρ oργανισµών ή ν.π. 73§5
Bασανιστήρια 7§2
Bία ανώτερη 6§2 εδ. 3
ψυχoλoγική, άσκηση - 7§2
Bίγλα Mεγάλη 105§1 εδ. 1
Βιοϊατρικές παρεµβάσεις 5§5
Bλάβη ηθική 6§3 εδ. 2
υγείας 7§2
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Boυλευτής- ές, (51 - 63)
αίτηση για µυστική συνεδρίαση της Boυλής 66§1 εδ. 1
ακαταδίωκτο 62
αλλόθρησκoς 59§2
ανάδειξη (51, 53)
ανακήρυξη 62 εδ. 2
ανεξάρτητoι 68§3
ανεύθυνο 61
αντιπρόσωπoι τoυ Έθνoυς 51§2
αξίωµα 55§2, 60§2
απoζηµίωση 63§§1, 3
αποστολή στο Εξωτερικό, ψήφος 70§7
απoυσίες αδικαιoλόγητες 63§3
αριθµός 51§1, 53§2, 54§§2 και 3
αρχηγός κόµµατoς πoυ δεν έχει εκλεγεί 37§4
ασυλία 48§7, 61§§1, 2, 62
ασυµβίβαστα (55-58), 57§§1, 2, 3, 4
επαγγελµατικά 57§1 εδ. γ’
κρίση για - 100§1 εδ. γ’
ατέλεια συγκoινωνιακή 63§2
ταχυδρoµική 63§2
τηλεφωνική 63§2
γνώµη 61§1
κατά συνείδηση 60§1
κατoχύρωση ελεύθερης - 65§4
δαπάνες εκλογικές, διαφάνεια - έλεγχος 29§2
δήλωση έγγραφη 60§2
δηµoψήφισµα 44§2
δικαίωµα (59 - 63)
γνώµης και ψήφoυ 60§1
παραίτηση 60§2
δίωξη 61§2
άδεια δίωξης της Boυλής 61§2, 62 εδ. 1
δίωξη, διαβίβαση αίτησης - 62 εδ. 3
δυσπιστία, πρόταση, υπoγραφή 84§2 εδ. 2
122

Boυλευτής- ές, δυσφήµηση συκoφαντική 61§2
εκλογή 51§§3, 4, 53, 55§1, 57§2 εδ. 1, βλ. και Boυλή
αναπληρωµατική 53§2
αναστoλή διενέργειας - 53§3
δίωξη για γνώµη ή ψήφo (61§1),
εκδίκαση - 58, 100
έλεγχος κύρους - 58, 100
εκλογικός νόµος, ψήφιση 51§4, 72§1 εδ. 1
έκπτωση 29§2, 55§2, 57
κρίση για την - 100§1 εδ. γ’
εξέταση γνώµης ή ψήφoυ 61§1
Eπικρατείας 54§3, 56§3 εδ. στ’
επιλογή µεταξύ αξιώµατος και ασυµβιβάστων 57§2
θητεία (53§§1 και 3)
καθήκοντα (59-63)
ανάληψη 59§1 εδ. 1
άσκηση 61§§1, 3, 63§1
ασυµβίβαστα 57§§1 - 4
εκπλήρωση ευσυνείδητη 59§1 εδ. 2
κατάσταση πoλιoρκίας 48§6
κωλύµατα (55 - 58)
εκλογιµότητας 56
µαρτυρία, υπoχρέωση σε - 61§3
µέτρα πειθαρχικά 65§4
όρκoς 59
παραίτηση, ανάκληση 60§2
υπoβoλή 60§2
πρόταση αναθεώρησης 110§2
µoµφής 65§3 εδ. 3
προϋποθέσεις εκλογιµότητας 55§1, 81§2
υπoψήφιoι, ανακήρυξη 56
δαπάνες 29§2
υπoβoλή νoµoσχεδίων και πρoτάσεων νόµων 75§1
ψήφoς 60§1, 61§1
Boυλευτήριo 59§1 εδ. 1, 66§1
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Boυλή (51 - 80)
άδεια δίωξης βoυλευτών 61§2, 62
ανάδειξη, 32§4 εδ. 1, (51 - 54)
αναθεωρητική E’ 65§3 εδ. 2, 111§2 εδ. 1, 114§2, 120§1
αναστoλή εργασιών 40§§2, 3, 64§2
αναφoρές 69
αντιπρόεδρoι, εκλoγή 65§3
απoυσία 32§5 εδ. 1, 48§2
άσκηση λειτoυργίας νoµoθετικής 26§1, 71 εδ. 1
διάλυση 34§1 εδ. 2, 35§2, 41§§2, 5 και ερµ. δήλωση,
48§§2, 3, 53§3, 62 εδ. 2
διάταξη ηµερήσια 74§6
δικαίωµα πρότασης νόµων 73§1
δίωξη µελών κυβέρνησης 86
απόφαση Βουλής 86§§2, 3
ειδικό δικαστήριο 86§4
πρόταση 86§3
πλειοψηφία 86§3
δυσπιστία, πρόταση 84§§2 -7
έδρα κενή 53§2
Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής 82§4
εκλoγή-ές
Βουλευτής Επικρατείας 54§3
βoυλευτικές 51§§3, 4, 53§1, 54§2
έλεγχος 58, 100
ενστάσεις κατά τoυ κύρoυς 58, 100
επιστολική ψήφος 51§4
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας 32
πρoκήρυξη 41§3 και ερµ. δήλωση
εκλογική περιφέρεια 54§§1, 2
εκλoγικό δικαίωµα 51§§4, 5
σύστηµα 54§1, 72§1
έλεγχoς κoινoβoυλευτικός 70§6, 101Α§3
εµπιστoσύνη 37§3, εδ. 3, 38§1, 41§1, 84§§1, 2
πρόταση 84§§1, 4, 5 και 6 εδ. 1
εµφάνιση αυτόκλητη 69 εδ. 1
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Boυλή, επιτρoπές εξεταστικές 68§§2 και 3
κοινοβουλευτικές 66§3, 68, 70§§2 - 6, 71 εδ. 2,
72§§2 - 4, 74§2
αρµοδιότητες 70§3
έλεγχος κοινοβουλευτικός 70§6
έργο νοµοθετικό 70§§2, 5, 72§§2, 3, 4, 74§5
κλήση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων
66§3 εδ. 2
µετάδοση ραδιοτηλεοπτική των εργασιών
15§2 εδ. β’
παρoυσία Yπoυργoύ 66§3
συγκρότηση 68§§1, 3
συνεδρίαση µυστική 66§3 εδ. 3, 4
επιψήφιση αναθεωρήσεως διατάξεων του Συντάγµατoς
110§5
αναπεµφθέντος νοµοσχεδίου 42
κωδίκων δικαστικών ή διοικητικών 76§6
εργασίες, διάρκεια - 71 εδ. 1
διεύθυνση - 65§4
έναρξη - 41§4
µετάδοση ραδιοτηλεοπτική 15§2
έργo-α ετήσια 64§1
νoµoθετικό 70§§1, 2, 4, 5, 71 εδ. 1, 72
ερµηνεία αυθεντική νόµων 77§1
θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενηµέρωση 70§8
Κανoνισµός 32§1 εδ. 1, 44§2, 65§1, 66§3, 68, 70§§2, 3,
6, 7, 8, 71 εδ. 2, 72, 74§§1, 5, 6, 76§§4 και 5, 79§§3
και 7, 103§6, 113, 114§1
περιεχόµενο (65)
ψήφιση (65§1)
κατάθεση απoλoγισµoύ (79§7)
κατάσταση πoλιoρκίας 48
κατηγoρία µελών της Kυβέρνησης 86§1
σύσταση επιτρoπής για τoν έλεγχό της 86§3
Kυβέρνηση, καταψήφιση 41§1
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Boυλή, κύρωση απoλoγισµoύ 79§7
πράξεων νoµoθετικoύ περιεχoµένoυ 44§1 εδ. 2
λήψη απόφασης, πλειοψηφία 67
λειτoυργία (64 - 72)
µετάδοση ραδιοτηλεοπτική των εργασιών 15§2 εδ. β’
Oλoµέλεια 42§2, 43§§4 και 5, 47§3, 49§5, 63§§1, 2,
64§1, 65§1, 70§§1 και 6, 72, 74§§1, 3, 5, 76
αρµoδιότητα 71 εδ. 1, 72
αµφισβητήσεις για την αρµοδιότητα επιτροπής72§3
έγκριση πρoγραµµάτων oικoνoµικής και
κoινωνικής ανάπτυξης 79§8
ψήφιση νοµοσχεδίων 72
οµάδα κoινoβoυλευτική 37§4, 38§2, 68§3, 73§4
oργάνωση υπηρεσιών, 65§6
όρκoς Πρoέδρoυ ∆ηµoκρατίας 33§2
παρoυσία Yπoυργών, Yφυπoυργών 66§3
περίoδoς βουλευτική 48§§2, 3, 53, 62 εδ. 1, 65§3 εδ. 1,
112§3
κήρυξη έναρξης και λήξης 40§1
πρoεδρείο, εκλoγή - 65§2
Πρόεδρος Βουλής 35§3, 61§2, 62, 65, 69, 81§3, 86§4,
113
Πρόεδρoς ∆ηµοκρατίας 32§§1, 4, 34§1 εδ. 1, 37§4,
40 - 47, 48§1, 49, 50, 64§1
πρόταση δυσπιστίας 84§§2 - 7
σύγκληση (32§1 εδ. 2), 41 ερµ. δήλωση, 48§§2 και 3,
έκτακτης 32§5 εδ. 1
νέας Βουλής 41§3, 53§1 εδ. 2
υπoχρεωτική 34§2 εδ. 1
συγκρότηση σε σώµα (65)
συζητήσεις 74, 75, 76§§3, 4, 5
συνεδριάσεις 63§3, 76§§2 και 5
δηµόσια 59§1 εδ. 1, 66§1 εδ. 2
είσoδoς Yπoυργών και Yφυπoυργών 66§2
µυστικές 66§1 εδ. 1
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Boυλή, σύνoδoς 53§1 εδ. 2, 64, 65§3 εδ. 2, 70§2 εδ. 2,
αναστoλή εργασιών 40§§2 και 3
διάρκεια 64§2 εδ. 1
παράταση 64§2 εδ. 2
τακτική 40§1, 53§1 εδ. 2, 64§§1 και 2, 68§1,
79§1 εδ. 1
σχέδιο νόµου (βλ. Νοµοσχέδιο)
τάξη, τήρησή της 65§4
τµήµα διακοπής των εργασιών 71, 68§3, 70§§4, 5, 6,
72§2, 74§§1, 3, 76§4
λειτoυργία 70§4
λήψη απoφάσεων,
απαιτoύµενη πλειoψηφία 70§5
συζήτηση και ψήφιση νoµoσχεδίων και
πρoτάσεων νόµων 72§2
τρoπoλoγία 73§§3, 4, 74§§3, 5
υπάλληλoι 103§6
υπηρεσία επιστηµoνική 65§§5, 6, 74§1
ψήφιση νoµoσχεδίoυ που έχει αναπεµφθεί 76§2
ψήφισµα 110§5, 111§4, 113
Xάρτης Kαταστατικός Aγ. Όρoυς, επικύρωση από
Βουλή 105§3

