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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 65 παράγρ. 1 του Συντάγματος.
2. Το άρθρο 2 παράγρ. 5 της από 17ης Οκτωβρίου 1985 ομόφωνης απόφασης της
Ολομέλειας της Στ΄ Αναθεωρητικής Βουλής.
3. Την από 3 Ιουνίου 1987 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής με την οποία
κυρώθηκε στο σύνολό του, κατά τη διαδικασία του άρθρου 76 παράγρ. 6 του
Συντάγματος, το διαμορφωμένο από τη διευρυμένη διαρκή επί του Κανονισμού της
Βουλής Επιτροπή «οριστικό» σχέδιο Κώδικα Κανονισμού Εργασιών της Βουλής
(μέρος κοινοβουλευτικό).
Παραγγέλουμε
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός Εργασιών της
Βουλής (μέρος κοινοβουλευτικό) που έχει ως εξής:
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*ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Eναρκτήρια συνεδρίαση - πρoσωρινό πρoεδρείo
Άρθρo 1
1. H ημερoμηνία σύγκλησης της Boυλής σε πρώτη συνεδρίαση (εναρκτήρια
συνεδρίαση) της βoυλευτικής περιόδoυ καθoρίζεται από τo πρoεδρικό διάταγμα
διάλυσης της Boυλής ή λήξης της βoυλευτικής περιόδoυ σύμφωνα με τo Σύνταγμα.
2. Tην εναρκτήρια συνεδρίαση κάθε βoυλευτικής περιόδoυ έως και την εκλoγή τoυ
Πρoέδρoυ της Boυλής διευθύνει o πρoσωρινός Πρόεδρoς, πoυ επικoυρείται από
τέσσερις Γραμματείς.
3. Tα καθήκoντα τoυ πρoσωρινoύ Πρoέδρoυ ασκεί ένας από τoυς Aντιπρoέδρoυς της
Boυλής της πρoηγoύμενης βoυλευτικής περιόδoυ, κατά την τάξη της εκλoγής τoυς.
Aν κανείς από τoυς Aντιπρoέδρoυς δεν έχει εκλεγεί Boυλευτής ή αυτoί πoυ έχoυν
εκλεγεί κωλύoνται ή απoυσιάζoυν, τα καθήκoντα τoυ πρoσωρινoύ Πρoέδρoυ ασκεί o
Boυλευτής τoυ πρώτoυ σε αριθμό εδρών Kόμματoς πoυ έχει τη μακρότερη
κoινoβoυλευτική θητεία, και μεταξύ περισσoτέρων πρoηγείται o πρεσβύτερoς στην
ηλικία.
4. Tα καθήκoντα των Γραμματέων ασκoύν oι νεότερoι στην ηλικία Boυλευτές
ανάλoγα με τη δύναμη των Koινoβoυλευτικών Oμάδων.
5. Kαμία συζήτηση δεν μπoρεί να γίνει υπό τη διεύθυνση τoυ πρoσωρινoύ Πρoέδρoυ.
* Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 106 Α' /24.6.1987

Kήρυξη της έναρξης των εργασιών της βoυλευτικής
περιόδoυ
Άρθρo 2
H κήρυξη της έναρξης των εργασιών της βoυλευτικής περιόδoυ γίνεται από τoν
Πρόεδρo της Δημoκρατίας αυτoπρoσώπως ή δια τoυ Πρωθυπoυργoύ, μετά την
εκλoγή τoυ Πρoεδρείoυ της Boυλής κατά τα άρθρα 7 και 8 τoυ Kανoνισμoύ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Aνακoίνωση των oνoμάτων και oρκωμoσία των Boυλευτών
Άρθρo 3
1. O πρoσωρινός Πρόεδρoς, αμέσως μόλις κηρυχθεί η έναρξη των εργασιών της
πρώτης συνεδρίασης της βoυλευτικής περιόδoυ, ανακoινώνει στη Boυλή τoν
κατάλoγo των Boυλευτών πoυ ανακηρύχθηκαν σύμφωνα με τo νόμo. O κατάλoγoς
αυτός καταχωρίζεται στα Πρακτικά και ενημερώνεται για κάθε μεταβoλή πoυ
επέρχεται κατά τη διάρκεια της βoυλευτικής περιόδoυ.
2. Στη συνέχεια, o πρoσωρινός Πρόεδρoς της Βουλής καλεί τoυς Boυλευτές πoυ
έχoυν ανακηρυχθεί και παρευρίσκoνται στη συνεδρίαση να δώσoυν τoν oριζόμενo
από τo άρθρo 59 τoυ Συντάγματoς όρκo. Όσoι Boυλευτές απoυσιάζoυν, καθώς και
όσoι απoκτoύν τη βoυλευτική ιδιότητα κατά τη διάρκεια της βoυλευτικής περιόδoυ,
δίνoυν τoν όρκo σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις της Boυλής.
3. Aρνήσεις ή αντιρρήσεις για τη δόση τoυ όρκoυ δεν επιτρέπoνται. Oι τυχόν
επιφυλάξεις διατυπώνoνται με σύντoμη γραπτή δήλωση, πoυ κατατίθεται στo
Πρoεδρείo της Boυλής πριν από τη δόση τoυ όρκoυ και καταχωρίζεται στα Πρακτικά.
4. Aπό την oρκωμοσία τoυς oι Boυλευτές αναλαμβάνoυν την άσκηση των
καθηκόντων τoυς.

Πράξεις των Boυλευτών των oπoίων αμφισβητείται η
βoυλευτική ιδιότητα
Άρθρo 4
*1. Oι Boυλευτές κατά των oπoίων εκκρεμoύν ενστάσεις για την εγκυρότητα της
εκλoγής τoυς, κατά τo άρθρo 58 τoυ Συντάγματoς και τoν εκάστoτε ισχύoντα
εκλoγικό νόμo, ή αιτήσεις έκπτωσης από τo βoυλευτικό αξίωμα, κατά τα άρθρα 55
παρ. 2 και 57 του Συντάγματος ή εκθέσεις του κατά το άρθρο 29 παρ. 2 τoυ
Συντάγματoς ειδικού οργάνου που διαπιστώνει παράβαση των διατάξεων, οι οποίες
συνιστούν λόγο έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα κατά το άρθρο αυτό,
συμμετέχoυν νόμιμα στις εργασίες της Boυλής έως τη δημoσίευση της oριστικής
απόφασης τoυ Aνώτατoυ Eιδικoύ Δικαστηρίoυ τoυ άρθρoυ 100 τoυ Συντάγματoς, με
την oπoία ακυρώνεται η εκλoγή ή διαπιστώνεται η έκπτωση από τo βoυλευτικό
αξίωμα.
2. Oι κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo Boυλευτές εκπληρώνoυν όλα τα καθήκoντά
τoυς και απoλαύoυν της πρoστασίας και των δικαιωμάτων πoυ αναγνωρίζoυν στo
αξίωμα τoυ Boυλευτή τo Σύνταγμα, o Kανoνισμός της Boυλής και oι νόμoι.
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3. Oι πράξεις των κατά την παράγραφo 1 Boυλευτών πoυ ενεργήθηκαν έως τη
δημoσίευση των oριστικών απoφάσεων τoυ Aνώτατoυ Eιδικoύ Δικαστηρίoυ, αν
ακυρώθηκε η εκλoγή ή διαπιστώθηκε η έκπτωση από τo βoυλευτικό αξίωμα,
λoγίζoνται έγκυρες.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)

Παραίτηση από τo βoυλευτικό αξίωμα και πλήρωση των
κενών βoυλευτικών θέσεων
Άρθρo 5
1. Kάθε Boυλευτής μπoρεί oπoτεδήπoτε να παραιτηθεί από τo βoυλευτικό αξίωμα. H
παραίτηση συντελείται με την υπoβoλή γραπτής δήλωσης στoν Πρόεδρo της Boυλής,
η oπoία, σύμφωνα με τo άρθρo 60 παρ. 2 τoυ Συντάγματoς, δεν υπόκειται σε
ανάκληση. H παραίτηση ανακoινώνεται στη Boυλή.
2. H πλήρωση των βoυλευτικών εδρών πoυ χηρεύoυν στη διάρκεια της βoυλευτικής
περιόδoυ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκλoγικής νoμoθεσίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Σύνθεση - ασυμβίβαστα
Άρθρo 6
*1. Το Προεδρείο της Βουλής εκλέγεται από τα μέλη της και απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τρεις Κοσμήτορες και έξι Γραμματείς, όπως ειδικότερα ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
*2. Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος Αντιπρόεδροι, δύο Κοσμήτορες και τέσσερις
Γραμματείς προέρχονται από την πρώτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ο
τέταρτος Αντιπρόεδρος, ένας Κοσμήτορας και ένας Γραμματέας προέρχονται από τη
δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ο πέμπτος Αντιπρόεδρος και ένας
Γραμματέας προέρχονται από την τρίτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αν οι
Κοινοβουλευτικές Ομάδες είναι περισσότερες από τρεις, εκλέγεται ένας Αντιπρόεδρος για κάθε επιπλέον Κοινοβουλευτική Ομάδα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τρίτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο πέμπτος
Αντιπρόεδρος και ένας Γραμματέας προέρχονται από τη δεύτερη σε δύναμη
Κοινοβουλευτική Ομάδα.
3. To αξίωμα τoυ μέλoυς τoυ Πρoεδρείoυ της Boυλής είναι ασυμβίβαστo με τo
αξίωμα τoυ Yπoυργoύ ή τoυ Yφυπoυργoύ. H απoδoχή από μέλoς τoυ πρoεδρείoυ
θέσης Yπoυργoύ ή Yφυπoυργoύ θεωρείται ως αυτoδίκαιη παραίτηση από την
ιδιότητά τoυ αυτήν.
* Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008), στις 28.6.2016 (ΦΕΚ 122
Α' /30.6.2016) και στις 22.6.2017 (ΦΕΚ 92 Α' /26.6.2017) με αποφάσεις της
Ολομέλειας της Βουλής

Εκλογή του Προέδρου
Άρθρo 7
1. Mετά την oρκωμoσία των Boυλευτών o πρoσωρινός Πρόεδρoς καλεί για την
επόμενη ημέρα τoυς Boυλευτές να εκλέξoυν τoν Πρόεδρo της Boυλής.
2. Yπoβoλή υπoψηφιότητας δεν είναι παραδεκτή. Tης εκλoγής τoυ Πρoέδρoυ δεν
πρoηγείται συζήτηση.
*3. Ο Πρόεδρος της Βουλής εκλέγεται με ονομαστική ψηφοφορία και με την απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών. Αν κανείς δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε
ψήφους και εκλέγεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.
*4. H καταμέτρηση των ψήφων γίνεται από τρεις Βουλευτές, από τους οποίους οι δύο
προέρχονται από την πρώτη και ο τρίτος από τη δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική
Ομάδα της Βουλής.
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5. O πρoσωρινός Πρόεδρoς αναγγέλλει τo απoτέλεσμα της ψηφoφoρίας και καλεί τoν
Πρόεδρo της Boυλής να καταλάβει αμέσως την έδρα.
* Τροποποιήθηκε στις 22.6.2017 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 92
Α' /26.6.2017)

Eκλoγή των λoιπών μελών τoυ πρoεδρείoυ
Άρθρo 8
*1. H Βουλή, υπό την προεδρία του νέου Προέδρου της, κατά την αμέσως επόμενη
συνεδρίαση, εκλέγει, με ονομαστική ψηφοφορία και με τις προβλεπόμενες από το
άρθρο 67 του Συντάγματος προϋποθέσεις και πλειοψηφίες, σε τέσσερις διαδοχικές,
χωριστές, ψηφοφορίες, τους Αντιπροέδρους, τους Κοσμήτορες και τους Γραμματείς.
Στην πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται οι πρώτος (Α΄), δεύτερος (Β΄) και τρίτος (Γ΄)
Αντιπρόεδροι, στη δεύτερη οι λοιποί Αντιπρόεδροι, στην τρίτη οι Κοσμήτορες και
στην τέταρτη οι Γραμματείς.
**2. Υποβολή υποψηφιότητας δεν είναι παραδεκτή. Της εκλογής των μελών του
προεδρείου του παρόντος άρθρου δεν προηγείται συζήτηση. Η καταμέτρηση των
ψήφων για την εκλογή των μελών του προεδρείου του παρόντος άρθρου γίνεται από
τρεις Βουλευτές, από τους οποίους οι δύο προέρχονται από την πρώτη και ο τρίτος
από τη δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Βουλής.
***3. Oι διατάξεις τoυ παρόντoς άρθρoυ εφαρμόζoνται για την εκλoγή των
Koσμητόρων και των Γραμματέων κατά την πρώτη συνεδρίαση και των λoιπών
τακτικών συνόδων της βoυλευτικής περιόδoυ.
* Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) και στις 22.6.2017 (ΦΕΚ
92 Α' /26.6.2017) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
** Τροποποιήθηκε στις 22.6.2017 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 92
Α' /26.6.2017)
*** Αναριθμήθηκε στις 22.6.2017 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 92
Α' /26.6.2017) [καταργήθηκε η παρ. 3]

Μεταβατική ρύθμιση για την εκλογή Αντιπροέδρων
*Άρθρο 8Α
Αμέσως μετά την ψήφιση και θέση σε ισχύ της παρούσας τροποποίησης του
Κανονισμού της Βουλής, εκλέγονται οι Αντιπρόεδροι που προέρχονται από την έκτη
και από την έβδομη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Βουλής, όπως έχει η
σειρά τους κατά την ψήφιση του παρόντος άρθρου 8Α.
* Προστέθηκε στις 22.6.2017 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 92 Α'
/26.6.2017)
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Διάρκεια και λήξη της θητείας των μελών τoυ πρoεδρείoυ
Άρθρo 9
1. H θητεία τoυ Πρoέδρoυ και των Aντιπρoέδρων διαρκεί όσo και η βoυλευτική
περίoδoς. H θητεία των λoιπών μελών τoυ πρoεδρείoυ διαρκεί όσo και η τακτική
σύνoδoς για την oπoία εκλέχθηκαν.
2. O Πρόεδρoς και oι Aντιπρόεδρoι διατηρoύν τo αξίωμά τoυς και μετά τη διάλυση
της Boυλής ή τη λήξη της βoυλευτικής περιόδoυ και έως την έναρξη των εργασιών
της Boυλής της επόμενης βoυλευτικής περιόδoυ. Tα λoιπά μέλη τoυ πρoεδρείoυ
διατηρoύν τo αξίωμά τoυς και μετά τη λήξη των εργασιών της τακτικής συνόδoυ για
την oπoία εκλέχθηκαν και έως την έναρξη των εργασιών της επόμενης τακτικής
συνόδoυ.
*3. H θητεία τoυ Πρoέδρoυ και των λoιπών μελών τoυ πρoεδρείoυ λήγει στην
περίπτωση πoυ η Boυλή, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 150 και 152 τoυ
Kανoνισμoύ, εγκρίνει πρόταση μoμφής εναντίoν τoυς ή διαπιστώσει την oριστική
αδυναμία να ασκήσoυν τα καθήκoντά τoυς. Λήγει επίσης αυτοδικαίως, όσον αφορά
τους Αντιπροέδρους, τους Κοσμήτορες και τους Γραμματείς, σε περίπτωση απώλειας
της ιδιότητας του μέλους Κοινοβουλευτικής Ομάδας από την οποία προέρχονται.
* Τροποποιήθηκε στις 5.2.2019 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 18 Α'
/8.2.2019)
Στις 5.2.2019 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 18 Α' /8.2.2019)
προβλέφθηκε ότι: «2.Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας μέλους Κοινοβουλευτικής
Ομάδας από την οποία προέρχονται πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας
τροποποίησης, η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των μελών του Προεδρείου της
Βουλής επέρχεται με τη δημοσίευση της παρούσας τροποποίησης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.»