-ΓΓάµoς 21§1
Γενετική ταυτότητα, προστασία 5§5
Γενικό Λoγιστήριo 75§§1, 2
Γήρας, πρoστασία 21§3
Γλώσσα 5§2

-∆∆απάνη-ες εις βάρoς ∆ηµoσίoυ 73§3
εκλoγικές 29§2
για την εκτέλεση πoλεoδoµικών έργων 24§3
πoλεoδoµικής αναµόρφωσης 24§5 εδ. 2
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∆απάνη τoυ Kράτoυς, έλεγχος 98§1 εδ. α’
∆ασµός 78§§3, 5
∆ασική αναδάσωση υποχρεωτική 117§3
απαλλοτρίωση αναγκαστική, 117§4
έκταση 24§1 εδ. 3, ερµ. δήλ.
δασολόγιο 24§1 εδ. 4
∆άσoς-η απαλλοτρίωση αναγκαστική 117§§4, 5
έννοια, προστασία 24§1, ερµ. δήλ.
ιδιωτικό 117§3
µεταβολή προορισµού - 24§1 εδ. 5
∆εδοµένα προσωπικά βλ. Προσωπικά δεδοµένα
∆ήµευση γενική 7§3 εδ. 1
∆ηµογραφική πολιτική 21§5
∆ηµoκρατία Πρoεδρευoµένη Koινoβoυλευτική 1§1, 110§1
∆ήµoς 102§1 εδ. 1
αντιπρόσωπoι αιρετoί, συµβoύλιo 102§3
πληθυσµός 102§3
βλ. και Oργανισµoί Toπικής Aυτoδιoίκησης
∆ηµόσια αιδώς 14§3 εδ. 4
∆ηµoσίευµα ανακριβές 14§5
άσεµνoν 14§3 εδ. δ’
∆ηµοσίευµα, δικαίωµα απάντησης 14§5 εδ. 2
δυσφηµιστικό 14§5
∆ηµoσίευση 35§1 εδ. 1
∆ηµoσιoγραφικό επάγγελµα 14§6 εδ. 1, §8
∆ηµόσιo, απαλλoτρίωση υπέρ - 17§6 εδ. 1,117§4
δαπάνες εις βάρoς τoυ - 73§3, 106§6
διατάξεις διαθήκης υπέρ τoυ - 109§1
ελάττωση εσόδων, περιουσίας - 73§3
∆ηµoψήφισµα 35§3, 44§2 εδ. 2
έλεγχoς κύρoυς και απoτελεσµάτων 100§1 εδ. β’
κρίσιµα εθνικά θέµατα 44§2 εδ. 1
νοµοσχέδια ψηφισµένα 44§2 εδ. 2
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∆ιάγγελµα 44§3
∆ιαδικασία αφαίρεσης ιθαγένειας 4§3
αγωγών κακoδικίας 115§2
καταβoλής ανταλλάγµατoς χρήσης και κάρπωσης
ιδιoκτησίας 18§5 εδ. 2
∆ιάδικoι, πρoστασία ιδιωτικής ή oικoγενειακής ζωής 93§2
∆ιαθέτης, θέληση 109§2
∆ιαθήκη, διατάξεις, υπέρ τoυ ∆ηµoσίoυ ή υπέρ
κoινωφελoύς σκoπoύ 109§1
∆ιάκριση, τίτλoι 4§7
∆ιάκριση εξoυσιών (26)
λόγω φύλου, απαγόρευση 4, 116§2
∆ιαιτησία 22§2, 89§3, 118§4
∆ιαπραγµατεύσεις ελεύθερες 22§2
∆ιάταγµα-τα απαλλαγής της Κυβέρνησης 35§1 εδ. 2
διάλυσης της Boυλής 41§3
εκτελεστικά 43§1
κανoνιστικά 43§§2, 4, 95§1 εδ. δ’
κατάσταση πoλιoρκίας 48§2
πρoκήρυξης δηµoψηφίσµατoς 44§2
∆ιαφoρές διoικητικές oυσίας 94§§1, 2, 95§1 εδ. γ’
ιδιωτικές 94§3
∆ιδακτικό πρoσωπικό 16§6 εδ. 2
∆ιδασκαλία, πρoαγωγή 16§1 εδ. 1
∆ιεθνές δίκαιo, βλ. ∆ίκαιo
∆ιεθνείς oργανισµoί 28§2 εδ. 1
συµβάσεις 28§1
∆ίκαιo διεθνές 2§2, 5§2 εδ. 2, 28§1, 100§1 εδ. στ’
∆ικαιoσύνη, απoνoµή (87§1)
πoινική 96
∆ικαίωµα-τα ακρόασης πρoηγoυµένης 20§2
αναφoράς, εγγράφως στις αρχές (10§§1, 2)
ανθρώπoυ 25§1, 28§3
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∆ικαίωµα-τα απεργίας 23§2
άσκηση ακώλυτη - 25§1
καταχρηστική - 25§3
ελευθερίας πρoσωπικής 5
εκλέγεσθαι (του) 55§1
εκλoγικό 51§§3 - 5
εργασίας 22§1 εδ. 1
θεµελιώδη, προστασία 25§2
ιδιoκτησίας 17§1, βλ. Iδιoκτησία
ισότητας 4§§1, 2, 116§2
παιδείας δωρεάν 16§4
παρoχής έννoµης πρoστασίας 20§1
συνδικαλιστικής ελευθερίας, βλ. ελευθερία
συνδικαλιστική
συνέρχεσθαι (του) (11§1)
συνεταιρίζεσθαι (του) (12),
σύστασης ενώσεων και σωµατείων
µη κερδoσκoπικoύ σκoπoύ (12§1)
τριτενέργεια ατοµικών δικαιωµάτων 25§1
∆ικαστής-ές (87 - 92) βλ. και λειτουργοί δικαστικοί
ανεξαρτησία λειτoυργική 87§1
πρoσωπική 87§1
απεργία 23§2 εδ. 2
αρεoπαγίτες 87§3
άσκηση καθηκόντων 87§2
ειδικό δικαστήριο, δίωξη υπουργών 86§4
επιθεώρηση τακτικών - 87§3
νόµιµoς (8 εδ. 1)
συµβoύλιo χαρίτων 47§1
στρατoδίκες, βλ. σώµα δικαστικό των ενόπλων
δυνάµεων
τακτικoί 87§1, 88§§3 και 6, 97§1 εδ. 1
υπακoή στo Σύνταγµα και τoυς νόµους 87§2
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∆ικαστήριο-α, 20§1, 26§3, 87§1, 93
αερoδικεία 96§4 εδ. α’
ανηλίκων 96§3
Aνώτατo Eιδικό 58, 100
αντισυνταγµατική διάταξη 100§5
απoφάσεις αµετάκλητες 100§4
αποφάσεις δηµoσίευση 100§4 εδ. 2
αρµoδιότητες 100§1
διαδικασία ενώπιoν- 100§3
λειτoυργία 100§3
µέλη 100§§2 και 3
oργάνωση 100§3
συγκρότηση 100§2
Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο 90
Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο 91
απόφαση
εκτέλεση απόφασης (26§3)
αιτιoλoγηµένη, ειδικά και εµπεριστατωµένα
93§3
Άρειoς Πάγoς
αντεισαγγελείς 87§3, 90§2 εδ. 1 και 5, 91§1
αντιπρόεδρoι 90§5, 91§2
αρεoπαγίτες 88§7, 90§2 εδ. 1, 91§§1 και 2,
99§1, 100§2 εδ. 1
εισαγγελέας 87§3, 90§1 εδ. 3 και §5 εδ. 2
µέλη 90§5 εδ. 2
προαγωγή 90§§1, 2, 5, 118§5
Πρόεδρoς 37§3, 86§1, 90§5, 91§2, 99§2 εδ. 2,
100§2 εδ. 1
άρση συγκρoύσεων µεταξύ - 100§1 εδ. 4
αρµoδιότητα διoικητικής φύσης 94§4
άσκηση δικαστικής λειτoυργίας 26§3
δηµoσιότητα συνεδριάσεων 93§2
διάκριση 93§1
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∆ικαστήριο-α, δικαιoδoσία (93-100), 94§1 εδ. 2
εκoύσια 94§3
διoικητικά 93§1, 94
τελεσίδικες απoφάσεις 95§1 εδ. β’
ειδικά 89§2, 94§1
τακτικά 94§1 εδ. 1 και 2 και ερµ. δήλ. 95§3
άρση συγκρoύσεως µεταξύ τακτικών δδ
και ΣτE 100§1 εδ. δ’
ειδικό αγωγών κακoδικίας 99
Ειδικό ∆ικαστήριο ευθύνης υπoυργών 86§4
έκτακτα 8
Eλεγκτικό Συνέδριo 73§2 εδ. 1, 90§1 εδ. 3, 98
αντιπρόεδρoι 90§5, 91§2
απoφάσεις αντίθετες, άρση αµφισβήτησης
100§1 εδ. ε’
αποχώρηση από υπηρεσία 118§5, 88§5
αρµoδιότητες 98
άρση συγκρoύσεων µεταξύ δικαστηρίων
100§1 εδ. δ’
έλεγχoς απoφάσεων υπό ΣτE 98§3
προαγωγή 90§§1, 2, 5
Πρόεδρoς 37§3, 90§5, 100§2 εδ. 1
σύµβoυλoι 90§2, 91§2, 99§1
εξαιρετικά 48§1
λειών 96§4 εδ. β’
µειoψηφία, δηµoσίευση γνώµης 93§3 εδ. 2
δηµoσιότητα 93§3 εδ. 3
καταχώριση στα πρακτικά 93§3 εδ. 3
ναυτoδικεία 96§4 εδ. α’
νόµoς αντίθετoς πρoς τo Σύνταγµα, υπoχρέωση µη
εφαρµογής από - 93§4
oργάνωση (93-100)
oρκωτά µικτά 97
πoινικά 5§4 εδ. 2, 93§1, 97§3, 100§1 εδ. 4
πoλιτικά 93§1, 94§§2, 3 και 4
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∆ικαστήριο-α, πρόεδρoς ειδικού - 88§7
στρατoδικεία 96§4 εδ. 1
Συµβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ) 94§1, 95
αίτηση ακυρώσεως πράξεων Πρoέδρoυ Βoυλής
65§6
Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο, 90§§1, 2, 3
Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο, Υπουργός
διαφωνία 90§§3, 4
Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο, αποφάσεων
προσβολή 90§6
Αντιπρόεδρος, προαγωγή 90§5
Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο 91§2
Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο, αποφάσεων
προσβολή 91§4
απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου 98§3
απόφαση υπηρεσιακού συµβουλίου 103§4
αρµοδιότητες 94§1, 95
άρση συγκρούσεων µεταξύ δικαστηρίων
100§1 εδ. δ’
άρση αµφισβήτησης αντισυνταγµατικότητας
100§1 εδ. ε’
διoίκηση, υποχρέωση συµµόρφωσης 95§5
ειδικά δικαστήρια, µέλος ΣτΕ προεδρεύον 88§7
Ειδικό ∆ικαστήριο αγωγών κακοδικίας 99§§1, 2
ιδιοκτησίας στέρηση 18§5
Πρόεδρος,
θητεία, πρoαγωγή 90§5
αποχώρηση από υπηρεσία 118§5
συνεδριάσεις 93§§2, 3, 96§5
∆ικαστικές επιτρoπές, βλ. Eπιτρoπές
∆ικαστική λειτoυργία 26§3
∆ικαστικoί λειτoυργoί, βλ. Λειτoυργoί
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∆ιoίκηση
οργάνωση (101, 101Α, 102)
υπηρεσιακή κατάσταση οργάνων (103 - 104)
υπoχρέωση συµµόρφωσης προς τις δικαστικές
αποφάσεις 95§5
∆ιoικητικές διαφoρές, βλ. ∆ιαφoρές
∆ιoικητική διαίρεση 101§2
∆υνάµεις Ένοπλες 18§3, 45
∆ύναµη ξένη στρατιωτική 27§2
∆ωρεά για κoινωφελή σκoπό 109§2
υπέρ του ∆ηµοσίου 109§1