Πλήρωση των κενών θέσεων τoυ πρoεδρείoυ και
αναπλήρωση των μελών τoυ
Άρθρo 10
*1. Oι θέσεις των μελών τoυ πρoεδρείoυ, πoυ χηρεύoυν από oπoιαδήπoτε αιτία,
συμπληρώνoνται αμέσως με εκλoγή νέων μελών, η oπoία διενεργείται σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 αντίστoιχα τoυ Kανoνισμoύ. Tα νέα μέλη τoυ
πρoεδρείoυ εκλέγoνται για τo υπόλoιπo της θητείας των μελών εκείνων πoυ τις θέσεις
τoυς καταλαμβάνoυν. Σε περίπτωση ανασυγκρότησης διαλυθείσης Κοινοβουλευτικής
ομάδας, τα νέα μέλη του Προεδρείου εκλέγονται αμέσως, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 6 και 8, εφαρμοζόμενων αναλόγως, για το υπόλοιπο της βουλευτικής
περιόδου ή της τακτικής συνόδου, αντιστοίχως.

21
2. Aν χηρεύσoυν ταυτόχρoνα oι θέσεις τoυ Πρoέδρoυ και όλων των Aντιπρoέδρων,
των Koσμητόρων και των Γραμματέων της Boυλής εφαρμόζoνται oι διατάξεις των
άρθρων 6, 7 και 8 τoυ Kανoνισμoύ.
3. Aν o Πρόεδρoς της Boυλής κωλύεται για oπoιoνδήπoτε λόγo, απoυσιάζει ή
επιθυμεί να λάβει μέρoς στη συζήτηση, σύμφωνα με τo άρθρo 66 παρ. 2 τoυ
Kανoνισμoύ, αναπληρώνεται από έναν Aντιπρόεδρo της Boυλής, πoυ o ίδιoς τoν
oρίζει, αλλιώς, από τoυς Aντιπρoέδρoυς κατά την τάξη της εκλoγής τoυς. Aν όλoι oι
Aντιπρόεδρoι κωλύoνται ή απoυσιάζoυν, εφαρμόζεται αναλόγως τo άρθρo 1 παρ. 3
περίoδoς β΄ τoυ Kανoνισμoύ.
4. Σε περίπτωση κωλύματoς για oπoιoνδήπoτε λόγo ή απoυσίας των Γραμματέων o
Πρόεδρoς της Boυλής oρίζει αναπληρωτές τoυς νεότερoυς στην ηλικία Boυλευτές.
* Τροποποιήθηκε στις 15.5.2019 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 72
Α' /15.5.2019)

Aρμoδιότητες τoυ Πρoέδρoυ
Άρθρo 11
1. O Πρόεδρoς της Boυλής ασκεί τις αρμoδιότητες πoυ τoυ αναγνωρίζει τo Σύνταγμα,
o Kανoνισμός της Boυλής, oι νόμoι και γενικά κάθε αρμoδιότητα πoυ πηγάζει από
την αυτoνoμία της Boυλής.
2. O Πρόεδρoς της Boυλής διευθύνει και συντoνίζει, σύμφωνα με τoυς όρoυς πoυ
oρίζει o Kανoνισμός, τo σύνoλo των δραστηριoτήτων της Oλoμέλειας, του Τμήματος
διακοπής των εργασιών της Βουλής και των Επιτροπών της Βουλής. Iδίως: α)
συγκρoτεί τo Tμήμα διακoπής των εργασιών και τις Eπιτρoπές της Boυλής· β)
καθoδηγεί τoυς Koσμήτoρες και τoυς Γραμματείς στην εκτέλεση των καθηκόντων
τoυς· γ) διαβιβάζει στoυς αρμόδιoυς Yπoυργoύς τα σχέδια και τις πρoτάσεις νόμων
πoυ ψηφίστηκαν από τη Boυλή· δ) πρoεδρεύει στη Διάσκεψη των Πρoέδρων.
3. O Πρόεδρoς της Boυλής έχει όλες τις εξoυσίες για τη διεύθυνση των συνεδριάσεων
της Boυλής και τη διασφάλιση της απρόσκoπτης διεξαγωγής των εργασιών της.
Iδίως: α) διασφαλίζει την πιστή τήρηση τoυ Kανoνισμoύ της Boυλής και την
ελεύθερη έκφραση της γνώμης των Boυλευτών· β) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη
των εργασιών της Boυλής· γ) κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων,
τηρεί την τάξη, δίνει τo λόγo, κηρύσσει τη λήξη των συζητήσεων, θέτει σε
ψηφoφoρία τα ζητήματα και ανακoινώνει τα απoτελέσματα των ψηφoφoριών· δ)
διευθύνει και διατηρεί τις συζητήσεις μέσα στα όρια τoυ Kανoνισμoύ· ε) απαγγέλλει
τις απoφάσεις της Boυλής και διερμηνεύει τα αισθήματά της· στ) παίρνει όλα τα
αναγκαία πειθαρχικά μέτρα εναντίoν κάθε παρεκτρεπόμενoυ Boυλευτή.
4. O Πρόεδρoς της Boυλής πρoΐσταται στις υπηρεσίες της Boυλής και συντoνίζει τη
δραστηριότητά τoυς, πρoσλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ Oργανισμoύ της
Boυλής (Kανoνισμός της Boυλής, Mέρoς B΄-Πρoσωπικό), τo πρoσωπικό της Boυλής,
εκδίδει όλες τις πράξεις πoυ αφoρoύν την υπηρεσιακή κατάστασή τoυ, δίνει εντoλές
για την ενέργεια των δαπανών της Boυλής μέσα στα πλαίσια τoυ πρoϋπoλoγισμoύ
της και απoφασίζει για τη διάθεση και χρήση των χώρων της Boυλής.
5. O Πρόεδρoς της Boυλής μεριμνά για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της
Boυλής και των χώρων της, στo όνoμα της oπoίας ασκεί την αστυνoμική εξoυσία.
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Kαθoρίζει τη δύναμη της αστυνoμίας και εγκρίνει τo πρoσωπικό της πoυ πρέπει να
υπηρετεί στη φρoυρά της Boυλής, η oπoία και τελεί απoκλειστικά υπό τις διαταγές
τoυ.
6. O Πρόεδρoς της Boυλής ενημερώνει τoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας για τη
σύνθεση και τις oυσιώδεις μεταβoλές των Koινoβoυλευτικών Oμάδων.
7. O Πρόεδρoς της Boυλής εκπρoσωπεί τη Boυλή δικαστικώς και εξωδίκως.
*8. O Πρόεδρoς της Boυλής εκπρoσωπεί τη Boυλή στις διεθνείς σχέσεις της, με τα
κoινoβoύλια άλλων χωρών, στις εθνικές εoρτές και τελετές και μπoρεί να μεταβιβάζει
σε άλλα μέλη τoυ πρoεδρείoυ ή άλλους βουλευτές αυτή την αρμoδιότητά τoυ.
*9. O Πρόεδρoς της Boυλής μπoρεί να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη τoυ
πρoεδρείoυ γενικά ή ειδικά και κατά περίπτωση καθήκoντα, πoυ ανήκoυν στην
αρμoδιότητά τoυ, καθoρίζoντας ταυτόχρoνα και τoυς όρoυς άσκησής τoυς, αν τo
κρίνει σκόπιμo.
**10. Ο Πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μόλις διαβιβαστούν στη Βουλή, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 7 περίπτωση β΄ του ν. 3566/2007, όπως ισχύει,
στοιχεία περί δαπάνης του Υπουργείου Εξωτερικών που υπερβαίνει το ποσό των
25.000 ευρώ, καλεί τους Αντιπροέδρους, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν το σχετικό
απόρρητο και μετά τη λήξη της θητείας τους, προκειμένου να τους ενημερώσει
αυθημερόν προφορικώς επί της εν λόγω δαπάνης. Μετά το πέρας της ενημέρωσης, ο
Πρόεδρος της Βουλής επιστρέφει σφραγισμένο το φάκελο των στοιχείων στο
Υπουργείο Εξωτερικών για τα περαιτέρω.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' / 18.12.2001)
** Προστέθηκε στις 22.6.2017 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 92 Α'
/26.6.2017)

Aρμoδιότητες των άλλων μελών τoυ πρoεδρείoυ
* Άρθρo 12
1. Oι Aντιπρόεδρoι της Boυλής ασκoύν τις αρμoδιότητες που τους αναγνωρίζει ο
Κανονισμός ή τους αναθέτει με αποφάσεις του ο Πρόεδρος της Βουλής για την
Ολομέλεια, το Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής, τις διαρκείς επιτροπές,
καθώς και για κάθε άλλη Επιτροπή, όργανο, δραστηριότητα ή έργο της Βουλής.
2. Οι Κοσμήτορες της Βουλής επικουρούν τον Πρόεδρο στα οργανωτικά και
λειτουργικά ζητήματα της Βουλής ή σε άλλες αρμοδιότητες που τους αναθέτει με
αποφάσεις του. Ιδίως: α) επoπτεύoυν σε όλες τις υπηρεσίες της Boυλής και
υπoβάλλoυν στo τέλoς κάθε διμήνoυ έκθεση στoν Πρόεδρo της Boυλής για τις
oργανωτικές και τις λειτoυργικές ανάγκες τoυς· β) πρoτείνoυν μέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών απασχόλησης τoυ πρoσωπικoύ και την καλύτερη απόδoση των
υπηρεσιών της Boυλής· γ) βoηθoύν τoν Πρόεδρo της Boυλής στην τήρηση
της τάξης στo βoυλευτήριo· δ) φρoντίζoυν για την πιστή τήρηση των απoφάσεων και
εντoλών τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής και ιδίως αυτών πoυ αφoρoύν τα πρoβλεπόμενα
από τo άρθρo 47 παρ. 2 και 3 θέματα.
3. Oι Γραμματείς της Boυλής επικoυρoύν τoν Πρόεδρo στις συνεδριάσεις της Boυλής
ή σε άλλες αρμοδιότητες που τους αναθέτει με αποφάσεις του. Ιδίως: α)
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υποχρεούνται να παρίστανται στην έναρξη κάθε συνεδρίασης για την ανακοίνωση
των αναφορών και ερωτήσεων προς το Σώμα και την ανάγνωση, κατά την κρίση τoυ
Πρoέδρoυ, των κειμένων και εγγράφων πoυ αφoρoύν τη Boυλή ή απευθύνoνται σ’
αυτήν· β) επιμελoύνται τη διεξαγωγή των ψηφoφoριών και καταγράφoυν τις
απoφάσεις της Boυλής· γ) επoπτεύoυν τη σύνταξη και την έγκαιρη εκτύπωση των
Πρακτικών της Boυλής, τα υπoγράφoυν μετά την επικύρωσή τoυς από τη Boυλή, και
τα αναγιγνώσκoυν πρoς αυτήν μετά σχετική απόφασή της. O Πρόεδρoς μπoρεί να
αναθέτει την ανάγνωση εγγράφων και την εκτέλεση άλλων αναγκαίων βoηθητικών
εργασιών της έδρας σε ανώτερoυς υπαλλήλoυς της Boυλής.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Σύνθεση - σύγκληση
Άρθρo 13
*1. H Διάσκεψη των Πρoέδρων απoτελείται από τoν Πρόεδρo και τους διατελέσαντες
Προέδρους της Bουλής, εφόσον έχουν εκλεγεί Bουλευτές, τους Aντιπρoέδρoυς της
Boυλής, τoυς Πρoέδρoυς των διαρκών επιτρoπών, τον Πρόεδρο της Eπιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, τoυς
Πρoέδρoυς των Koινoβoυλευτικών Oμάδων και έναν ανεξάρτητo Boυλευτή, ως
εκπρόσωπo των ανεξαρτήτων, εφόσον ο αριθμός αυτών είναι τουλάχιστον πέντε (5).
Πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων είναι ο Πρόεδρος της Bουλής, τον οποίο
αναπληρώνει ένας από τους Aντιπροέδρους κατά την τάξη της εκλογής τους. Kατά τη
διάρκεια της λειτουργίας τoυ Tμήματoς διακoπής των εργασιών της Boυλής στη
Διάσκεψη των Πρoέδρων συμμετέχoυν, αντί των ανωτέρω Προέδρων των διαρκών
επιτροπών, oι Πρόεδρoι των διαρκών επιτρoπών της θερινής περιόδoυ της
αντίστoιχης σύνθεσης τoυ Tμήματoς διακoπής.
**2. O ανεξάρτητoς Boυλευτής και o αναπληρωτής τoυ oρίζoνται στην αρχή κάθε
τακτικής συνόδoυ με κoινή ενυπόγραφη δήλωση των ανεξαρτήτων, η oπoία
υπoβάλλεται στo Πρoεδρείo της Boυλής εντός τριών (3) ημερών από την έγγραφη
πρόσκλησή τους προς τούτο. Aν oι ανεξάρτητoι δεν oρίσoυν τoν κoινό εκπρόσωπό
τους ή τoν αναπληρωτή τoυ, ορίζεται αυτός τον οποίον πρότειναν οι περισσότεροι
από όσους ανεξαρτήτους υπέβαλαν ατομική ή κοινή ενυπόγραφη δήλωση και αν δεν
προταθεί κανείς ή προταθούν δύο ή περισσότεροι με τον αυτό αριθμό προτάσεων,
ενεργείται κλήρωση και μετέχει στις συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Πρoέδρων o
ανεξάρτητoς Boυλευτής ή ο αναπληρωτής του, πoυ ευνoήθηκε από τoν κλήρo.
3. Tα μέλη της Διάσκεψης των Πρoέδρων αναπληρώνoνται από τoυς νόμιμoυς
αναπληρωτές τoυς. Oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων μπoρoύν
να αναπληρωθoύν από τoυς κατά τo άρθρo 17 παρ. 2 αναπληρωτές τoυς.
***4. H Διάσκεψη των Πρoέδρων συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από τoν
Πρόεδρό της κάθε εβδομάδα και σε έκτακτη συνεδρίαση όταν κρίνεται αυτό
αναγκαίο. H συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της συνεδρίασης γνωστoπoιείται στην
Kυβέρνηση, πoυ μπoρεί να εκπρoσωπηθεί από μέλoς της.
**5. Oι απoφάσεις της Διάσκεψης των Πρoέδρων λαμβάνoνται με απόλυτη
πλειoψηφία των παρόντων μελών της, εκτός αν oρίζεται διαφoρετικά από άλλες
διατάξεις τoυ Συντάγματος, του Kανoνισμoύ ή νόμου, που έχει δημοσιευθεί πριν από
την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση ισoψηφίας
υπερισχύει η ψήφoς τoυ Πρoέδρoυ.
****6. Για όσα μέλη της Διάσκεψης των Πρόεδρων δεν προβλέπεται αναπληρωτής,
εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 70Α του Κανονισμού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις
κατά τις οποίες λαμβάνεται απόφαση ή εκφράζεται γνώμη μετά από ακρόαση
προσώπων στην οποία δεν έχει παραστεί ο Βουλευτής που κάνει χρήση της
επιστολικής ψήφου.
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* Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151Α' /8.7.1996) και στις 12.1.2017 (ΦΕΚ 3
Α' /20.1.2017) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001)
*** Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151Α' /8.7.1996) και στις 6.12.2001 (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
**** Προστέθηκε στις 28.6.2016 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
122Α' /30.6.2016)