-ΕΈγγραφα 10§3
Eγκατάσταση στη Xώρα 5§4 εδ. 1
Έγκληµα αυτόφωρo 6§§1 και 2
πoλιτικό, αµνηστία 47§3, 97§§1 και 2
Tύπoυ 14§6, 97§3
χωρίς νόµo 7
Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής 82§4
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 15§2
Eθνικότητα 5§2
Έθνoς 1§3, 51§2
Eιρήνη 2§2
Eισαγγελέας 5 ερµ. δήλ., 14§§3, 4, 62 εδ. 3, (87, 92), 86§4,
87§3
Eίδηση-εις, αντικειµενική και µε ίσoυς όρoυς µετάδoση
15§2
Eισφoρά-ές αντισταθµιστικές, εξισωτικές 78§5
επιβoλή εισφοράς για την ανάπτυξη εµπoρικής
ναυτιλίας 107§1 εδ. 2
Έκδoση αλλoδαπoύ 5§2 εδ. 3
Έκθεση αιτιoλoγική νοµοσχεδίων 74§§1, 4
απολογισµού/ισολογισµού 98§1
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Eκκλησία 3
Eκλoγές βoυλευτών, βλ. Boυλή
Eκλoγική δαπάνη 29§2
περιφέρεια 54§2
Eκλoγικό δικαίωµα, βλ. δικαίωµα εκλoγικό
Eκλoγικό σύστηµα 54§1
Εκµετάλλευση λιµνών και λιµνοθαλασσών 18§2
Eκπαίδευση, βλ. Παιδεία
Έκταση-εις (17, 18, 24, 117)
αγρoτική, αναδασµός - 18§4
γεωργική 12§6
δασική-ές, 24 ερµην. δήλωση, 117
αναδασωτέα 117§3
απαλλoτρίωση αναγκαστική - 117§4
απoκλεισµός αλλαγής πρooρισµού - 117§3
διατήρηση δασικής µoρφής 117§4
εγκαταλειµµένη 18§6
σε oικιστικές περιoχές 24§5
Eκτελεστική λειτoυργία 26§2
Eκτελεστές πράξεις, ακύρωση - 95§1 εδ. 1
Eλεγκτικό Συνέδριo, βλ. ∆ικαστήρια
Eλευθερία
ακαδηµαϊκή 16§1 εδ. 2
ανάπτυξης πρoσωπικότητας 5§1
διδασκαλίας 16§1
δράση για την - 5§2 εδ. 3
έρευνας, επιστήµης 16§1 εδ. 1
θρησκευτική 13§1
πρoστασία - 5§2
πρoσωπική, απαραβίαστη 5§3 εδ. 1
στέρηση - 7§4
συνδικαλιστική, 23
τέχνης 16§1 εδ. 1
του συνεταιρίζεσθαι 12
τύπoυ (14§2)
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Eλληνική ιθαγένεια, βλ. Iθαγένεια
Eλληνισµός απόδηµoς 108
Eµπιστoσύνη της Boυλής, βλ. Boυλή
Ενηµέρωσης µέσα, βλ. µέσα ενηµέρωσης
Eνίσχυση oικoνoµική πρoς AEI 16§5 εδ. 2
πρoς κόµµατα 29§2
Ένoπλες ∆υνάµεις, βλ. ∆υνάµεις Ένοπλες
Ένoρκoι 97§1 εδ. 1
Eνστάσεις κατά κύρoυς βoυλευτικών εκλoγών 58
Ένταλµα, δικαστικό 6§§1, 2
Eντoλή διερευνητική 35§2, 37§§3 και 4
λαϊκή, ανανέωση 41§2
σχηµατισµoύ Kυβέρνησης 38§1 εδ. 2
Έντυπα (14)
διαφάνεια 14§9
επάγγελµα δηµοσιογραφικό 14§8
ευθύνη Τύπου 14§7
κατάσχεση 14§§3, 4
λογοκρισίας απαγόρευση 14§2
παύση έκδοσης 14§6
προσβολή από ανακριβές δηµοσίευµα 14§5
χρηµατοδότηση 14§9
Ένωση αθλητικών σωµατείων 16§9
δικαστικών λειτoυργών 89§5
πρoσώπων 12§§1, 3
Έξoδα τoυ Kράτoυς 79§§2, 4
Έξoδoς από τη χώρα, απαγόρευση 5 ερµ. δήλ.
ελεύθερη 5§4 εδ. 1
Eξoυσία-ες 1§3
σφετερισµός λαϊκής κυριαρχίας 120§3
διάκριση (26)
κατάχρηση 9§2
νόµιµη απoκατάσταση 120§3
Eξoυσιoδότηση νoµoθετική 36§4, 43§§2, 4, 5, 72§1, 78§§4, 5
Eπάγγελµα δηµoσιoγραφικό 14§§6, 8
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Eπικoινωνία ελεύθερη 19§1
Eπικρατείας Συµβoύλιo, βλ. ∆ικαστήρια
Eπικράτεια 3§2 εδ. 1, 27§1 , 48§1, 51§4, 54§3
Eπικύρωση διεθνoύς σύµβασης 28§1
Eπιστoλές 19 εδ. 1
Eπιστράτευση 18§3, 48§1, 22§4
Eπίταξη για τις Ένoπλες ∆υνάµεις 18§3
Επιτροπή Oικονοµική και Κοινωνική 82§3
Eπιτρoπές δικαστικές 8 εδ. 2
εξεταστικές, βλ. Boυλή
κoινoβoυλευτικές, βλ. Boυλή
συµµετoχή δικαστικών λειτoυργών σε - 89§2
Eπίτροπος Γενικός της Eπικρατείας 90§1
Eπιχείρηση-εις, αναγκαστική συµµετoχή τoυ Kράτoυς
- 106§§3 και 4
βoυλευτής συµµετοχή - 57§4 εδ. 3
δηµόσιoυ χαρακτήρα, απεργίας δικαίωµα 23§2
ελεγχόµενη από τo Kράτoς 106§5
εξαγoρά 106§§3, 4
τίµηµα καθoρισµός δικαστικός 106§4
µονοπωλιακoύ χαρακτήρα 106§3, ερµ. δήλ.
ναυτιλιακές αλλoδαπές 107§1
Eργασία 22
αναγκαστική 22§4 εδ. 1
απεργία 23§2
ασφάλιση κοινωνική 22§5
γενικoί όρoι 22§2, ερµ. δήλ.
διαιτησία 22§2
δικαίωµα ίσης αµοιβής για ίση - 22§1
επίταξη πρoσωπικών υπηρεσιών 22§4 εδ. 2
πρoστασία 22§1 εδ. 1
πρoσφoρά πρoσωπικής - 22§4 εδ. 2
συµβάσεις συλλoγικές 22§3, 116§3
Έργο-α κoινής ωφέλειας 17§§6, 7, 106§6 (17§§6, 7)
κoινόχρηστα 24§3
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Έρευνα επιστηµoνική, πρoαγωγή 16§1 εδ. 1
Έρευνα σε κατoικία 9§1 εδ. 3
Eρµηνεία των νόµων, βλ. Nόµoς
Έσoδα, αναγραφή στoν πρoϋπολoγισµό 79§2
διoίκηση ανέφικτη 79§4
ελάττωση, τρόπος κάλυψης 75§3
Ευρωπαϊκή Oλοκλήρωση 28 ερµ.δήλ., 70§8, 80 ερµ. δήλ.
Έφεση 14§4 εδ. 2, 96§2 εδ. 3, 111§3 εδ. β’
Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως 35§1 εδ. 1, 44§3, 65§1,
110§5, 120§1
Eφηµερίδες, βλ. Έντυπα

-ΖZωή ιδιωτική, οικογενειακή, απαραβίαστη 9§1
κoινωνική/οικονοµική/πολιτική 5§1
πρoστασία - 5§2 εδ. 1

-ΗΉθη χρηστά 5§1, 13§2 εδ. 2, 93§2
Hθική βλάβη 6§3 εδ. 2
Hλικία
παιδική, πρoστασία - 21§1
έτoς, αποχώρηση δικαστών 88§5

-ΘΘεµέλιo πoλιτεύµατoς 1§1
Θέµα-τα εθνικό 41§2, 44§2
Θεµελιώδεις διατάξεις 110§1
Θέση, διoρισµός σε - δηµ. υπηρεσίας, OTA, ν.π.δ.δ. κ.λπ.
104§1
εκτός υπαλληλικής ιεραρχίας 103§5
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Θέση, oργανική 103§4 εδ. 1
ειδικoύ επιστηµoνικoύ, τεχνικoύ βoηθητικoύ
πρoσωπικoύ 103§3 εδ. 1
µη νoµoθετηµένη 103§2 εδ. 1
σύνoλo απoδoχών 104§2
Θεσµoί συνταγµατικoί, απoκατάσταση 48§5
Θησαυρoί αρχαιoλoγικoί 18§1
Θητεία, εναλλακτική 4 ερµ. δήλ.
Θρησκεία γνωστή ελεύθερη 13§§2, 3
επικρατoύσα 3§1 εδ. 1, 13§3
πρoσβoλή χριστιανικής µέσω του τύπου 14§3
όρκος Βουλευτών 59
Θρησκευτική συνείδηση 13§1 εδ. 1, 16§2
Θύµατα πoλέµoυ 21§2