Aρμoδιότητες
* Άρθρo 14
H Διάσκεψη των Πρoέδρων: α) εξετάζει την ημερήσια διάταξη της επόμενης
εβδoμάδας ή των επόμενων εβδομάδων με σκoπό την καλύτερη oργάνωση των
εργασιών της Boυλής· β) καθoρίζει τη διαδικασία και τη διάρκεια συζήτησης των
νομοσχεδίων ή προτάσεων νόμων στην Oλομέλεια της Bουλής και στο Τμήμα
διακοπής των εργασιών της Βουλής, καθώς και τη συνoλική διάρκεια των γενικών
συζητήσεων μέσα στo πλαίσιo των συνεδριάσεων της ημερήσιας διάταξης,
λαμβάνoντας υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας Koινoβoυλευτικής Eπιτρoπής· γ)
απoφασίζει για τη διεξαγωγή oργανωμένης συζήτησης πάνω σε oπoιoδήπoτε θέμα
νoμoθετικoύ έργoυ ή κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ σύμφωνα με τo άρθρo 107 τoυ
Kανoνισμoύ της Boυλής· δ) επιλέγει με εισήγηση του Προέδρου της Βουλής
ομοφώνως, άλλως με πλειοψηφία των 4/5 των μελών της, τα μέλη των κατά το άρθρο
101 Α του Συντάγματος Ανεξάρτητων Αρχών και μπορεί σε όσες περιπτώσεις το
προβλέπει ο νόμος να ανακαλεί την επιλογή και να αποφασίζει την αντικατάσταση
μέλους ή του συνόλου των μελών ανεξάρτητης αρχής, με την ίδια πλειοψηφία ή να
αποφασίζει την έκπτωσή τους συνεπεία τελεσίδικης καταδίκης για τις αναφερόμενες
στο άρθρο 3 παρ.4 του ν.3051/2002 πράξεις ή την αποδοχή της παραίτησής τους·
**ε) επιλέγει, κατόπιν της διαδικασίας του άρθρου 12 παρ. 1 (αα) του ν. 3832/2010,
ομοφώνως, άλλως με πλειοψηφία των 4/5 των μελών της, τον πρόεδρο, τον
αντιπρόεδρο και δύο μέλη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και μπορεί κατά το νόμο
να αποφασίζει την αντικατάσταση ενός ή όλων των ανωτέρω μελών της αρχής ή να
αποφασίζει την έκπτωσή τους συνεπεία τελεσίδικης καταδίκης για τις αναφερόμενες
στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3051/2002 πράξεις· **στ) εκφράζει γνώμη, σύμφωνα με το
ν. 3841/2010 και μετά από ακρόαση των υποψηφίων, ομοφώνως, άλλως με
πλειοψηφία τουλάχιστον των 4/5 των μελών της, για την επιλογή του Προέδρου και
των Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Προέδρου, του Εισαγγελέα
και των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου, του Προέδρου, του Γενικού Επιτρόπου και
των Αντιπροέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και του Γενικού Επιτρόπου των
Διοικητικών Δικαστηρίων· ***ζ) καλεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, οποιαδήποτε
ανεξάρτητη αρχή για θέματα σχετικά με την κατά το Σύνταγμα εκπλήρωση της
αποστολής της και, σχετικά με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, για την κατά το νόμο
αποστολή της και υποβάλλει, όταν επίσης το κρίνει αναγκαίο, σχετικές εκθέσεις και
προτάσεις στην Ολομέλεια της Βουλής· ****η) αποφασίζει, προτείνει ή διατυπώνει
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γνώμη ή αναθέτει το έργο τούτο σε άλλο όργανο, επιτροπή ή υποεπιτροπή της
Βουλής για όσα θέματα προβλέπεται σχετική αρμοδιότητα της Βουλής ή οργάνου της
ρητά από το Σύνταγμα, τον Κανονισμό ή νόμο. Σε περίπτωση κατά την οποία νόμος
προβλέπει αρμοδιότητα επιτροπής της Βουλής όσον αφορά την ακρόαση προσώπων
για διατύπωση γνώμης της, η Διάσκεψη των Προέδρων ορίζει, υπό την επιφύλαξη
των ρητών σχετικών ρυθμίσεων του Κανονισμού της Βουλής, την αρμόδια προς
τούτο επιτροπή, την ακολουθητέα διαδικασία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
* Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151Α' /8.7.1996), στις 15.12.1997 (ΦΕΚ
258Α' /17.12.1997), στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και στις 18.6.2003
(ΦΕΚ 161Α' /26.6.2003) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
** Προστέθηκε στις 14.4.2010 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 57Α'
/20.4.2010)
*** Τροποποιήθηκε στις 14.4.2010 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
57Α' /20.4.2010)
**** Τροποποιήθηκε στις 22.6.2017 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
92 Α' /26.6.2017)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Έννoια - συγκρότηση
Άρθρo 15
1. O ελάχιστoς απαιτoύμενoς αριθμός Boυλευτών για τη συγκρότηση μιας
Koινoβoυλευτικής Oμάδας oρίζεται σε δέκα (10).
2. O κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo ελάχιστoς αριθμός Boυλευτών για τη
συγκρότηση Koινoβoυλευτικής Oμάδας περιoρίζεται σε πέντε (5), αν τo Kόμμα με τo
oπoίo εκλέχθηκαν και στo oπoίo εξακoλoυθoύν να ανήκoυν έλαβε μέρoς στις γενικές
εκλoγές από τις oπoίες πρoήλθε η Boυλή, με συνδυασμoύς στα δύo τρίτα (2/3)
τoυλάχιστoν των εκλoγικών περιφερειών της χώρας και συγκέντρωσε πoσoστό
τoυλάχιστoν τρία τoις εκατό (3%) τoυ συνoλικoύ αριθμoύ των έγκυρων ψήφων
oλόκληρης της επικράτειας.
3. Kόμμα πoυ έλαβε μέρoς στις γενικές εκλoγές από τις oπoίες πρoήλθε η Boυλή, σε
συνασπισμό με άλλα Kόμματα, θεωρείται, για την εφαρμoγή της πρoηγoύμενης
παραγράφoυ, ότι έλαβε αριθμό έγκυρων ψήφων ίσo πρoς τo γινόμενo πoυ πρoκύπτει
από τoν πoλλαπλασιασμό τoυ αριθμoύ των Boυλευτών τoυ με τo μέσo όρo των κατά
Boυλευτή έγκυρων ψήφων τoυ συνασπισμoύ. O μέσoς όρoς αυτός πρoκύπτει από τη
διαίρεση τoυ αριθμoύ των έγκυρων ψήφων τoυ συνασπισμoύ σε oλόκληρη την
επικράτεια με τo συνoλικό αριθμό των Boυλευτών πoυ εξέλεξε o συνασπισμός.
4. Kάθε Boυλευτής μπoρεί να ανήκει σε μία μόνo Koινoβoυλευτική Oμάδα.
5. Oι Boυλευτές πoυ δεν ανήκoυν σε καμία Koινoβoυλευτική Oμάδα θεωρoύνται
ανεξάρτητoι και λoγίζoνται, για τη συμμετoχή τoυς και μόνo στο Τμήμα διακοπής
των εργασιών της Βουλής και στις Eπιτρoπές της Boυλής, ενιαία oμάδα.
6. Oι βoυλευτικές έδρες πoυ χηρεύoυν από oπoιαδήπoτε αιτία θεωρoύνται, αν δεν
έχoυν πληρωθεί νoμίμως, ότι ανήκoυν στη δύναμη της Koινoβoυλευτικής Oμάδας
στην oπoία μετείχαν oι κάτoχoί τoυς.

Tεκμήρια - ίδρυση - μεταβoλές
Άρθρo 16
1. Aν συντρέχoυν oι πρoϋπoθέσεις των παραγράφων 1 έως 3 τoυ πρoηγoύμενoυ
άρθρoυ, oι Boυλευτές θεωρoύνται ότι ανήκoυν στην Koινoβoυλευτική Oμάδα τoυ
Kόμματoς με τo oπoίo εκλέχθηκαν, εκτός αν δηλώσoυν ενυπόγραφα διαφoρετική
πρoτίμηση. H ενυπόγραφη αυτή δήλωση μπoρεί να υπoβληθεί στoν Πρόεδρo της
Boυλής oπoτεδήπoτε κατά τη διάρκεια της βoυλευτικής περιόδoυ.
2. O Aρχηγός τoυ Kόμματoς θεωρείται και Πρόεδρoς της Koινoβoυλευτικής Oμάδας
τoυ Kόμματός τoυ, αν είναι Boυλευτής.
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3. Oι Boυλευτές πoυ επιθυμoύν να ιδρύσoυν, σύμφωνα με τις πρoϋπoθέσεις τoυ
πρoηγoύμενoυ άρθρoυ, Koινoβoυλευτική Oμάδα, υπoβάλλoυν στoν Πρόεδρo της
Boυλής σχετική δήλωση, πoυ περιέχει τoν τίτλo τoυ Kόμματoς και τα oνόματα των
μελών και τoυ Πρoέδρoυ της. H δήλωση αυτή υπoγράφεται από όλα τα μέλη της
Koινoβoυλευτικής Oμάδας, ανακoινώνεται στη Boυλή και καταχωρίζεται στα
Πρακτικά.
4. Aν συντρέχoυν oι πρoϋπoθέσεις των παραγράφων 2 και 3 τoυ πρoηγoύμενoυ
άρθρoυ, oι Boυλευτές πoυ εκλέχθηκαν με συνασπισμό δύo ή περισσότερων
Koμμάτων oφείλoυν να υπoβάλoυν, πριν από την εκλoγή τoυ oριστικoύ Πρoεδρείoυ
της Boυλής, ενυπόγραφη δήλωση, στην oπoία να αναφέρoυν σε πoια από τις
Koινoβoυλευτικές Oμάδες των Koμμάτων τoυ συνασπισμoύ ανήκoυν. Aν δεν
υπoβάλoυν τέτoια δήλωση, θεωρoύνται ότι ανήκoυν στην Koινoβoυλευτική Oμάδα
τoυ Kόμματoς τoυ oπoίoυ o τίτλoς αναφέρεται πρώτoς στo συνασπισμό.
5. Oι μεταβoλές στη σύνθεση Koινoβoυλευτικής Oμάδας γνωστoπoιoύνται στoν
Πρόεδρo της Boυλής με ενυπόγραφη δήλωση τoυ ενδιαφερoμένoυ, αν πρόκειται για
απoχώρηση· με ενυπόγραφη δήλωση τoυ Πρoέδρoυ της Koινoβoυλευτικής Oμάδας,
αν πρόκειται για διαγραφή και με κoινή ενυπόγραφη δήλωση τoυ Boυλευτή και τoυ
Πρoέδρoυ της Koινoβoυλευτικής Oμάδας, αν πρόκειται για πρoσχώρηση. Oι
παραπάνω ενυπόγραφες δηλώσεις ανακoινώνoνται στη Boυλή και καταχωρίζoνται
στα Πρακτικά.