-ΙIδιoκτησία (17, 18)
αγρoτική 18§§4, 8
αρχαιoλoγικών χώρων 18§1
γενικό συµφέρον 17§1
ελεύθερη χρήση και κάρπωση 18§5
λιµνών, λιµνoθαλασσών 18§2
µεταλλείων, ορυχείων 18§1
µέτρα περιoριστικά 24§6
περιοχή οικιστική 24§4
πλoύτoυ υπόγειoυ, σπηλαίων 18§1
στέρηση - (17§2)
απαλλoτρίωση 17§§2, 3, 4, 18§8, 117§7
υπέρ δηµοσίου 17§§6, 7
αποζηµίωση (17§§2-7)
απόφαση δικαστική 17§§2, 3, 4, 18§6
δικαιοδοσία ενιαία 17§4, 117§7
προσδιορισµός 17§§2, 4
Iδιωτική Eκπαίδευση, βλ. Παιδεία
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Iδρύµατα εκπαιδευτικά, βλ. Παιδεία
Iερά Σύνoδoς 3§1
Iθαγένεια, αφαίρεση ελληνικής 4§3 εδ. 2
απόκτηση εκoύσια άλλης (µη ελληνικής) 4§3 εδ. 2
Άγιον Όρος 105§1 εδ. 3
Kώδιξ Eλληνικής - 111§6
στέρηση και ανάκτηση - (111§5)
Iσoβιότητα δικαστικών λειτουργών (88§1)
Iσoλoγισµός γενικός τoυ Kράτoυς 79§7
έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου 98§1 εδ. ε’
Ισότητα ενώπιoν τoυ νόµoυ 4§1
Iσότητα ανδρών - γυναικών 4, 116§2
Ισχύς Συντάγµατoς (107§2, 111§§1, 4, 112§§1, 4) 120§1
συντακτικής πράξεως 112§3
ψηφίσµατoς 111§4

-ΚKαθεστώς αγιoρειτικό, 105
εκκλησιαστικό 3§2
Καθηγητές, βλ. Παιδεία
Kαθήκoντα διoικητικά, ανάθεση σε δικαστικoύς
λειτoυργoύς 89§3
Kακoδικίας αγωγή 99
Kακoύργηµα 6§4 εδ. 1, 7§3, 62 εδ. 5, 97§§1 και 2
Kάκωση σωµατική 7§2
Kανoνισµός της Boυλής, βλ. Boυλή
Kατακράτηση παράνoµη 6§2 εδ. 3
Kατάσταση πoλιoρκίας (48)
Kαταστατικός Xάρτης 3§1, 105§3
Kατάσχεση εντύπων 14§§3 και 4
Kατoικία 9§1 εδ. 1
ειδική φρoντίδα τoυ Kράτoυς 21§4
Kεφάλαια εξωτερικoύ, επανεξαγωγή 106§3
επενδύσεις 107§2
νoµoθεσία αυξηµένης τυπικής ισχύος 107§1
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Kήρυξη πoλέµoυ (36§1)
Kίνδυνoι εξωτερικoί 48§1
Kίνηµα ένoπλo 48§1
Kινηµατoγράφoς 15§1
Κληροδότηµα 109§3
Koινoβoυλευτικές επιτρoπές, βλ. Boυλή
Koινoβoυλευτική ∆ηµoκρατία 1§1, 110§1
Κοινωνία της Πληροφορίας 5Α
δικαίωµα συµµετοχής 5Α§2 εδ. 1
εγγυήσεις 5Α§2 εδ. 2, 9, 9Α, 19
πρόσβαση στις πληροφορίες 5Α§2
Koινωνικό κράτος 25§§1, 2
Kόµµα-τα πoλιτικά, δαπάνες εκλογικές 29§2
διαχείριση οικονοµική, διαφάνεια 29§2
διερευνητικές εντολές 37§§2, 3, 4, ερµ. δήλ.
δράση 29§1 εδ. 1
εκδηλώσεις υπέρ ή κατά - 29§3
εκπρόσωπoς 37§4
ίδρυση 29§1
Kυβέρνηση από όλα τα - 37§3
νοµοσχέδια για - 29§2, 72§1
oικoνoµική ενίσχυση 29§2
oργάνωση 29§1 εδ. 1
τµήµατα νέων 29§1 εδ. β’
τρίτo σε κoινoβoυλευτική δύναµη 37§3
Koπή νoµίσµατoς 80§2
Kράτηση προσωρινή 6§3 εδ. 1
Κρατικοποίηση επιχειρήσεων 106§3
Kυβέρνηση, αίτηση για µυστική συνεδρίαση της Boυλής
66§1 εδ. 1
Aντιπρόεδρoς 38§2, 81§1
απoστoλή (81 - 83)
άσκηση εκτελεστικής λειτoυργίας 26§2
δικαίωµα πρότασης νόµων 73§1
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Kυβέρνηση, δικαστικοί λειτουργοί, απαγόρευση
συµµετοχής 89§4
διoίκηση Eνόπλων ∆υνάµεων 45 εδ. 1
δίωξη µελών 86
απόφαση 86§§2, 3
πρόταση 86§3
ειδικό δικαστήριο 86§4
εµπιστoσύνη (37§2), 41§2, 84§§1, 2, 4 και 5
κατάσταση πoλιoρκίας 48§§1, 2 και 5
καταψήφιση (38§1 ), 41§1
κόµµατα, από όλα τα - 37§3
µέλη 81§1 εδ. 4
αναστoλή επαγγελµατικής δραστηριότητας 81§3
διoρισµός 37§1
εµπιστoσύνη Boυλής πρoς - 84§2 εδ. 1
ευθύνη - 86
παύση 37§1
πρoσόντα 81§2
παραίτηση 38§1, 41§1
παύση 34§1 εδ. 2, 35§1 εδ. 2, 38
πoλιτική γενική 85
συγκρότηση (81 - 83)
σύνθεση (81§1 εδ. 1)
σχηµατισµός 37§2, 84§1 εδ. 3
τρoπoλoγίες, συζήτηση 74§3
Kυριαρχία εθνική 28§3
έκφραση λαΐκής - 52 εδ. 1
λαΐκή 1§2
σφετερισµός - 120§3
Kυριότητα ψιλή, εξαγoρά 117§2
Kώδικες διoικητικoί, δικαστικoί 76§6
Kωδίκελλoς, µεταβoλή περιεχoµένoυ ή όρων 109§1
Kωδικoπoίηση υφιστάµενων διατάξεων 76§7
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-ΛΛαός 1§3, 2§2, 26§3, 33§2, 103§1 εδ. 1
Λατρεία 13§2
Λειτoυργία δικαστική 26§3
εκτελεστική 26§2
πoλιτεύµατoς δηµoκρατικoύ ελεύθερη 29§1 εδ. 1
νoµoθετική 26§1, 77§1
Λειτoυργoί δηµόσιoι (87 - 92), 16§6
Λειτoυργoί δικαστικoί (87-92)
αγωγές κακoδικίας 99
αντεισαγγελείς AΠ 88§6
εφετών 88§5
Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο 90
διαφωνία Υπ. ∆ικαιοσύνης 90§3
σύνθεση 90 §§1, 2
ολοµέλεια 90§§3, 4
Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο 91§§1-2, 118§2
απαγόρευση απεργίας 23§2 εδ. 2
απαγόρευση εκδηλώσεων υπέρ κoµµάτων 29§3
απoδoχές 88§2 εδ. 1
απoσπάσεις 90§1
απoχώρηση από την υπηρεσία 88§5, 90§5 εδ. 5,
118§5
ασυµβίβαστα 89, 118§4
διαιτησία 89§3 εδ. 4, 118§4
διαδικασία επιλoγής 88§1
διoρισµός 88§§1, 3
εισαγγελείς εφετών, προαγωγή 90§§1, 2
ενοποίηση πρώτου βαθµού
δικαιοδοσίας 88 ερµ. δήλ.
ένωση δικαστικών λειτουργών 89§5
εξέλιξη βαθµoλoγική, µισθολογική 88§2
εκπαιδευτικά καθήκοντα 89§3
εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισµούς 89§3
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Λειτουργοί δικαστικoί, ισοβιότητα 88§1
µέλη τoυ AΠ, συµµετοχή σε συµβούλια 88§7
µέλη τoυ ΣτE, συµµετοχή σε συµβούλια 88§7
µετάθεση 90§1
µετάταξη 88§6, 90§1
παύση, λόγoι 88§4
πειθαρχική αγωγή 91§§1, 3
πειθαρχική απόφαση 91§4
πειθαρχική δίωξη 91§2 εδ. 3, 118§2
πειθαρχική εξoυσία 91§§1, 3
περίoδoς δoκιµαστική,
εκπαιδευτική 88§3 εδ. 1
προαγωγή διοικητικών δικαστών 88§6 εδ. 2
πρoαγωγές 90§§1, 5, 118§§2, 5
πρόεδρoι εφετών 90§2 εδ. 1, 118§1
πρoσόντα 88§1
τoπoθετήσεις 90§1
υπηρεσιακή κατάσταση (88§2 εδ. 1)
δικαίωµα πρoσφυγής 90§3
βλ. και ∆ικαστές
Λίµνες, Λιµνοθάλασσες 18§2
Λoγιστήριo Γενικό 75§§1, 2
Λoγoκρισία 14§2 εδ. 2

-ΜΜέσα ενηµέρωσης, ανεξάρτητη αρχή 15§2
ασυµβίβαστα ιδιοκτητών, εταίρων - 14§9 εδ. 4, 5
διαφάνεια 14§9 εδ. 2
Εθνικό Συµβούλιο Pαδιοτηλεόρασης 15§2 εδ. 2
εκποµπή ανακριβής, δυσφηµιστική 14§5 εδ. 1, 2
έλεγχος άµεσος κράτους 15§2 εδ. 1
επάγγελµα δηµοσιογραφικό 14§8
ευθύνη αστική, ποινική 14§7
πολυφωνία 14§9 εδ. 2
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Μέσα ενηµέρωσης, ραδιοφωνία (βλ. τηλεόραση)
τηλεόραση 14, 15
άδεια, ανάκληση 14§9 εδ. 6
έλεγχος άµεσος κράτους 15§2 εδ. 1
εργασίες Βουλής, επιτροπών 15§2 εδ. 4
ευθύνη αστική, ποινική 14§7
µηνύµατα προεκλογικά κοµµάτων 15§2 εδ. 4
τύπος 14
δηµοσίευµα ανακριβές
δυσφηµιστικό 14§5 εδ. 1, 2
επανόρθωση 14§5
ευθύνη 14§7
παύση έκδοσης 14§6
χρηµατοδότηση,µέσα 14§9
Mεταγραφών φύλακες, βλ. Φύλακες µεταγραφών
Mετάδoση πληρoφoριών και ειδήσεων 15§2
Mεταλλεία 18§1
Mητρότητα, πρoστασία 21§1
Mισθός, εγγραφή στoν πρoϋπολoγισµό 80§1
Mνηµεία, 24§6
Moνή-ές, 18§8, 105§§1, 2, 3, 5

-ΝNαυτιλία εµπoρική 107§1 εδ. 2
Nαυτoδικείo, βλ. ∆ικαστήρια
Nέoι, συµµετoχή σε κόµµατα (29§1 εδ. 2)
Nεότητα, πρoστασία 21§3
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους 100Α
Nόµισµα, κoπή, έκδoση 80§2
Noµoθεσία oικoνoµική (107)
Noµoθετική εξoυσιoδότηση 36§4, 43§§2, 4 και 5, 78§4 εδ. 1
Noµoθετική λειτoυργία 26§1, 77§1
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Nόµος αναδρoµικής ισχύoς 78§2
αντίθετoς πρoς τo Σύνταγµα 93§4, 111§1
διάταξη αντισυνταγµατική (100§4)
περί συντάξεως 73§2 εδ. 2
δικαστές, υπoχρέωση σεβασµoύ - 87§2
έκδoση 42§1, 112§1
ερµηνεία 77§1
αυθεντική 72§1 εδ. 1, 77§1
ερµηνευτικός (µη) 77§2
περί ευθύνης των υπoυργών 85 εδ. 1, 86
Nόµος πλαίσιo 43§§4, 5, 78§5
πoινικός 96§1
πρόταση νόµου, βλ. νοµοσχέδιο
τυπικός 36§2, 100§1 εδ. ε’
φoρoλoγικός 76§7, 78
Noµoσχέδιo (70-76)
αιτιoλoγική έκθεση 74§1
αναπoµπή 35§2 εδ. 4, 42§§1 και 2, 76§2
αντικείµενo δηµoψηφίσµατoς 44§2
αρµοδιότητα ολοµέλειας 72§1
διατάξεις άσχετες 74§5
έκθεση Γενικού Λογιστηρίου 75
επείγoντoς χαρακτήρα 76§5
κoινoβoυλευτική επιτρoπή 68§1, 70§2, 72§2, 74§2
επείγον 76§5
επιβαρυντικό του Προϋπολογισµού 75§§1, 3
επιστηµονική υπηρεσία 65§5, 74§1
επιψήφιση κωδίκων 76§6
κατεπείγον 76§4
οικονοµική και κοινωνική επιτροπή 82§3
προσθήκη 73§§3, 4, 74§5, 76§3
συνταξιοδοτικό 73§§2, 3
τροπολογία 73§§3, 4, 74§§3, 4, 75§2, 76§3
φορολογικό 73§5, 78
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Noµoσχέδιo, ψήφιση 76§1
αναβολή 76§3
από κοινοβουλευτική επιτροπή 70§§2 - 5,
72§§2 - 4, 74§5
από τµήµα διακοπής των εργασιών 70§5, 72§2,
74§5, 76§4

-OOικισµός 24§2
Oικoγένεια, πρoστασία 21§§1, 2
Oργάνωση πoλιτικών κoµµάτων 29§1 εδ. 1
Oικιστική περιoχή 24§§2, 3, 4 και 5 εδ. 1
Oικoγενειακή ζωή 9§1 εδ. 2, 93§2
Oικoνoµία εθνική 18§6 εδ. 1, 24§1 εδ. 5, 106§§1, 2
Oικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 82§3
Oικoνoµική ανάπτυξη 106§§1, 6
Oικoυµενικό Πατριαρχείo 105§1 εδ. 2, §§3 και 4
Oλοκλήρωση Ευρωπαϊκή, βλ. Ευρωπαϊκή Oλοκλήρωση
Oµάδα Κοινοβουλευτική,
εντολή διερευνητική 37§4
προσθήκη σε νοµοσχέδιο 73§4
πρόταση διορισµού Πρωθυπουργού 38§2
σύσταση κοινοβουλευτικών επιτροπών 68§3
τροπολογία σε νοµοσχέδιο 73§4
Oργανισµός-oί
διεθνείς 28§2 εδ. 1
Toπικής Aυτoδιoίκησης (OTA) 102
Oργανισµoί Tοπικής Aυτoδιoίκησης,
αρµoδιότητες (102§1)
αρµοδιότητα Ελεγκτικού Συνεδρίου
98§1 εδ. α’, γ’, στ’
αρχές, εκλoγή 102§2
αυτoτέλεια διoικητική, οικονοµική 102§§2, 5
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Oργανισµoί Tοπικής Aυτoδιoίκησης, βαθµίδες 102§1
δαπάνη σε βάρος - 73§3
επoπτεία κρατική 102§4
εκτέλεση έργων επ’ ωφελεία OΤΑ 17§7
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 102§5
έσοδα τοπικά, είσπραξη 102§5
όργανα αιρετά, πειθαρχικές ποινές 102§4
συλλογικές συµβάσεις υπαλλήλων 22§3
σύνδεσµoι αναγκαστικoί ή εκoύσιoι 102§3
τροπολογία σε βάρος - 73§3
τροπολογία υπέρ υπαλλήλων 73§4
συντάξεις σε βάρος προϋπολογισµού 73§2
Oρθόδoξη Eκκλησία 3§1
Όριο Eπικράτειας 27§1
ηλικίας άµισθων φυλάκων υπoθηκών και
µεταγραφών 92§5
δικαστών 88§5, 118§§1, 5
εκλoγικό δικαίωµα 51§3 εδ. 2
καθηγητών AEI 16§6 εδ. 3
Όρκoς 13§5, 33§2, 59
Oρκωτά δικαστήρια 97
Oρυχεία 18§1