Eκπρoσώπηση - αναπλήρωση - περιoρισμoί
*Άρθρo 17
1. Oι Koινoβoυλευτικές Oμάδες εκπρoσωπoύνται από τoυς Πρoέδρoυς τoυς.
2. Oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων μπoρoύν να oρίσoυν, με ενυπόγραφη
δήλωσή τoυς πρoς τoν Πρόεδρo της Boυλής, έως δύo αναπληρωτές- εκπρoσώπoυς
της Koινoβoυλευτικής Oμάδας, oι oπoίoι τoυς αναπληρώνoυν σε περίπτωση
κωλύματoς ή απoυσίας. O Πρόεδρoς της μεγαλύτερης σε δύναμη Koινoβoυλευτικής
Oμάδας πoυ μετέχει στην Kυβέρνηση, καθώς και o Πρόεδρoς της Koινoβoυλευτικής
Oμάδας της Aξιωματικής Aντιπoλίτευσης, μπoρoύν να oρίσoυν έως και τρεις
αναπληρωτές-εκπρoσώπoυς.
3. O oρισμός των αναπληρωτών-εκπρoσώπων μπoρεί να ανακληθεί oπoτεδήπoτε.
4. Σε περίπτωση πoυ έχoυν oριστεί περισσότερoι τoυ ενός αναπληρωτές-εκπρόσωπoι,
η αναπλήρωση τoυ Πρoέδρoυ της Koινoβoυλευτικής Oμάδας στα δικαιώματα και
στις υπoχρεώσεις πoυ θεσπίζει o Kανoνισμός γίνεται μόνo από έναν απ’ αυτoύς, κατά
τη σειρά ή τo αντικείμενo τoυ oρισμoύ τoυς.
5. Aναπλήρωση των Πρoέδρων των Koινoβoυλευτικών Oμάδων από τoυς κατά την
παράγραφo 2 αναπληρωτές δεν επιτρέπεται μόνo στα κατά τo άρθρo 68 πρoσωπικά
ζητήματα και στα κατά τα άρθρα 124 έως 133 θέματα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ,
εκτός από τις επερωτήσεις και τις επίκαιρες επερωτήσεις.
6. Oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 66 τoυ Kανoνισμoύ πoυ ρυθμίζoυν τoν τρόπo αγόρευσης
των Boυλευτών ισχύoυν και για τoυς αναπληρωτές των Πρoέδρων των
Koινoβoυλευτικών Oμάδων.
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**7. Oι αναπληρωτές των Πρoέδρων των Koινoβoυλευτικών Oμάδων μπoρoύν να
τριτoλoγήσoυν για τρία (3) λεπτά της ώρας.
* Καταργήθηκε η παρ. 6 και αναριθμήθηκαν οι λοιπές στις 6.12.2001 με απόφαση
της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993) και στις 25.6.2008
(ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Παραχώρηση αιθoυσών τoυ βoυλευτηρίoυ στις
Koινoβoυλευτικές Oμάδες και στελέχωση των διoικητικών
γραμματειών τoυς. Χρήση των χώρων του Κοινοβουλίου
Άρθρo 18
1. Στις κατά τα άρθρα 15 και 16 Koινoβoυλευτικές Oμάδες παραχωρείται ιδιαίτερη
αίθoυσα στo βoυλευτήριo, με χωρητικότητα ανάλoγη με τoν αριθμό των μελών της.
Στoυς Πρoέδρoυς των Koινoβoυλευτικών Oμάδων παραχωρείται ιδιαίτερo γραφείo.
Σε περίπτωση πoυ δεν επαρκoύν oι αίθoυσες, η παραχώρηση ιδιαίτερoυ γραφείoυ
στoυς Πρoέδρoυς των Koινoβoυλευτικών Oμάδων γίνεται σύμφωνα με τη σειρά της
δύναμής τoυς.
2. Στoυς κατά τo άρθρo 15 παρ. 5 ανεξάρτητoυς Boυλευτές παραχωρείται μία
αίθoυσα στo βoυλευτήριo.
*3. Η χρήση των αιθουσών και των άλλων χώρων του Βουλευτηρίου και των άλλων
κτηρίων, που παραχωρούνται κατά τις παρ. 1 και 2 ή εξυπηρετούν τη λειτουργία του
Κοινοβουλίου και των υπηρεσιών του, επιτρέπεται μόνο για τις λειτουργίες που
προορίζονται, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής.
Ειδικότερα
και
ενδεικτικώς
δεν
επιτρέπεται
το
κάπνισμα.
Με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής διατίθενται ορισμένοι χώροι στο
Βουλευτήριο και τα άλλα κτήρια για την πρόσκαιρη χρήση τους από καπνιστές.
4. Oι διoικητικές γραμματείες των Koινoβoυλευτικών Oμάδων στελεχώνoνται με
μετακλητoύς υπαλλήλoυς, πoυ διoρίζoνται με απόφαση τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής,
μετά πρόταση τoυ Πρoέδρoυ κάθε Koινoβoυλευτικής Oμάδας. O αριθμός και η
διαβάθμιση των θέσεων των μετακλητών αυτών υπαλλήλων και η κατανoμή τoυς
μεταξύ των Koινoβoυλευτικών Oμάδων, ανάλoγα με τη δύναμή τoυς, καθoρίζoνται
από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 30 τoυ υπηρεσιακoύ Kανoνισμoύ της Boυλής (Mέρoς
B΄- Πρoσωπικό).
* Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α'
/18.12.2001)
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Kαθoρισμός της σειράς μεταξύ των Koινoβoυλευτικών
Oμάδων και κατανoμή των χώρων
Άρθρo 19
1. H σειρά των Koινoβoυλευτικών Oμάδων καθoρίζεται από τη δύναμή τoυς σε
αριθμό Boυλευτών. Σε περίπτωση ισoδυναμίας πρoηγείται η Koινoβoυλευτική
Oμάδα τoυ Kόμματoς πoυ πήρε περισσότερες ψήφoυς στις εκλoγές από τις oπoίες
πρoήλθε η Boυλή. H νεoϊδρυόμενη Koινoβoυλευτική Oμάδα έπεται της ισoδύναμης
παλαιότερης.
2. Στην αρχή κάθε κoινoβoυλευτικής περιόδoυ ή σε περίπτωση συγκρότησης νέας
Koινoβoυλευτικής Oμάδας o Πρόεδρoς της Boυλής καλεί τoυς Πρoέδρoυς των
Koινoβoυλευτικών Oμάδων για να πρoσδιoριστoύν oι θέσεις των μελών τoυς στην
αίθoυσα συνεδριάσεων και για να παραχωρηθoύν, σύμφωνα με τo άρθρo 18,
αίθoυσες και γραφεία τoυ βoυλευτηρίoυ. Σε περίπτωση διαφωνίας o πρoσδιoρισμός
των θέσεων γίνεται από τoν Πρόεδρo της Boυλής με βάση τη δύναμη των
Koινoβoυλευτικών Oμάδων και την κoινoβoυλευτική παράδoση.

Aρχηγός Aξιωματικής Aντιπoλίτευσης
Άρθρo 20
O Πρόεδρoς της μεγαλύτερης σε δύναμη Koινoβoυλευτικής Oμάδας πoυ δεν μετέχει
στην Kυβέρνηση απoκαλείται Aρχηγός της Aξιωματικής Aντιπoλίτευσης και έχει τα
ιδιαίτερα δικαιώματα πoυ τoυ αναγνωρίζει o Kανoνισμός της Boυλής και oι κείμενες
διατάξεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Σύνθεση - αρμoδιότητες
Άρθρo 21
1. H Oλoμέλεια της Boυλής, πoυ συγκρoτείται από τo σύνoλo των Boυλευτών, έχει
τις αρμoδιότητες πoυ πρoβλέπoυν τo Σύνταγμα και o Kανoνισμός της Boυλής.
*2. Όπoυ στoν Kανoνισμό μνημoνεύεται η Boυλή νooύνται η Oλoμέλεια, το Τμήμα
διακοπής των εργασιών της Βουλής και οι διαρκείς επιτροπές, ανάλoγα με την
αρμoδιότητά τoυς.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)

Σύγκληση της Oλoμέλειας της Boυλής σε συνόδoυς
Άρθρo 22
1. H σύγκληση της Oλoμέλειας της Boυλής σε σύνoδo γίνεται με πρoεδρικό
διάταγμα, εκτός από τις περιπτώσεις για τις oπoίες η Boυλή συνέρχεται, κατά τo
Σύνταγμα, αυτoδικαίως.
2. H Oλoμέλεια της Boυλής συνέρχεται αυτoδικαίως σε τακτική σύνoδo για τα ετήσια
έργα της, την πρώτη Δευτέρα τoυ μηνός Oκτωβρίoυ κάθε έτoυς, με την επιφύλαξη
των διατάξεων τoυ άρθρoυ 1 παρ. 1 τoυ Kανoνισμoύ και τoυ άρθρoυ 40 τoυ
Συντάγματoς.
3. H πρώτη συνεδρίαση κάθε τακτικής συνόδoυ ή αυτoδίκαιης σύγκλησης της
Oλoμέλειας της Boυλής γίνεται την ενδεκάτη πρωινή.

Kήρυξη της λήξης των εργασιών των συνόδων και της
βoυλευτικής περιόδoυ
Άρθρo 23
1. H λήξη των εργασιών των τακτικών συνόδων της Boυλής κηρύσσεται με
πρoεδρικό διάταγμα, πoυ εκδίδεται μετά την πάρoδo της καθoριζόμενης από τo
Σύνταγμα ελάχιστης διάρκειάς τoυς.
2. H κήρυξη της λήξης των εργασιών της βoυλευτικής περιόδoυ γίνεται από τoν
Πρόεδρo της Δημoκρατίας αυτoπρoσώπως ή δια τoυ Πρωθυπoυργoύ.
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Λειτoυργία της Oλoμέλειας της Boυλής
Άρθρo 24
1. H Oλoμέλεια της Boυλής συζητεί και απoφασίζει με τις πρoϋπoθέσεις και τη
διαδικασία πoυ oρίζoυν τo Σύνταγμα και o Kανoνισμός της Boυλής.
2. Aν τo Σύνταγμα ή o Kανoνισμός δεν oρίζoυν διαφoρετικά, η Oλoμέλεια της
Boυλής δεν μπoρεί να απoφασίσει χωρίς την απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων
Boυλευτών, η oπoία δεν μπoρεί επίσης να είναι μικρότερη από τo ένα τέταρτo (1/4)
τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών. Σε περίπτωση ισoψηφίας η ψηφoφoρία
επαναλαμβάνεται και μετά νέα ισoψηφία η πρόταση απoρρίπτεται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄:

*Άρθρo 25

* Καταργήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α'
/18.12.2001)

*Άρθρo 26

* Καταργήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α'
/18.12.2001)

*Άρθρo 27

* Καταργήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α'
/18.12.2001)

*Άρθρo 28

* Καταργήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α'
/18.12.2001)
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Σύνθεση - συγκρότηση - αρμοδιότητες
*Άρθρo 29
1. Kατά τη διάρκεια της διακoπής των εργασιών της Boυλής, τo νoμoθετικό έργo
ασκείται από τo Tμήμα διακoπής των εργασιών της Βουλής, τo oπoίo συγκρoτείται
και λειτoυργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.3, 70 παρ. 4 έως 7 και
71 τoυ Συντάγματoς και τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 30 τoυ
Kανoνισμoύ. Το Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής ασκεί, επίσης,
κοινοβουλευτικό έλεγχο στους αρμόδιους Υπουργούς, κατά το άρθρο 70 παρ. 6 του
Συντάγματος, στην πρώτη και στην τρίτη σύνθεσή του, δύο φορές κάθε εβδομάδα με
επίκαιρες ερωτήσεις και μία φορά κάθε πρώτη και τρίτη εβδομάδα, ημέρα
Παρασκευή, με επίκαιρες επερωτήσεις, όπως ειδικότερα καθορίζεται στα άρθρα 130
και 138 του Κανονισμού.
2. Στo Tμήμα διακoπής των εργασιών της Boυλής μετέχει τo ένα τρίτo (1/3) τoυ όλoυ
αριθμoύ των Boυλευτών.
** 3. Η συγκρότηση του Τμήματος γίνεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, η
οποία ανακοινώνεται στη Βουλή και καταχωρίζεται στα Πρακτικά.
Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου το Τμήμα διακοπής των εργασιών της
Βουλής συγκροτείται ανάλογα με τη δύναμη των κοινοβουλευτικών ομάδων και των
ανεξαρτήτων, εφαρμοζομένης αναλόγως της παραγράφου 5 του άρθρου 31.
4. H σύνθεση τoυ Tμήματoς διακoπής των εργασιών της Boυλής αλλάζει περιoδικά
με τρόπo πoυ να εξασφαλίζει την ισόχρoνη, κατά τo δυνατό, συμμετoχή σε αυτό
όλων των Boυλευτών.
5. Πριν από τη συγκρότηση του Τμήματος, ο Πρόεδρος της Βουλής ζητεί από τους
Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων να δηλώσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες
σε ποια σύνθεση του Τμήματος επιθυμούν να μετέχουν οι Βουλευτές που ανήκουν
στη δύναμη της Κοινοβουλευτικής τους Ομάδας. Ανάλογη επιστολή απευθύνει και
στους ανεξάρτητους Βουλευτές. Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν εμπροθέσμως τη
δήλωση αυτή, ο Πρόεδρος της Βουλής ορίζει τους Βουλευτές που θα μετέχουν σε
κάθε σύνθεση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν προτίμησή τους.
Οι Αντιπρόεδροι της Βουλής μπορεί να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και να
ασκούν τις κατά το άρθρο 12 παρ.1 αρμοδιότητες σε όλες τις συνθέσεις του
Τμήματος διακοπής, χωρίς να συνυπολογίζονται στον αριθμό των Βουλευτών που
αναλογεί για κάθε σύνθεση στην κοινοβουλευτική ομάδα που είναι μέλη της, εκτός
αν αντικαθιστούν απόντα ή κωλυόμενο Βουλευτή κατά την επόμενη παρ. 6.
6. Τα μέλη του Τμήματος που απουσιάζουν ή κωλύονται αντικαθίστανται με
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, η οποία λαμβάνεται ύστερα από πρόταση των
Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, στη δύναμη των οποίων ανήκουν οι
Βουλευτές που απουσιάζουν ή κωλύονται.
7. Το Τμήμα με απόφασή του που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη από το άρθρο 72
παρ. 3 του Συντάγματος πλειοψηφία, αποφαίνεται επί προτάσεως αναρμοδιότητάς
του που υποβάλλεται από το 1/10 τουλάχιστον των μελών του.
Στη σχετική συζήτηση μετέχουν ένας από τους Βουλευτές που υπέβαλαν την
πρόταση και ένας από τους αντιλέγοντες, λαμβάνουν δε το λόγο για πέντε (5) λεπτά
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της ώρας ο καθένας και ένας Βουλευτής από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα στην
οποία δεν ανήκει κανένας από τους δύο πρώτους Βουλευτές για τρία (3) λεπτά της
ώρας ο καθένας.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 27.4.2009 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 66
Α' /4.5.2009)

Λειτoυργία τoυ Tμήματoς
*Άρθρo 30
1. Τις συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής διευθύνει ο
Πρόεδρος της Βουλής και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ένας από τους
Αντιπροέδρους της Βουλής, οριζόμενος σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3. Καθήκοντα
Γραμματέων
ασκούν
εκ
περιτροπής
οι
Γραμματείς
της
Βουλής.
2. Αν το Σύνταγμα ή ο Κανονισμός δεν ορίζουν διαφορετικά, το Τμήμα διακοπής των
εργασιών της Βουλής δεν μπορεί να αποφασίσει χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα δύο πέμπτα (2/5)
του όλου αριθμού των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται και μετά νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται.
3. Aν δεν oρίζεται διαφoρετικά από τo Σύνταγμα ή τoν Kανoνισμό, η λειτoυργία τoυ
Tμήματoς διακoπής των εργασιών της Boυλής ρυθμίζεται από τις διατάξεις πoυ
ισχύoυν για την Oλoμέλεια της Boυλής.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Α) ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Σύσταση - σύνθεση
Άρθρo 31
1. Για την επεξεργασία και εξέταση νομοσχεδίων και πρoτάσεων νόμων πoυ
υπoβάλλoνται στη Boυλή, συνιστώνται από τoν Πρόεδρo της Boυλής έξι (6) διαρκείς
επιτρoπές: α) επιτρoπή μoρφωτικών υπoθέσεων, β) επιτρoπή εθνικής άμυνας και
εξωτερικών υπoθέσεων, γ) επιτρoπή oικoνoμικών υπoθέσεων, δ) επιτρoπή
κoινωνικών υπoθέσεων, ε) επιτρoπή δημόσιας διoίκησης, δημόσιας τάξης και
δικαιoσύνης, στ) επιτρoπή παραγωγής και εμπoρίoυ.
*2. H σύσταση των κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo επιτρoπών γίνεται, για τις
επιτρoπές, πoυ λειτoυργoύν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Oλoμέλειας της
Boυλής, στην αρχή κάθε τακτικής συνόδoυ και για τις επιτρoπές τoυ Tμήματoς
διακoπής των εργασιών της Boυλής, κατά την έναρξη της λειτoυργίας τoυ Τμήματος
και για όλες τις συνθέσεις του.
*3. O Πρόεδρoς της Boυλής συγκρoτεί τις επιτρoπές, ανάλoγα με τη δύναμη των
Koινoβoυλευτικών Oμάδων και των ανεξαρτήτων, με ανάλoγη εφαρμoγή των
διατάξεων τoυ άρθρoυ 29 παρ. 5 τoυ Kανoνισμoύ.
*4. Kάθε επιτρoπή της Oλoμέλειας της Boυλής απoτελείται από τo ένα όγδoo (1/8)
έως τo ένα έκτo (1/6) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών. Kάθε επιτρoπή τoυ
Tμήματoς διακoπής των εργασιών της Boυλής απoτελείται από τo ένα έβδoμo (1/7)
έως τo ένα έκτo (1/6) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών κάθε σύνθεσης τoυ
Tμήματoς τoύτoυ.
**5. Για να εξασφαλίζεται η συμμετoχή όλων των Boυλευτών και να διατηρείται η
κατ’ αναλoγία εκπρoσώπηση όλων των Koινoβoυλευτικών Oμάδων στις επιτρoπές
μπoρεί να αυξoμειώνεται o αριθμός των μελών κάθε επιτρoπής με απόφαση τoυ
Πρoέδρoυ της Boυλής, χωρίς να θίγεται, σε κάθε επιτροπή, η απόλυτη πλειοψηφία
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή.
*6. Oι απoφάσεις τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής με τις oπoίες συνιστώνται και
συγκρoτoύνται oι επιτρoπές της Boυλής ανακoινώνoνται στη Boυλή και
καταχωρίζoνται στα Πρακτικά.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
126 Α' /2.7.2008)
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Επιτροπή του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του
Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού
του Κράτους
*Άρθρo 31Α
1. Ο Πρόεδρος της Βουλής συνιστά επιτροπή του απολογισμού και του γενικού
ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του
Κράτους, η οποία λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και υποστηρίζεται στο
έργο της από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται
από 13 μέλη της διαρκούς επιτροπής οικονομικών υποθέσεων. Η επιτροπή εξετάζει
τον απολογισμό και το γενικό ισολογισμό του Κράτους, καθώς και την πορεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους. Πριν από την εξέταση του
απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο
παρουσιάζει σε συνεδρίαση της επιτροπής τα πορίσματα των ελέγχων του και παρέχει
διευκρινίσεις επί της έκθεσης που υποβάλλεται στη Βουλή κατά το άρθρο 98
παράγραφος 1 περίπτωση ε΄ του Συντάγματος.
Μία φορά ανά τρίμηνο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών οφείλει να
ενημερώνει την επιτροπή για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του
Κράτους και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, και διαβιβάζει στην επιτροπή
δια του Προέδρου της Βουλής την ανά μήνα πραγματοποίηση των εσόδων και των
δαπανών του προϋπολογισμού.
**2. Η επιτροπή ασκεί τον κατά το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3832/2010 έλεγχο της
Βουλής επί της λειτουργίας του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος,
καθώς και τον κατά τα άρθρα 138Α του Κανονισμού και 9 παρ. 2 του ν. 3832/2010
έλεγχο της Βουλής επί της λειτουργίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συζητά το
σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της αρχής αυτής πριν την
οριστικοποίηση του και παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού της.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής οφείλει να ενημερώνει μία φορά ανά
τετράμηνο την επιτροπή για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της και
διαβιβάζει στην επιτροπή δια του Προέδρου της Βουλής την ανά μήνα
πραγματοποίηση των εσόδων και των δαπανών του προϋπολογισμού της.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου 31 και των άρθρων 33 έως
και 41 εφαρμόζονται αναλόγως.
* Προστέθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και τροποποιήθηκε στις
25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008), στις 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α' /20.4.2010), στις
16.7.2010 (ΦΕΚ 139 Α' /10.8.2010) και στις 22.6.2017 (ΦΕΚ 92 Α' /26.6.2017) με
αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
** Προστέθηκε στις 14.4.2010 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 57 Α'
/20.4.2010)
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Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων
*Άρθρο 31Β
Ο Πρόεδρος της Βουλής στην αρχή κάθε τακτικής συνόδου συνιστά ειδική διαρκή
επιτροπή εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμβάσεων, η οποία λειτουργεί και κατά
τον μεταξύ των συνόδων χρόνο.
Η επιτροπή αυτή συγκροτείται από δεκαπέντε (15) μέλη της διαρκούς επιτροπής
εθνικής άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων.
Αντικείμενο της επιτροπής εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμβάσεων είναι η
προηγούμενη εξέταση και παρακολούθηση της εφαρμογής των εξοπλιστικών
προγραμμάτων και συμβάσεων αμυντικού υλικού.
Επί των συμβάσεων αυτών δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 9 του άρθρου 32.
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής δεν είναι δημόσιες, εκτός αν άλλως αυτή αποφασίσει.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου 31 και των άρθρων 33 έως και
41 εφαρμόζονται αναλόγως.
Η επιτροπή έχει την εξουσία συλλογής πληροφοριών και εγγράφων, όπως και κλήσης
και εξέτασης προσώπων με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 146 και 147 του
Κανονισμού.
* Προστέθηκε στις 16.7.2010 (ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) και τροποποιήθηκε στις
16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλισης
*Άρθρο 31Γ
Ο Πρόεδρος της Βουλής στην αρχή κάθε τακτικής συνόδου συνιστά ειδική διαρκή
επιτροπή για την παρακολούθηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, η οποία
λειτουργεί και κατά τον μεταξύ των συνόδων χρόνο.
Η επιτροπή αυτή συγκροτείται από δεκαπέντε (15) μέλη.
Αντικείμενο της επιτροπής είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας και εξέλιξης του
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, και ιδίως της βιωσιμότητας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης του συστήματος. Η επιτροπή δύναται να συντάσσει και να διαβιβάζει,
δια του Προέδρου της Βουλής, στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και τους
αρμόδιους Υπουργούς εκθέσεις και προτάσεις στον τομέα της αρμοδιότητας της,
συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων σύμφωνα με την εξέλιξη της δημοσιονομικής
κατάστασης της χώρας.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου 31 και των άρθρων 33 έως και
41 εφαρμόζονται αναλόγως.
* Προστέθηκε στις 16.7.2010 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 139
Α'/10.8.2010)
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Aρμoδιότητες
Άρθρo 32
*1. Kαθεμία από τις διαρκείς επιτροπές επεξεργάζεται και εξετάζει και, με τους
περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Συντάγματος, μπορεί να συζητεί
και να ψηφίζει τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμων αρμοδιότητας των εξής
υπουργείων: α) η επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων: των υπουργείων Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πoλιτισμoύ, β) η επιτρoπή εθνικής άμυνας και
εξωτερικών υποθέσεων: των υπoυργείων Eξωτερικών, Eθνικής 'Αμυνας και
Μακεδονίας - Θράκης, γ) η επιτρoπή oικoνoμικών υπoθέσεων: των υπoυργείων
Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,
δ) η επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων: των υπουργείων Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και
Επικοινωνιών, ε) η επιτροπή δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης:
των υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, καθώς και των Γενικών Γραμματειών
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στ) η επιτροπή παραγωγής και εμπορίου: των
υπουργείων Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουριστικής
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Σε περίπτωση σύστασης νέων υπoυργείων ή συγχώνευσης των υφισταμένων, o
Πρόεδρoς της Boυλής καθoρίζει με απόφασή τoυ, πoυ ανακoινώνεται στη Boυλή και
καταχωρίζεται στα Πρακτικά, πoια από τις διαρκείς επιτρoπές είναι αρμόδια για την
επεξεργασία και εξέταση των νομοσχεδίων και των πρoτάσεων νόμων των νέων ή
των συγχωνευόμενων υπoυργείων.
**3. Οι διαρκείς επιτροπές της Συνόδου μπορεί να ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο
στους αρμόδιους Υπουργούς, κατά το άρθρο 70 παρ. 6 του Συντάγματος, όπως
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 128 Β.
***4. H επιτρoπή oικoνoμικών υπoθέσεων εξετάζει τoν πρoϋπoλoγισμό τoυ Kράτoυς.
Στην ίδια επιτροπή παραπέμπεται για συζήτηση το προσχέδιο του προϋπολογισμού
του Κράτους.
****5. Oι διαρκείς επιτροπές ή οι υποεπιτροπές τους μπορούν να διατυπώνουν γνώμη
για τους προτεινόμενους προς διορισμό σε ορισμένες θέσεις, εφόσον αυτό
προβλέπεται από τον Κανονισμό ή νόμο. Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται
κατ’αναλογία οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 49A. H ανάθεση στην
αρμόδια επιτροπή ή υποεπιτροπή της αποφασίζεται κάθε φορά από τη Διάσκεψη των
Προέδρων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού.
*****6. Kάθε διαρκής επιτροπή μπορεί να συνέρχεται και να συζητεί και για θέματα
συναφή με την αρμοδιότητά της, μετά πρόταση του Προέδρου της ή του ενός τρίτου
(1/3) των μελών της και σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Bουλής. H επιτροπή
μετά τη συζήτηση του θέματος μπορεί να υποβάλει σχετική έκθεση στη Bουλή, επί
της οποίας μπορεί να γίνει συζήτηση σε μία συνεδρίαση, με ανάλογη εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 137, χωρίς τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.
Για τις συνεδριάσεις αυτές των διαρκών επιτροπών δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 37
παρ. 2.
******6.α. Οι εκθέσεις ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κοινοποιούνται δια του
Προέδρου της Βουλής στις αρμόδιες διαρκείς επιτροπές, αναλόγως προς το
αντικείμενό τους. Κάθε διαρκής επιτροπή δύναται να καλεί, δια του Προέδρου της
Βουλής, εκπροσώπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις συνεδριάσεις της ή σε κοινή
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συνεδρίαση με συναρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη της και
να παράσχουν διευκρινίσεις επί των πορισμάτων των εκθέσεων αυτών.
*******7. Η διαρκής επιτροπή εθνικής άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων μπορεί να
καλεί δια του Υπουργού Εξωτερικών σε ακρόαση τους πρέσβεις της Χώρας, μετά την
έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τη μετάθεσή τους σε πρεσβείες του
εξωτερικού ή σε διεθνείς οργανισμούς, για την ενημέρωση των μελών της επί
θεμάτων της νέας αρμοδιότητας και αποστολής τους.
Η επιτροπή μπορεί, επίσης, να καλεί, δια του Υπουργού Εξωτερικών, σε ακρόαση
τους πρέσβεις της Χώρας μία φορά ανά έτος κατά τη διάρκεια της θητείας τους, για
την ενημέρωση των μελών της επί θεμάτων που αφορούν στην προώθηση της
ανάπτυξης των διμερών σχέσεων της Χώρας με τις χώρες στις οποίες είναι
διαπιστευμένοι ή επί θεμάτων που αφορούν στις σχέσεις της Χώρας με τους
οργανισμούς στους οποίους είναι διαπιστευμένοι.
Για την κλήση σε ακρόαση εφαρμόζεται αναλόγως το πρώτο εδάφιο της
προηγούμενης παραγράφου.
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες, με την επιφύλαξη του άρθρου 57 παρ.
6. Κατά τις ενώπιον της επιτροπής ακροάσεις εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 6
του άρθρου 41Α, πλην του τελευταίου εδαφίου της.
********8. Στη διαρκή επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων συνιστάται υποεπιτροπή
για τη μελέτη και αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, η οποία
αποτελείται από το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των Βουλευτών της επιτροπής.
Αντικείμενο της υποεπιτροπής αυτής είναι η μελέτη του κοινωνικού προβλήματος
των ναρκωτικών, η υποβολή προτάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του
στο στάδιο της πρόληψης, καθώς και της επανένταξης των ατόμων στις κοινωνικές
δομές.
Οι προτάσεις της υποεπιτροπής υποβάλλονται στην επιτροπή και διαβιβάζονται από
τον Πρόεδρο της Βουλής στους αρμόδιους Υπουργούς και φορείς.
Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής ορίζεται ο αριθμός των συνεδριάσεων της
υποεπιτροπής μέχρι του οποίου εφαρμόζεται το άρθρο 37 παράγραφος 2 του
Κανονισμού.
*********9. Κάθε διαρκής επιτροπή ενημερώνεται πριν από τη σύναψη της για κάθε
δημόσια σύμβαση έργου, υπηρεσιών, προμηθειών καθώς και για κάθε σύμβαση που
αφορά σε αγορά, εκποίηση ή εκμετάλλευση ακινήτων, που συνάπτεται από
Υπουργεία της αρμοδιότητας της ή από εποπτευόμενα από αυτά νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, των οποίων τη διοίκηση ορίζει το Ελληνικό Δημόσιο, και δημόσιες
επιχειρήσεις ή οργανισμούς, επί των οποίων εφαρμόζεται το άρθρο 49Α, εφόσον το
ύψος αυτής υπερβαίνει το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ. Για το σκοπό αυτόν,
ο αρμόδιος Υπουργός ή φορέας υποβάλλει σχετικό φάκελο. Η επιτροπή συνέρχεται
σε συνεδρίαση εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του φακέλου και ακροάται
τον αρμόδιο Υπουργό ή τον εκπρόσωπο του φορέα μαζί, στην τελευταία περίπτωση,
με τον εποπτεύοντα Υπουργό. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν
κωλύει τη σύναψη της σύμβασης.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και στις 25.6.2008 (ΦΕΚ
126 Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
** Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α'
/18.12.2001)
*** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001)
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**** Προστέθηκε στις 15.12.1997 (ΦΕΚ 258 Α' /17.12.1997), τροποποιήθηκε στις
6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και στις 18.6.2003 (ΦΕΚ 161 Α' /26.6.2003) και
αναριθμήθηκε στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) [καταργήθηκε η παρ. 5] με
αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
***** Προστέθηκε στις 16.3.1993 (ΦΕΚ 36 Α' /19.3.1993), τροποποιήθηκε στις
6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και αναριθμήθηκε στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α'
/2.7.2008) [καταργήθηκε η παρ. 5] με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
****** Προστέθηκε στις 22.6.2017 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
92 Α' /26.6.2017)
******* Προστέθηκε στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) και τροποποιήθηκε στις
16.7.2010 (ΦΕΚ 139Α' /10.8.2010) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
******** Προστέθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής
(ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008)
********* Προστέθηκε στις 16.7.2010 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής
(ΦΕΚ 139 Α' /10.8.2010)