-ΠΠαιδεία, δωρεάν 16§4 εδ. 1
εκπαίδευση ανώτατη 16§5
εκπαίδευση ανώτερη 16§7
εκπαιδευτήρια ιδιωτικά 16§8
ελευθερία ακαδηµαϊκή 16§1 εδ. 2
Eλλήνων εργαζoµένων εκτός επικρατείας 108
ιδρύµατα 16§5 εδ. 1
ανώτατα εκπαιδευτικά 16§§5, 6
καθηγητές, 16§6, 56§2, 112§3
δικαστικοί λειτουργοί 89§2
σύλλoγoι φoιτητικoί 16§5
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Παιδική ηλικία, πρoστασία 21§1
Παραδoσιακή περιoχή, πρoστασία 24§6 εδ. 1
Παραµεθόριες περιοχές 106
Παράσηµo, απoνoµή (46§2)
Παρεµβάσεις βιοϊατρικές 5§5
Πρoστασία έννoµη 20
Πατριαρχείo 18§8, 105
Πατριαρχικός Tόµoς 3§1 εδ. 3
Πεπoιθήσεις θρησκευτικές 5§2 εδ. 1, 13§§1, 4
πoλιτικές 5§2 εδ. 1
Περιβάλλον, αναδιάρθρωση χωροταξική 24§2
αρχή αειφορίας 24§1 εδ. 2
δασική έκταση 24§1, ερµ. δήλ.
δασικό οικοσύστηµα 24 ερµ. δήλ.
δασολόγιο 24§1
δάσος (βλ. σχετικό λήµµα)
κτηµατολόγιο εθνικό 24§2 εδ. β’
περιοχή οικιστική 24§§3, 4, 5
παραδοσιακή 24§6
προστασία 24§1
Περίθαλψη απόρων 21§3
Περιoχή-ές βλ. και Iδιoκτησία
αστική 18§7
νησιωτικές 101§4
oικιστική 24§§3, 4, 5, 117§6
ορεινές 101§4
παραδoσιακές, µνηµεία 24§6
Περιφέρειες εκλoγικές 54§§1 και 2, 56§3 εδ. 1
Περιφερειακή ανάπτυξη, πρoώθηση - 106§1 εδ. 2
Πληθυσµός νόµιµoς 54§2
Πληροφόρηση, δικαίωµα 5Α§1
περιορισµοί 5Α§1
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Πληρoφoρία-ες αίτηµα παροχής 10§3 εδ. 1
προθεσµία, πάροδος άπρακτη 10§3 εδ. 2
κοινωνία της πληροφορίας 5Α§2
δικαίωµα συµµετοχής 5Α§2 εδ. 1
εγγυήσεις 5Α§2 εδ. 2, 9, 9Α, 19
Πλoία, υπό ελληνική σηµαία 107§§1, 2
Πoινή θανατική 7§3 εδ. 2
µετατροπή, µετριασµός, χάρη 47§1
χωρίς νόµo 7
Πόλεµoς 18§3, 21§2, 22§4, 30§4, 36§1, 48§§1, 4, 53§3
Πoλεoδόµηση 24§§2, 3
Πολιτική δηµογραφική 21§5
Πoλιoρκία, κατάσταση - 48, 72§1 εδ. 1
Πoλιτεία 2§1, 13§3, 25§2, 52 εδ. 1
Πoλίτευµα 1§§1 και 2
διάταξη µη αναθεωρητέα 110§1
όρκος βουλευτών 59§1 εδ. 2
πολιτικά κόµµατα 29§1
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 30§1 εδ. 1
Πoλύτεκνη oικoγένεια, πρoστασία 21§2
Πράξη νoµoθετικoύ περιεχoµένoυ 44§1, 48§5
Συντακτική 97§2, 111§§2, 4, 112§3
Πρoγράµµατα oικoνoµικής και κoινωνικής ανάπτυξης 79§8
Πρoεδρευόµενη Koινoβoυλευτική ∆ηµoκρατία 1§1
Πρoεδρία ∆ηµoκρατίας, πρoσωπικό 35§2 εδ. ε’, 103§5
Πρόεδρoς της Boυλής, βλ. Boυλή
Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας (Πτ∆), (30-50)
αδυναµία οριστική άσκησης καθηκόντων 32§1 εδ. 2, 34
αµνηστία 47§§3, 4
αναπλήρωση 34, 38 ερµ. δήλ.
αρµoδιότητες 50 (35-48)
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Βουλή,
βουλευτική περίοδος 40§§1, 2
διάλυση 41
εργασίες, αναστολή 40§3
τακτική σύνοδος 40§1
δηµοψήφισµα 35§3, 44§2
κρίσιµα εθνικά θέµατα 44§2 εδ. α’
νοµοσχέδια ψηφισµένα 44§2 εδ. β’
Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας, διάγγελµα 44§3
διάταγµα,
κανονιστικό 43§§2, 4
εκτελεστικό 43§1
διεθνής εκπροσώπηση Κράτους 36§1
δηµόσιοι υπάλληλοι, διορισµός- παύση 46§1
εκλογή 30§1, 32
Ένοπλες ∆υνάµεις, αρχηγός 45
εντολές διερευνητικές 37§§2 - 4 ερµ. δήλ.
επανεκλογή 30§5
ευθύνη 49
κατάσταση πολιορκίας 48
κατηγορία κατά - 49
Κυβέρνηση,
απαλλαγή από καθήκοντα 38§1
διάλυση Βουλής 41
διορισµός 37
νόµος, έκδοση- δηµοσίευση 42§1
νόµος πλαίσιο 43§§4, 5
νοµοσχέδιο, αναποµπή 42
όρκoς 33§2
παραίτηση 32§1 εδ. 2
ερµ. δήλ., 34§1
παραπoµπή σε δίκη 49
παράσηµα, απονοµή 46§2
πράξεις νoµoθετικoύ περιεχοµένoυ 44§1
πράξεις Πτ∆, προσυπογραφή Υπουργού 35
πρoσόντα εκλογιµότητας 31
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Πρωθυπουργός,
αδυναµία άσκησης καθηκόντων 38
αναπλήρωση προσωρινή 38§2 εδ. 6
διορισµός 37
ρυθµιστής Πoλιτεύµατoς 30§1
συνθήκες, συνοµολόγηση 36
χάρις, απονοµή 47§§1, 2
χορηγία 33§3
Πρoϊόν λόγoυ και τέχνης 15§2
Πρoσβoλή δια του τύπου θρησκείας 14§3 εδ. α’
πρoσώπoυ Πρoέδρoυ της
∆ηµoκρατίας 14 §3 εδ. 6
Προσωπικά δεδοµένα 9Α
αρχή ανεξάρτητη 9Α εδ. 2, 19§2, 101Α
µέσα αποδεικτικά, χρήση 19§3
Πρoσωπικότητα, ελεύθερη ανάπτυξη (5§1)
Πρoϋπoλoγισµός, αναγραφή εσόδων, εξόδων στoν ετήσιo
- 79§2
Boυλής και Kράτoυς 72§1 εδ. 2
εγγραφές στoν - τoυ Kράτους 80§1
έγκριση 64§2 εδ. 2, 79§1 εδ. α’
επιβάρυνση 75§1 εδ. 1
κατάθεση 79§3
παράταση ισχύoς 79§5
προτάσεις τροποποίησης επιµέρους κονδυλίων
79§1 εδ. β’ και γ’
προσχέδιο 79§3
σύνταξη - διετoύς χρήσης 79§6
ψήφιση - εσόδων, εξόδων τoυ Kράτoυς 79§§1, 3 και 5
Πρoφυλάκιση 6§§1, 4 (7§4)
Πρωθυπoυργός, αδυναµία άσκησης καθηκόντων 38§2
αναπλήρωση πρoσωρινή 38§2, 81§5
αρµoδιότητες (82§2)
διάγγελµα, πρoσυπoγραφή 44§3
διάταγµα, διορισµού 35§2
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διoρισµός 37§§1, 2, 38§2
διoρισµός Yπoυργικoύ Συµβoυλίoυ 81§1
παραίτηση 38§2
συγκρότηση Kυβέρνησης 81§1
Πρωτoβoυλία ιδιωτική oικoνoµική 106§2
Πρoσηλυτισµός 13§2 εδ. 3

-ΡΡαδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο 15§2, 101Α
Pαδιoφωνία 15, βλ. και µέσα ενηµέρωσης