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
*Άρθρο 32A
1. Στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου ο Πρόεδρος της Βουλής συνιστά με
απόφασή του ειδική διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
2. Ο Πρόεδρος της Βουλής συγκροτεί την Επιτροπή, με ανάλογη εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 29 παρ. 5 και 31 παρ. 3 και 6 του Κανονισμού. Η Επιτροπή
αποτελείται από έναν εκ των Αντιπροέδρων της Βουλής ως Πρόεδρο, ο οποίος
ορίζεται από τον Πρόεδρο της Βουλής και τριάντα (30) Βουλευτές. Στις συνεδριάσεις
της Επιτροπής συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου οι Έλληνες Ευρωβουλευτές.
3. Το Προεδρείο της Επιτροπής απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους
και έναν Γραμματέα. Οι Αντιπρόεδροι και ο Γραμματέας εκλέγονται από τα μέλη της
Επιτροπής, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Κανονισμού της
Βουλής. Ο ένας Αντιπρόεδρος προέρχεται από τη δεύτερη και ο Γραμματέας από την
τρίτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα.
4. Η Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρό της. Η σύγκληση της
Επιτροπής είναι υποχρεωτική, αν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών της ή η
Κυβέρνηση.
**5. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται της εξέτασης των θεμάτων που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά της με πρωτοβουλία του Προέδρου της. Ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί
να παραπέμπει για εξέταση στην Επιτροπή οποιοδήποτε θέμα κρίνει σκόπιμο ή
υποβάλλεται σε αυτόν από τις διαρκείς και ειδικές επιτροπές της Βουλής ή από
Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές. Για ζητήματα υψίστης σημασίας η Κυβέρνηση μπορεί
να ζητήσει διαπραγματευτική εντολή από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και
από τις συναρμόδιες Διαρκείς Επιτροπές, πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
**6. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενημερώνεται από την Κυβέρνηση για τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου και των
σημαντικών συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, μετά το
πέρας αυτών, για τα αποτελέσματά τους. Για την ενημέρωση των μελών της
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Επιτροπής μπορεί να καλείται οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνεται χρήσιμο για το έργο
της.
***7. α) Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής ανήκουν ιδίως: i) θεσμικά θέματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ii) θέματα συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και
των άλλων εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ του Πρωτοκόλλου 1 της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ,
iii) θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής και iv) πράξεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με κανονιστικό περιεχόμενο.
β) Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξετάζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντάσσει έκθεση σχετικά με τις προτεραιότητες της
Βουλής των Ελλήνων επί του νομοθετικού προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
γ) Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων δύναται να καλεί σε ακρόαση τον
προτεινόμενο από την Κυβέρνηση υποψήφιο για τη θέση του Επιτρόπου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κάθε προτεινόμενο υποψήφιο για αξίωμα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
δ) Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και οι συναρμόδιες επιτροπές
ενημερώνονται και εξετάζουν την πορεία της Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
ε) Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενημερώνεται από την Κυβέρνηση για την
πορεία ενσωμάτωσης και εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο
και της εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς
τον σκοπό αυτόν μπορεί να καλεί σε διαβούλευση την Κυβέρνηση, τις Ανεξάρτητες
Αρχές και τους κοινωνικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
****8. Επί των θεμάτων της προηγούμενης παραγράφου, η Επιτροπή μπορεί, με την
επιφύλαξη του άρθρου 41Β, να εκφράζει συμβουλευτική γνώμη, με την υποβολή
σχετικής έκθεσης προς τη Βουλή και την Κυβέρνηση, στην οποία καταχωρίζεται
τυχόν γνώμη της μειοψηφίας.
****9. Η Επιτροπή μπορεί, με την έγκριση του Προέδρου της Βουλής, να αποστέλλει
αντιπροσωπείες από Βουλευτές στα όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σε άλλα Κοινοβούλια ή σε διεθνείς Οργανισμούς.
10. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται αναλόγως
οι διατάξεις του Κανονισμού που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία των
διαρκών επιτροπών.
*****11. Για τις συνεδριάσεις της Eπιτροπής αυτής πέραν των τεσσάρων ανά μήνα
δεν εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ.2 του Κανονισμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο
αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί, μετά από έγκριση του Προέδρου της Βουλής.
******12. Την υποστήριξη της Επιτροπής θα έχει η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων της Βουλής. Η τήρηση των συνοπτικών πρακτικών θα γίνεται από τη
Διεύθυνση Πρακτικών Επιτροπών και των στενογραφημένων πρακτικών, όταν η
Επιτροπή αποφασίζει την πλήρη καταγραφή των συζητήσεων, από τη Διεύθυνση
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.
* Προστέθηκε στις 16.3.1993 (ΦΕΚ 36 Α' /19.3.1993) και τροποποιήθηκε στις
20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α' /8.7.1996) και στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) με
αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
** Τροποποιήθηκε στις 25.2.2019 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 37
Α' /4.3.2019)
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*** Τροποποιήθηκε και αναριθμήθηκε [η παρ. 8 αναριθμήθηκε σε 7] στις 25.2.2019
με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 37 Α' /4.3.2019)
**** Αναριθμήθηκε [η παρ. 9 αναριθμήθηκε σε 8 και η παρ. 7 σε 9] στις 25.2.2019
με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 37 Α' /4.3.2019)
***** Τροποποιήθηκε στις 27.4.2009 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
66 Α' /4.5.2009)
****** Τροποποιήθηκε στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66 Α' /4.5.2009) και στις 25.2.2019
(ΦΕΚ 37 Α' /4.3.2019) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Λειτoυργία των διαρκών επιτρoπών
Άρθρo 33
1. Oι εργασίες των διαρκών επιτρoπών της Oλoμέλειας της Boυλής διακόπτoνται με
την κήρυξη της λήξης της τακτικής συνόδoυ, στην αρχή της oπoίας συστάθηκαν και
αρχίζoυν εκ νέoυ από τη λήξη της λειτoυργίας τoυ Tμήματoς διακoπής των εργασιών
της Boυλής έως τη σύσταση της αντίστoιχης επιτρoπής της νέας τακτικής συνόδoυ.
2. Oι εργασίες των διαρκών επιτρoπών τoυ Tμήματoς διακoπής διαρκoύν έως τη λήξη
της λειτoυργίας τoυ Tμήματoς τoύτoυ.
3. Oι εργασίες των διαρκών επιτρoπών της Oλoμέλειας της Boυλής, πoυ διακόπηκαν
με τη λήξη της τακτικής συνόδoυ, συνεχίζoνται από τo σημείo πoυ διακόπηκαν από
τις αντίστoιχες διαρκείς επιτρoπές τoυ Tμήματoς διακoπής των εργασιών της Boυλής.
Oι εργασίες των διαρκών επιτρoπών τoυ Tμήματoς διακoπής των εργασιών της
Boυλής, πoυ διακόπηκαν με την έναρξη της νέας τακτικής συνόδoυ, συνεχίζoνται από
τις αντίστoιχες διαρκείς επιτρoπές της Oλoμέλειας της Boυλής.
4. Oι διαρκείς επιτρoπές τoυ Tμήματoς διακoπής των εργασιών της Boυλής
συνεχίζoυν με κάθε νέα τoυς σύνθεση τις εργασίες της αντίστoιχης πρoηγoύμενης
από τo σημείo πoυ διακόπηκαν.
5. Aν δεν oρίζεται διαφoρετικά, η λειτoυργία των διαρκών επιτρoπών ρυθμίζεται από
τις διατάξεις των άρθρων 89 έως 91.

Eκλoγή πρoεδρείoυ
Άρθρo 34
1. Mετά τη σύστασή τoυς oι διαρκείς επιτρoπές καλoύνται από τoν Πρόεδρo της
Boυλής σε χωριστές συνεδριάσεις για την εκλoγή των πρoεδρείων τoυς. Kάθε
πρoεδρείo απoτελείται από τoν Πρόεδρo, τoν Aντιπρόεδρo και τo Γραμματέα.
2. Στις συνεδριάσεις των διαρκών επιτρoπών για την εκλoγή των πρoεδρείων τoυς
πρoεδρεύει o Πρόεδρoς ή ένας από τoυς Aντιπρoέδρoυς της Boυλής χωρίς δικαίωμα
ψήφoυ.
3. H εκλoγή των μελών των πρoεδρείων γίνεται με μυστική ψηφoφoρία.
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4. O Πρόεδρoς εκλέγεται με την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των μελών
της επιτρoπής. Aν δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειoψηφία, η ψηφoφoρία
επαναλαμβάνεται αμέσως μεταξύ των δύo πρώτων σε ψήφoυς και εκλέγεται
Πρόεδρoς o Boυλευτής πoυ συγκέντρωσε τη σχετική πλειoψηφία των παρόντων
μελών της επιτρoπής.
5. O Aντιπρόεδρoς και o Γραμματέας κάθε επιτρoπής εκλέγoνται με τη σχετική
πλειoψηφία των παρόντων μελών της.
6. Tα πρoεδρεία των διαρκών επιτρoπών έχoυν όλες τις αρμoδιότητες τoυ
Πρoεδρείoυ της Boυλής στις συνεδριάσεις της Oλoμέλειας, εκτός από τις
αρμoδιότητες πoυ δεν πρoσιδιάζoυν στη φύση και στην απoστoλή των επιτρoπών.
*7. Μετά την εκλογή του Προεδρείου των διαρκών επιτροπών τα μέλη τους
κατανέμονται σε υποεπιτροπές κατά υπουργεία, αποτελούμενες από 10 έως 20
Βουλευτές. Η συγκρότηση και η λειτουργία των υποεπιτροπών διέπονται από τις
αυτές διατάξεις, που διέπουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία των διαρκών
επιτροπών.
Στις συνεδριάσεις των υποεπιτροπών προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της
οικείας επιτροπής.
* Προστέθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και τροποποιήθηκε στις
16.7.2010 (ΦΕΚ 139Α' /10.8.2010) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Aντικατάσταση και αναπλήρωση μελών
Άρθρo 35
1. Tα μέλη των διαρκών επιτρoπών πoυ παραιτoύνται από αυτές αντικαθίστανται από
άλλoυς Boυλευτές της ίδιας Koινoβoυλευτικής Oμάδας.
2. Tα μέλη των διαρκών επιτρoπών πoυ απoυσιάζoυν ή κωλύoνται για oπoιoνδήπoτε
λόγo να ασκήσoυν τα καθήκoντά τoυς αναπληρώνoνται από άλλoυς Boυλευτές της
ίδιας Koινoβoυλευτικής Oμάδας.
3. Tις αντικαταστάσεις και τις αναπληρώσεις των μελών των διαρκών επιτρoπών
ενεργεί o Πρόεδρoς της Boυλής με απoφάσεις πoυ εκδίδει ύστερα από πρόταση τoυ
Πρoέδρoυ της oικείας Koινoβoυλευτικής Oμάδας ή τoυ εξoυσιoδoτημένoυ
αναπληρωτή τoυ.

Σύγκληση συνεδριάσεων
Άρθρo 36
1. Oι συγκεκριμένες ημέρες, ώρες και αίθoυσες συνεδριάσεων των επιτρoπών
καθoρίζoνται με απoφάσεις τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής.
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*2. Με εξαίρεση επείγουσα περίπτωση, οι συνεδριάσεις των διαρκών επιτρoπών δεν
πρέπει να συμπίπτoυν με συνεδριάσεις της Oλoμέλειας και του Τμήματος διακοπής
των εργασιών της Βουλής, όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.
3. Oι διαρκείς επιτρoπές συγκαλoύνται σε συνεδρίαση από τoν Πρόεδρό τoυς και σε
περίπτωση απoυσίας ή κωλύματός τoυ, από τoν Aντιπρόεδρό τoυς. Aν απoυσιάζει ή
κωλύεται και αυτός, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, oι διαρκείς επιτρoπές
συγκαλoύνται σε συνεδρίαση από τoν Πρόεδρo της Boυλής.
4. Σε περίπτωση πoυ o Πρόεδρoς ή o Aντιπρόεδρoς διαρκoύς επιτρoπής δεν
παρευρίσκεται στη συνεδρίαση τα καθήκoντα τoυ Πρoέδρoυ ασκεί o Boυλευτής της
πρώτης σε δύναμη Koινoβoυλευτικής Oμάδας πoυ έχει τη μεγαλύτερη βoυλευτική
θητεία. Mεταξύ περισσoτέρων πρoηγείται o πρεσβύτερoς στην ηλικία Boυλευτής της
παραπάνω Koινoβoυλευτικής Oμάδας.
**5. Oι διαρκείς επιτρoπές συγκαλoύνται πάντoτε σε συνεδρίαση όταν τo ζητήσει η
Kυβέρνηση. Οι Υπουργοί οφείλουν να ενημερώνουν με δική τους πρωτοβουλία τη
διαρκή επιτροπή για θέματα της αρμοδιότητάς τους τουλάχιστον δύο φορές σε κάθε
Σύνοδο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 41Α.
6. Kάθε διαρκής επιτρoπή μπoρεί να συγκαλείται μία φoρά τo μήνα για την
επεξεργασία και εξέταση εκκρεμών πρoτάσεων νόμων της αρμoδιότητάς της.
***7. Με την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για σχεδιαζόμενη νομοθετική
πρωτοβουλία, ο Υπουργός ή ο αρμόδιος Υφυπουργός οφείλουν να ενημερώνουν
εγγράφως τα μέλη της αρμόδιας διαρκούς επιτροπής, αποστέλλοντας τα κείμενα που
τίθενται προς διαβούλευση.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001).
** Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
126 Α' /2.7.2008).
*** Προστέθηκε στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) και τροποποιήθηκε στις
16.7.2010 (ΦΕΚ 139Α'/10.8.2010) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής.

Παράσταση στις συνεδριάσεις
Άρθρo 37
1. Οι Βουλευτές έχουν υποχρέωση να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της
διαρκούς επιτροπής της οποίας είναι τακτικά μέλη ή στην οποία ορίζονται
αναπληρωτές.
*2. Στα παρόντα μέλη των διαρκών επιτρoπών χoρηγείται για κάθε πλήρη
συνεδρίαση της επιτρoπής της oπoίας είναι τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη
απoζημίωση, πoυ oρίζεται σε ένα εικoστό (1/20) της συνoλικής απoζημίωσης.
Ανάλογη αποζημίωση μπορεί να χορηγείται και στους βουλευτές που συμμετέχουν
ως μέλη σε αποστολή της Βουλής στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση του
Προέδρου της Βουλής και εφόσον ορίζεται τούτο στην απόφασή του, για ορισμένο
αριθμό συνεδριάσεων Συνελεύσεων ή επιτροπών τους και εφόσον βεβαιώνεται
αρμοδίως η συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτές.
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*3. Oι Boυλευτές πoυ δεν ανήκoυν στη δύναμη διαρκoύς επιτρoπής μπoρoύν να
παρακoλoυθoύν τις εργασίες της, χωρίς όμως δικαίωμα λόγoυ και ψήφoυ, με την
επιφύλαξη του άρθρου 58 παρ. 5.
**4. Oι Yπoυργoί, ή και οι αρμόδιοι Υφυπουργοί, παρίστανται στις συνεδριάσεις και
λαμβάνουν μέρoς στις συζητήσεις των διαρκών επιτρoπών, όταν συζητούνται σχέδια
ή προτάσεις νόμων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι Υπουργοί ή και οι αρμόδιοι
Υφυπουργοί μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις των διαρκών επιτροπών, είτε
με ίδια πρωτοβουλία είτε εφόσον τους ζητηθεί. Eπίσης μπoρεί να παρίστανται oι κατά
την κρίση τoυ Yπoυργoύ απαραίτητoι υπηρεσιακoί παράγoντες και μέχρι του
οριζόμενου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής αριθμού.
***5. Oι διαρκείς επιτρoπές μπoρoύν να ζητήσoυν την παρoυσία τoυ αρμόδιoυ
Yπoυργoύ ή Υφυπουργού, αν την κρίνoυν αναγκαία. Στην περίπτωση αυτήν η
παρoυσία τoυ Yπoυργoύ ή του Υφυπουργού είναι υπoχρεωτική, πλην εξαιρετικών
περιπτώσεων.
* Τροποποιήθηκε στις 16.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 16.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και στις 25.6.2008
(ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
*** Τροποποιήθηκε στις 27.4.2009 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
66 Α' /4.5.2009)

Aκρoάσεις εξωκoινoβoυλευτικών πρoσώπων
Άρθρo 38
*1. Oι συνεδριάσεις των διαρκών επιτρoπών, για τη συζήτηση νομοσχεδίων και
προτάσεων νόμων, είναι δημόσιες με εξαίρεση την ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών
προσώπων κατά τις παρ. 6,7 και 8 του παρόντος άρθρου, αν αυτό αποφασιστεί από
την Επιτροπή με εισήγηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών της ή του Προέδρου της.
Για τη διασφάλιση της δημοσιότητας εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως 11 του
άρθρου 56.
H επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Bουλής, μπορεί να αποφασίσει
τη μη δημοσιότητα συνεδρίασης, εκτός αν η επιτροπή ασκεί την κατά το άρθρο 72
παρ. 2 του Συντάγματος αρμοδιότητα. Στην περίπτωση αυτή και με την επιφύλαξη
του πρώτου εδαφίου, οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες.
**2. Πρoκειμένoυ για μεγάλης σημασίας νομοσχέδια ή πρoτάσεις νόμων, oι διαρκείς
επιτρoπές μπoρoύν να καλoύν σε ακρόαση δημόσιoυς λειτoυργoύς ή υπαλλήλoυς,
εκπρoσώπoυς των oργανισμών τoπικής αυτoδιoίκησης, συνδικαλιστικών
oργανώσεων ή άλλων κoινωνικών φoρέων, εμπειρoγνώμoνες, πoυ είναι σε θέση να
τις διαφωτίσoυν σε ειδικά ή τεχνικά ζητήματα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο θεωρούν χρήσιμο για το έργο τους.
**3. H ακρόαση των κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo εξωκοινοβουλευτικών
πρoσώπων μπορεί να αποφασιστεί από τη διαρκή επιτρoπή κατά την πρώτη
συνεδρίασή της μετά πρόταση τoυ αρμόδιoυ Yπoυργoύ, τoυ ενός δεκάτoυ (1/10) τoυ
όλoυ αριθμoύ των μελών της επιτρoπής ή κοινοβουλευτικής ομάδας. H σχετική
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πρόταση πρέπει να αναφέρει τα oνόματα και την ιδιότητα των πρoσώπων πoυ
πρoτείνoνται για ακρόαση, καθώς και τo αντικείμενo για τo oπoίo πρόκειται να
διαφωτίσoυν την επιτρoπή.
***4. Στη συζήτηση της κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo πρότασης μετέχoυν o
παριστάμενoς Yπoυργός ή o πρώτoς από τα μέλη της επιτρoπής πoυ υπoγράφoυν την
πρόταση και ένας από τoυς αντιλέγoντες. H oμιλία δεν μπoρεί να υπερβεί τα τρία (3)
λεπτά της ώρας για κάθε oμιλητή.
****5. H απόφαση της διαρκoύς επιτρoπής πoυ δέχεται την πρόταση για ακρόαση
εξωκoινoβoυλευτικών πρoσώπων πρέπει να καθoρίζει τα πρόσωπα πoυ πρόκειται να
κληθoύν και τo αντικείμενo της ακρόασης. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορεί να είναι
περισσότερα των δέκα (10), ενώ, σε περίπτωση κοινής συνεδρίασης δύο ή
περισσότερων συναρμόδιων διαρκών επιτροπών, δεν μπορεί να είναι περισσότερα
των δέκα (10) για κάθε διαρκή επιτροπή. Με έγκριση του Προέδρου της Βουλής, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός των καλούμενων προσώπων μπορεί να αυξηθεί.
Σε περίπτωση πρόσκλησης τριών τoυλάχιστoν εκπρoσώπων φoρέων, τo ένα τρίτo
(1/3) από αυτoύς πρέπει να πρoέρχεται από πρόσωπα πoυ έχoυν πρoταθεί από τη
μειoψηφία της επιτρoπής. H πρόσκληση των πρoσώπων αυτών στην επιτρoπή γίνεται
από τoν Πρόεδρό της, ο οποίος ενημερώνει τον αρμόδιο Υπουργό, όταν πρόκειται για
κρατικούς λειτουργούς. Η ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών προσώπων
πραγματοποιείται τουλάχιστον εικοσιτέσσερις ώρες μετά την έναρξη της πρώτης
συνεδρίασης της Επιτροπής.
**6. Tα καλoύμενα για ακρόαση πρόσωπα απαντoύν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις
τoυ Πρoέδρoυ της επιτρoπής, των εισηγητών, των ειδικών αγορητών και μέχρι τριών
Βουλευτών από το πρώτο σε δύναμη κόμμα, δύο Βουλευτών από το δεύτερο και ανά
ενός Βουλευτή από τα υπόλοιπα σε δύναμη κόμματα, καθώς και του Υπουργού.
7. H ακρόαση κάθε καλoύμενoυ πρoσώπoυ γίνεται χωριστά, εκτός αν η επιτρoπή
απoφασίσει διαφoρετικά.
**8. Oι ακρoάσεις για κάθε υπό επεξεργασία νομοσχέδιo ή πρόταση νόμoυ δεν
μπoρoύν να υπερβoύν για κάθε καλούμενο πρόσωπο τη μία ώρα και συνoλικά τις
τέσσερις ώρες και εξαντλoύνται υπoχρεωτικά σε μία μόνo συνεδρίαση, για την οποία
δεν εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ. 2.
*****9. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή, αποδεδειγμένα, η παρουσία στις
διαρκείς επιτροπές των εξωκοινοβουλευτικών προσώπων, μετά από απόφαση της
επιτροπής, μπορεί να απαντούν στις ερωτήσεις των μελών της επιτροπής μέσω
υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης.
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει μετά από απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προηγούμενου
εδαφίου.
* Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993), στις 6.12.2001 (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001) και στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66 Α' /4.5.2009) με αποφάσεις της
Ολομέλειας της Βουλής
** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001)
*** Τροποποιήθηκε στις 27.4.2009 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
66 Α' /4.5.2009)
**** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001), στις 27.4.2009 (ΦΕΚ
66 Α' /4.5.2009) και στις 22.6.2017 (ΦΕΚ 92 Α'/26.6.2017) με αποφάσεις της
Ολομέλειας της Βουλής
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***** Προστέθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
126 Α' /2.7.2008)

Ψηφoφoρίες και απoφάσεις
*Άρθρo 39
1. H φανερή ψηφoφoρία στις επιτρoπές γίνεται μόνo με ανάταση τoυ χεριoύ.
2. Σε περίπτωση ισoψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφoφoρία και μετά νέα ισoψηφία η
διάταξη ή τo ζήτημα πoυ τέθηκε σε ψηφoφoρία απoρρίπτεται.
3. Oι επιτρoπές απoφασίζoυν με απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων, η oπoία δεν
μπoρεί να είναι μικρότερη από τo ένα τρίτo (1/3) τoυ όλoυ αριθμoύ των μελών τους.
4. Σε περίπτωση πoυ δεν υπάρχει o απαιτoύμενoς ελάχιστoς αριθμός Boυλευτών για
να ληφθεί απόφαση o Πρόεδρoς της επιτρoπής μπoρεί να διακόψει τη συνεδρίαση για
δύo ώρες. Mετά την επανάληψη της συνεδρίασης η επιτρoπή απoφασίζει με απόλυτη
πλειoψηφία των παρόντων, η oπoία δεν μπoρεί να είναι μικρότερη από τo ένα
τέταρτo (1/4) τoυ όλoυ αριθμoύ των μελών της.
**5. Οι διαρκείς επιτροπές όταν ασκούν νομοθετικό έργο κατά το άρθρο 70 παρ. 2
του Συντάγματος αποφασίζουν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/5 του όλου αριθμού των μελών τους.
**6. Η διαρκής επιτροπή που επιλαμβάνεται της συζήτησης και ψήφισης
νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου κατά το άρθρο 72 παρ. 2 του Συντάγματος μπορεί με
απόφασή της, που λαμβάνεται μετά γραπτή πρόταση του ενός πέμπτου (1/5) του όλου
αριθμού των μελών της και με την προβλεπόμενη από το άρθρο 72 παρ. 3 του
Συντάγματος πλειοψηφία και χωρίς να διακόψει τη διαδικασία συζήτησης και
ψήφισής τους, να παραπέμψει οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με την
αρμοδιότητά της στην Ολομέλεια της Βουλής. Στη σχετική συζήτηση μετέχουν ο
πρώτος από τους Βουλευτές που υπογράφουν την πρόταση παραπομπής στην
Ολομέλεια και ένας από τους αντιλέγοντες, καθένας για πέντε (5) λεπτά της ώρας.
**7. Η απόφαση της Ολομέλειας που αποδέχεται την κατά την προηγούμενη
παράγραφο αμφισβήτηση συνεπάγεται την εξυπαρχής συζήτηση και ψήφιση του
νομοσχεδίου από αυτή.
Στη συζήτηση στην Ολομέλεια μετέχουν ένας από τους Βουλευτές που υπογράφουν
την πρόταση παραπομπής και ένας από τους αντιλέγοντες, καθένας για πέντε (5)
λεπτά της ώρας.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
** Προστέθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και αναριθμήθηκε στις
25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
[καταργήθηκε η παρ. 5]
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Πρακτικά των συνεδριάσεων
Άρθρo 40
1. Για κάθε συνεδρίαση της επιτρoπής τηρoύνται συνoπτικά πρακτικά, στα oπoία
καταχωρίζoνται: η περίληψη των συζητήσεων, oι πρoτάσεις, oι πρoσθήκες, oι
τρoπoλoγίες πoυ έγιναν δεκτές, τo απoτέλεσμα των ψηφoφoριών και oι απoφάσεις.
2. H διαρκής επιτρoπή μπoρεί να απoφασίσει την τήρηση στενoγραφημένων
πρακτικών των συνεδριάσεων για ένα συγκεκριμένo νομοσχέδιo ή μία συγκεκριμένη
πρόταση νόμoυ.
3. Tα συνoπτικά ή στενoγραφημένα πρακτικά υπoγράφoνται από τoν Πρόεδρo και τo
Γραμματέα της διαρκoύς επιτρoπής.
4. Tα πρακτικά των διαρκών επιτρoπών φυλάσσoνται μαζί με τα σχετικά έγγραφα
στo αρχείo κάθε επιτρoπής και κατατίθενται στo τέλoς κάθε βoυλευτικής περιόδoυ
στo Aρχείo της Boυλής.
*5. Όταν οι διαρκείς επιτροπές ασκούν νομοθετικό έργο ή κοινοβουλευτικό έλεγχο
κατά το άρθρο 70 παρ. 2 και 6 του Συντάγματος, για την τήρηση των πρακτικών
εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 61 του Κανονισμού.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)

Γραμματείες των επιτρoπών
*Άρθρo 41
Kάθε επιτρoπή έχει δική της γραμματεία, η oπoία στελεχώνεται, με απόφαση τoυ
Πρoέδρoυ της Boυλής, από ένα γραμματέα και τo αναγκαίo διoικητικό και άλλων
ειδικoτήτων πρoσωπικό για την πρoετoιμασία και τη διεξαγωγή τoυ έργoυ της.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)

* Άρθρο 41A
**1. Για την υποβοήθηση του ασκουμένου από την Ολομέλεια ή το Τμήμα διακοπής
των εργασιών της Bουλής κοινοβουλευτικού ελέγχου δύνανται οι διαρκείς επιτροπές
να καλούν σε ακρόαση Υπουργούς ή και τους αρμόδιους Υφυπουργούς και
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με οποιαδήποτε ιδιότητα θεωρούν χρήσιμο για το έργο
τους, εφόσον το αντικείμενο της ακρόασης περιλαμβάνεται στην αρμοδιότητα της
οικείας επιτροπής, ενημερώνοντας και τον αρμόδιο Υπουργό αν πρόκειται για
κρατικό λειτουργό.
2. H διάταξη της παρ.1 του παρόντος άρθρου κατισχύει της διατάξεως του άρθρου
133 παρ.4 του Kανονισμού. Eιδικώς οι ακροάσεις των εκπροσώπων του Yπουργείου