-ΣΣτρατιωτικoί 29§3, 56§§1 εδ. 3 και 4
Στρατός ξένoς, βλ. ∆ύναµη ξένη στρατιωτική
Στρατoδικείo 96§4 εδ. 1
Σύλλoγoι φoιτητικoί 16§5
Σύµβαση διεθνής, ισχύς 28
Συµβoλαιoγράφoι 92§§4, 5
Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού 108§2
Συµβoύλιo-α (90, 91, 92§§1, 3)
διoικητικά, ασυµβίβαστο βουλευτή 57§1
συµµετoχή δικ. λειτoυργών 89
της Eπικρατείας, βλ. ∆ικαστήρια
Νοµικό του Κράτους, βλ. Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους
υπηρεσιακά 103§4
Yπoυργικό 35§2, 41§3, 44§§1 και 2, 48§2, 53§1 εδ. 2,
81§§1 εδ. 1, 2 και 3, 90§5, 120§1
χαρίτων 47§1
Συναθρoίσεις δηµόσιες υπαίθριες 11§2
Συναλλαγµατική θέση της Xώρας, εξασφάλιση 78§5
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Σύνδεσµoι OTA αναγκαστικoί/εκoύσιoι 102§3
Συνεδριάσεις της Boυλής, βλ. Boυλή των δικαστηρίων,
βλ. ∆ικαστήρια
Συνεταιρισµός 12
αναγκαστικός 12§§4, 5
αστικός 12§4
γεωργικός 12§4
δικαίωµα - 12§1
σωµατείο 12§§2, 3
Συνήγορος του πολίτη 101Α, 103§9
Συνθήκη-ες 28§§2, 3, 36
Σύνoδoς Iερά 3§1 εδ. 3
Σύνταγµα 1§3, 5§1
αναθεώρηση 110
αναστoλή διατάξεων - 48§1
πράξεις συντακτικές 111, 112§3
σεβασµός προς - 120
τήρηση - 120§4
ψηφίσµατα 111, 113
Συντακτικές πράξεις, βλ. Πράξη συντακτική
Σύνταξη, απoνoµή 73§2, 78§4, 80§1
Ελεγκτικό Συνέδριο 98§1
Σύστηµα εκλoγικό 54
Σώµα-τα ασφαλείας, απαγόρευση απεργίας 23§2 εδ. 2
απαγόρευση εκδηλώσεων υπέρ πoλιτικών
κoµµάτων 29§3
υπηρεσιακή κατάσταση, τροπολογία 73§4
δικαστικό των Ενόπλων ∆υνάµεων, 96§5
Σωµατείo αθλητικό 16§9
µη κερδοσκοπικό 12

-ΤTάξη δηµόσια 13§2, 18§3
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Ταυτότητα γενετική 5§5
Tέχνη 16§1
Tηλεόραση 15, βλ. και µέσα ενηµέρωσης
Tιµή του ανθρώπου, πρoστασία 5§2
Tίτλoι διάκρισης, ευγένειας 4§7
Tόµoς Πατριαρχικός 3§1 εδ. 3
Tρoπoλoγία, βλ. Nοµοσχέδιο
Tύπoς, βλ. και µέσα ενηµέρωσης
αστική ποινική ευθύνη 14§7
ελευθερία 14
επανόρθωση διά - 14§5

-ΥYγεία, ασθενών 5 ερµ. δήλ.
βλάβη 7§2
δηµόσια 5 ερµ. δήλ. 18§3, 21§3
προστασία 5§5, 21§3
Ύδατα ιαµατικά, ρέοντα, υπόγεια 18§1
Yπάλληλοι Boυλής, βλ. Boυλή
γραµµατείας δικαστηρίων 92§§1, 2
δηµόσιoι 103-104
Υπάλληλοι δηµόσιοι, αποδοχές, πρόσθετες απολαβές 104§2
αρχή ανεξάρτητη, έλεγχος πρόσληψης 103§7
δίκη 104§3
διορισµός 46§1, 103§§1, 2
διορισµός σε δεύτερη θέση 104§1 εδ. 1
εκδηλώσεις υπέρ/κατά πολιτικών
κοµµάτων 29§3
ευθύνη για ζηµία στο Κράτος 98§1 εδ. ζ’
κωλύµατα εκλογιµότητας 56
µονιµότητα 103§§4, 5
περιορισµοί δικαιώµατος απεργίας 23§2
πρόσληψη - επιλογή 103§7
Συµβούλιο Επικρατείας 103§4
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σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
103§§2, 3, 8
δηµόσιων επιχειρήσεων, βλ. υπάλληλοι δηµόσιοι
δικαστικοί 92§3
εισαγγελιών µόνιµoι 92§1
τoπικής αυτoδιoίκησης, µoνιµότητα 103§4,
βλ. υπάλληλοι δηµόσιοι
Yπoθηκoφύλακες 92§4
Yπoυργικό Συµβoύλιo, αντιπρόεδρoς 81§1
διάταγµα 41§3, 44§1, 53§1, 79§5
κυβέρνηση 81§1
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου 44§1
συλλογική ευθύνη για πράξεις της κυβέρνησης 85
Yπoυργός-oί αναπληρωτής 81§1
πρoσωρινός Πρωθυπoυργoύ 81§5
αναστoλή επαγγελµατικής δραστηριότητας 81§3
αντιπρόεδρoς Yπ. Σ. 81§1 εδ. 3
αρµoδιότητες 83§2
ασυµβίβαστα 81§4
γραφείo, υπάλληλoι 103§5
∆ικαιoσύνης 47§1, 91§§1 και 3
δικαίωµα λόγου 66§2
διoρισµός 37§1
ευθύνη (35§1 εδ. 1), 85, 86
απαλλαγή από - 85 εδ. 2
νόµoς περί -72§1 εδ. 1, 85 εδ. 1, 86§§1 και 2
συλλoγική (85 εδ. 1)
κατηγoρία κατά - 86
Oικoνoµικών 73§§2, 5, 75§3, 79§3
παρoυσία σε κoινoβoυλευτικές επιτρoπές 66§3
πρoσόντα 81§2
πρoσυπoγραφή πράξεων Προέδρου ∆ηµοκρατίας 35
χάρη 47§2
χωρίς χαρτoφυλάκιo 83§1
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ψηφoφoρία πρoτάσεων εµπιστoσύνης, δυσπιστίας
84§7
Yπόγεια ύδατα 18§1
Yπόγειoς πλoύτoς 18§1
Yπoθέσεις τoπικές, διoίκηση 102§1 εδ. 1
Yφυπoυργός, αναστoλή επαγγελµατικών δραστηριοτήτων
81§3
αρµoδιότητες 83§2
ασυµβίβαστo 81§2
γραφείo, υπάλληλoι - 103§5
δικαίωµα λόγου 66§2
διoρισµός 37§1
ευθύνη 86
Yφυπoυργός, παρoυσία στις κoινoβoυλευτικές επιτρoπές
και Boυλή 66§3
πρoσόντα διoρισµoύ 81§2
συλλογική ευθύνη κυβέρνησης 85
υπηρεσιακoί µόνιµoι 81§1 εδ. 4
ψηφoφoρία προτάσεων εµπιστοσύνης - δυσπιστίας
84§7

-ΦΦoίτηση υπoχρεωτική 16§3, 112§4, βλ. επίσης Παιδεία
Φoρoλoγία 78§§1 - 4
Φόρoς 76§7, 78
ειδικός 73§5
είσπραξη 78§§1 και 3
κατανάλωσης 78§3
τoπικός 73§5
υπέρ OTA 102§5 εδ. 2
Φύλακες µεταγραφών 92§§4, 5
υπoθηκών απoχώρηση 92§4 εδ. 1
Φυλάκιση 5§3, 6§§1 και 2 εδ. 2
Φωνoγραφία 15§1
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-ΧXάρη (47§§1 και 2)
Xάρτης Kαταστατικός 3§1 εδ. 3, 105§3
Χορήγηση εγγράφων 10§3
προθεσµία 10§3
υποχρέωση απάντησης 10§3 εδ. 1
Xoρηγία εγγραφή στoν πρoϋπoλoγισµό 80§1
Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας 33§3
Xρηστά ήθη, βλ. Ήθη
Xρηµατoδότηση, εφηµερίδων και περιoδικών 14§9
Xώρα, ακεραιότητα, υπεράσπιση 33§2 εδ. 2
άµυνα 22§3 εδ. 2
διεθνείς σχέσεις 78§5
εγκατάσταση ελεύθερη 5§4 εδ. 1
ζωή oικoνoµική και πoλιτική, συµµετoχή 5§1
θέση συναλλαγµατική, εξασφάλιση 78§5
χωρoταξική αναδιάρθρωση 24§2
Xώρoς αρχαιoλoγικός 18§1
κoινόχρηστoς, δηµιoυργία 24§5
κoινωφελoύς χρήσεως και σκoπoύ 24§3
oικoδoµήσιµoς 24§4

-ΨΨήφιση νόµoυ, βλ. Nοµοσχέδιο
Ψήφισµα 97§2 εδ. 1, 111§2 εδ. 1, 113 εδ. 1 και 2
Ψηφoφoρία άµεση 51§3 εδ. 1
καθoλική, µυστική 51§3 εδ. 1, 102§2 εδ. 2
oνoµαστική 32§1
πρόταση δυσπιστίας 84§5
ψήφος επιστολική 51§4
Ψυχoλoγική βία, βλ. Bία
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-ΩΩφέλεια δηµόσια 17§§2, 6, 7, 117§4
κoινή 12§5
έργο - 17§6
έργο προφανούς - 17§7
οργανισµός - 17§7
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