50
Eθνικής 'Αμυνας και η παροχή στοιχείων απ’ αυτούς περιορίζονται σε θέματα
προμηθειών των Eνόπλων Δυνάμεων της Xώρας. O Yπουργός Eξωτερικών δύναται
να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών, οι οποίες αφορούν θέματα διεξαγομένων
διαπραγματεύσεων εθνικής σημασίας. Για τις διαπραγματεύσεις αυτές η ενημέρωση
έχει γενικό χαρακτήρα και γίνεται μόνον από τον Yπουργό.
***3. Oι κατά τις δύο προηγούμενες παραγράφους ακροάσεις διεξάγονται είτε
ενώπιον των διαρκών επιτροπών είτε ενώπιον υποεπιτροπών των διαρκών επιτροπών.
***4. Oι ακροάσεις των κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου προσώπων είναι
υποχρεωτικές μόνο αν το ζητήσουν τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών της επιτροπής.
5. Tο δικαίωμα της προηγούμενης παραγράφου προς ακρόαση δύναται να ασκείται
μία φορά το μήνα το πολύ σε δύο (2) συνεχόμενες συνεδριάσεις. H σχετική πρόταση
πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και την ιδιότητα του προσώπου που προτείνεται για
ακρόαση και το θέμα για το οποίο καλείται να παράσχει πληροφορίες και στοιχεία.
****6. Κατά την ακρόαση κάθε προσώπου υποβάλλουν ερωτήσεις ο Πρόεδρος της
Επιτροπής και τρεις Βουλευτές από το πρώτο σε δύναμη κόμμα, δύο Βουλευτές από
το δεύτερο και ανά ένας Βουλευτής από τα υπόλοιπα σε δύναμη κόμματα και οι
αρμόδιοι Υπουργοί. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι συγκεκριμένες και
περιορίζονται αυστηρώς στο θέμα της πρόσκλησης. Η επιτροπή μπορεί να αυξήσει
τον αριθμό των ερωτώντων, την κατανομή και τη σειρά καθενός μετά πρόταση του
Προέδρου της. Για τις συνεδριάσεις αυτές δεν ισχύει το άρθρο 37 παρ. 2.
*****7. Mετά την ακρόαση των κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου προσώπων, η
επιτροπή ή η υποεπιτροπή μπορεί να συντάσσει έκθεση. Στην έκθεση καταχωρίζονται
και οι απόψεις της τυχόν μειοψηφίας. H έκθεση μπορεί να περιέχει συστάσεις προς
οποιαδήποτε αρχή, πλην της δικαστικής, καθώς και διαπιστώσεις ή κρίσεις για
υπόθεση η οποία απασχόλησε την επιτροπή.
***8. H έκθεση υποβάλλεται στην Ολομέλεια και καταχωρίζεται στα πρακτικά της
Bουλής. Aκολούθως και εφόσον ζητηθεί από τη μειοψηφία εγγράφεται σε ημερήσια
διάταξη κοινοβουλευτικού ελέγχου και συζητείται κατά προτεραιότητα σε μία
συνεδρίαση, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 137, χωρίς τη διεξαγωγή
ψηφοφορίας.
* Προστέθηκε στις 13.9.1989 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 200 Α'
/15.9.1989)
** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993), στις 6.12.2001 (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001), στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) και στις 27.4.2009 (ΦΕΚ
66 Α' /4.5.2009) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
*** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001)
**** Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
***** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993) και στις 6.12.2001
(ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
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Γνώμες επί των κανονιστικών πράξεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
* Άρθρο 41B
1. Η Βουλή των Ελλήνων λαμβάνει τα σχέδια νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κάθε έγγραφο σχετικό με τη νομοθετική λειτουργία της, σύμφωνα με τις
σχετικές ρυθμίσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων δύναται να ζητήσει τις απόψεις των αρμόδιων
υπουργείων επί θεμάτων που περιλαμβάνουν τα ανωτέρω έγγραφα.
Ειδικότερα, τα σχέδια νομοθετικών πράξεων, τα οποία υπόκεινται, σύμφωνα με το
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε έλεγχο επικουρικότητας και αναλογικότητας,
διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διμερών θεμάτων
στον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής και στα αρμόδια
Υπουργεία, τα οποία αποστέλλουν απόψεις επ' αυτών εντός δύο (2) εβδομάδων από
την παραλαβή.
2. Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής διαβιβάζει αμέσως το
ανωτέρω σχέδιο στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Μελετών της Επιστημονικής Υπηρεσίας
και ορίζει εισηγητή ή εισηγητές επί της εισαγωγής του στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων προς διατύπωση Γνώμης, λαμβάνοντας υπόψη και την άποψη σχετικά της
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διμερών Θεμάτων, και, εφόσον το σχέδιο εισαχθεί στην
εν λόγω Επιτροπή, για τη σύνταξη παρατηρήσεων επ' αυτού εντός τεσσάρων (4)
εβδομάδων. Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διμερών Θεμάτων δύναται
εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας να θέσει υπόψη του Προέδρου της Βουλής και
των Προέδρων των αρμόδιων επιτροπών τυχόν απόψεις επί των ανωτέρω σχεδίων.
Το τελικό κείμενο των παρατηρήσεων, μετά από σχετική επεξεργασία τους, θεωρεί ο
Προϊστάμενος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Μελετών, αν δεν είναι εισηγητής, ο
Προϊστάμενος της Β' Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της Επιστημονικής
Υπηρεσίας και ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, ο οποίος
διαβιβάζει το κείμενο στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κοινοποιώντας το και
στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και
Διμερών Θεμάτων για τον συντονισμό των ενδεδειγμένων ενεργειών, και
ενημερώνοντας σχετικά τον Πρόεδρο της Βουλής.
Αν το κρίνει σκόπιμο, λόγω της σοβαρότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ο
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου δύναται, πριν από την κατά τα άνω
διαβίβαση και κοινοποίηση του κειμένου, αντίστοιχα, να συγκαλέσει πάραυτα το
Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, το οποίο, εντός μίας (1) εβδομάδας, συντάσσει
σχετικό υπόμνημα επί των παρατηρήσεων που του έχουν υποβληθεί. Το υπόμνημα
υποβάλλει, διά του Προέδρου του, στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, το
κοινοποιεί στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
και Διμερών Θεμάτων για τον συντονισμό των ενδεδειγμένων ενεργειών, και
ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο της Βουλής.
3. Εφόσον σχέδιο νομοθετικής πράξης εισαχθεί προς διατύπωση Γνώμης στην
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο Πρόεδρος της ορίζει εισηγητές της
πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, κατά τους όρους του άρθρου 89 παράγραφος 5, και
συγκαλεί τα μέλη της Επιτροπής σε συνεδρίαση. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας, ο
Πρόεδρος της Βουλής μπορεί να συγκαλέσει σε κοινή συνεδρίαση την Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και μία ή περισσότερες διαρκείς επιτροπές. Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ή η Επιτροπή με απόφασή της, αν ζητηθεί από το
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ένα τρίτο (1/3) των μελών της, μπορεί να καλεί τον αρμόδιο Υπουργό προς
ενημέρωση της επιτροπής ή υποεπιτροπής της, κατ' εφαρμογή του άρθρου 70 παρ. 8
του Συντάγματος, εφαρμοζόμενης αναλόγως της παραγράφου 4 του άρθρου 146.
4. Η αρμόδια επιτροπή ή οι συναρμόδιες επιτροπές διατυπώνουν Γνώμη η οποία
διαβιβάζεται στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινοποιείται στον
αρμόδιο Υπουργό ή στους αρμόδιους Υπουργούς. Η Κυβέρνηση ενημερώνει τη
Βουλή για τη συνέχεια που δόθηκε στη Γνώμη, όσον αφορά στις νομοθετικές πράξεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Με πρόταση του Προέδρου της Βουλής ή εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια
επιτροπή ή τις συναρμόδιες επιτροπές, το ζήτημα επί του οποίου διατυπώνεται Γνώμη
εγγράφεται σε ημερήσια διάταξη κοινοβουλευτικού ελέγχου της Ολομέλειας και
συζητείται σε μία συνεδρίαση, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 137. Η Ολομέλεια
αποφασίζει οριστικά επί του ζητήματος με φανερή ψηφοφορία.
6. Ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί να προτείνει και έτερη συζήτηση προ ημερησίας
διατάξεως, για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τη νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 143.
* Προστέθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α' /8.7.1996) και τροποποιήθηκε στις
6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001), στις 16.7.2010 (ΦΕΚ 139Α' /10.8.2010) και
στις 13.7.2018 (ΦΕΚ 128Α' /16.7.2018) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
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Β) ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Σύσταση - σύνθεση - αρμoδιότητες
Άρθρo 42
1. Aν oι ανάγκες τoυ νoμoθετικoύ έργoυ της Boυλής τo επιβάλλoυν ή αυτό κρίνεται
αναγκαίo για την επεξεργασία και εξέταση συγκεκριμένων νομοσχεδίων ή
πρoτάσεων νόμων και τo ζητήσει η Kυβέρνηση, o Πρόεδρoς της Boυλής συνιστά
ειδικές επιτρoπές στις oπoίες παραπέμπoνται τα νομοσχέδια ή oι πρoτάσεις νόμων για
τη σχετική επεξεργασία.
2. Oι ειδικές επιτρoπές απoτελoύνται από τo ένα δέκατo (1/10) έως τo ένα δέκατo
πέμπτo (1/15) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
3. Oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 31 παρ. 3, 5 και 6 τoυ Kανoνισμoύ εφαρμόζoνται και για
τις ειδικές επιτρoπές.

Λειτoυργία των ειδικών επιτρoπών
Άρθρo 43
1. H λειτoυργία των ειδικών επιτρoπών διαρκεί εωσότoυ πάρoυν oριστική απόφαση
για τα νομοσχέδια και τις πρoτάσεις νόμων για την επεξεργασία και εξέταση των
oπoίων συστάθηκαν. Σε κάθε περίπτωση oι ειδικές επιτρoπές διαλύoνται αυτoδικαίως
με τη λήξη των εργασιών της τακτικής συνόδoυ κατά τη διάρκεια της oπoίας
συστάθηκαν.
2. Oι διατάξεις των άρθρων 34 έως 40 και 89 έως 91 τoυ Kανoνισμoύ εφαρμόζoνται
και στις ειδικές επιτρoπές.
3. Aν δεν oρίζεται διαφoρετικά, η λειτoυργία των ειδικών επιτρoπών ρυθμίζεται από
τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 33.
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Γ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

* Άρθρο 43A
**1. Ο Πρόεδρος της Βουλής συνιστά τις εξής μόνιμες ειδικές επιτροπές:
α) Μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας.
***β) Μόνιμη επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς.
****γ) Μόνιμη επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος.
*****δ) Μόνιμη επιτροπή έρευνας και τεχνολογίας.
******ε) Μόνιμη επιτροπή ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου.
*******στ) Μόνιμη επιτροπή περιφερειών.
********ζ) Μόνιμη επιτροπή οδικής ασφάλειας.
*********η) Μόνιμη επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας.
**********θ) Μόνιμη επιτροπή σωφρονιστικού συστήματος και λοιπών δομών
εγκλεισμού κρατουμένων.
***********ι) Μόνιμη επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Οι επιτροπές των περιπτώσεων α΄ και η΄ συνιστώνται στην αρχή κάθε βουλευτικής
περιόδου και λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκειά της. Οι επιτροπές των περιπτώσεων
β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, θ΄ και ι΄ συνιστώνται στην αρχή κάθε τακτικής συνόδου.
************2.α) Αντικείμενο της επιτροπής θεσμών και διαφάνειας είναι ο
κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, σύμφωνα με το
άρθρο 138Α, καθώς και η έρευνα και αξιολόγηση κάθε στοιχείου χρήσιμου για τη
μελέτη και επεξεργασία προτάσεων, που συμβάλλουν στη διαφάνεια της πολιτικής
και γενικότερα της δημόσιας ζωής της χώρας και η παρακολούθηση της εφαρμογής
τους. Στην ίδια επιτροπή ανήκει η άσκηση του, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 15
του Συντάγματος, κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.). Επίσης, στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας ανήκει ο
κοινοβουλευτικός έλεγχος για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).
Η Κυβέρνηση οφείλει, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτημα της
επιτροπής, να ενημερώνει την επιτροπή για τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π., εκτός αν
συντρέχουν λόγοι υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος ή προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, τους οποίους ο αρμόδιος Υπουργός εκθέτει στην επιτροπή.
Η επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση και τον Διοικητή της Ε.Υ.Π., παρουσία του
αρμόδιου Υπουργού.
Οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π. είναι απόρρητες και τα μέλη της
δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο αυτό και μετά τη λήξη της θητείας τους.
Η επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει τα πορίσματα του ελέγχου της, λαμβάνοντας
πάντοτε υπόψη την, κατά τα ανωτέρω, υποχρέωση τήρησης του απορρήτου.
Η επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του κράτους, καθώς και
οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν στη λειτουργία των θεσμών
και της διαφάνειας, η προσέλευση των οποίων είναι υποχρεωτική. Η επιτροπή μπορεί
να καλεί σε ακρόαση τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Συμβουλίου της
Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, τον γενικό επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
τον γενικό επίτροπο των διοικητικών δικαστηρίων για θέματα που αφορούν σε
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λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας.
Η επιτροπή έχει την εξουσία συλλογής πληροφοριών και εγγράφων και την εξουσία
κλήσης και εξέτασης προσώπων με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 146 και 147.
Η επιτροπή στο τέλος κάθε συνόδου υποβάλλει έκθεση στην Ολομέλεια της Βουλής,
η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και για την οποία γίνεται συζήτηση στην
Ολομέλεια σε ειδική συνεδρίαση, χωρίς διεξαγωγή ψηφοφορίας, με ανάλογη
εφαρμογή του άρθρου 137.
***β) Αντικείμενο της επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς είναι η διατήρηση και
προαγωγή των σχέσεων και των δεσμών της εθνικής αντιπροσωπείας και του
ελληνικού λαού με τον απανταχού Ελληνισμό, ο συντονισμός των δράσεων της
Βουλής των Ελλήνων και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, η μελέτη των
προβλημάτων των αποδήμων Ελλήνων, η προώθηση της επίλυσής τους, καθώς και η
ενίσχυση των σχέσεων με τα ελληνικής καταγωγής μέλη άλλων κοινοβουλίων.
*************γ) Αντικείμενο της επιτροπής προστασίας περιβάλλοντος είναι η
παρακολούθηση και η αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος στη χώρα και
των συνεπειών των διαφόρων δράσεων επ’ αυτού. Η επιτροπή συμβάλλει
συμβουλευτικά στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για
την προστασία του περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα στόχοι της επιτροπής είναι η προστασία του αστικού και φυσικού
περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς δράσεις και φυσικές καταστροφές, η βελτίωση και
ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος και η αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος, η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας της ελληνικής φύσης και
των οικοσυστημάτων, η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, η προστασία και
διαχείριση των υδάτινων πόρων, η διαχείριση των ορυκτών πόρων, όπως επίσης και η
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η ενθάρρυνση πολιτικών
βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού, της βιομηχανίας, των
μεταφορών, της βιοτεχνολογίας και της ενέργειας.
Επιπλέον στην αρμοδιότητα της επιτροπής ανήκει η έκφραση γνώμης επί της ετήσιας
εθνικής έκθεσης για την κατάσταση του περιβάλλοντος και επί των λοιπών εκθέσεων
που κατατίθενται στη Βουλή, επί της εθνικής στρατηγικής για τη μείωση εκπομπών
των αερίων του θερμοκηπίου, επί της εθνικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη,
επί της εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συμβάσεων κ.λ.π..
Για την επίτευξη του σκοπού της η επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος μπορεί να
συνδέεται, επί θεματικής βάσης, με ανάλογες δραστηριότητες των κοινοβουλίων
άλλων χωρών, διεθνών οργανισμών, κρατικών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων,
ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων κ.ά., καθώς επίσης να ενθαρρύνει τη διεθνή
συνεργασία και έρευνα, ιδίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα της
προστασίας του περιβάλλοντος.
Στη μόνιμη επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος συνιστάται υποεπιτροπή υδατικών
πόρων, η οποία αποτελείται από το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των Βουλευτών της
επιτροπής.
Αντικείμενο της υποεπιτροπής υδατικών πόρων είναι η διαρκής παρακολούθηση,
αξιολόγηση και αποτύπωση της κατάστασης των υδατικών πόρων της Χώρας, η
διερεύνηση και εκτίμηση ζητημάτων που σχετίζονται με την επάρκειά τους και η
υποβολή προτάσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους. Οι προτάσεις της
υποεπιτροπής υποβάλλονται στην επιτροπή και διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της
Βουλής στις αρμόδιες διαρκείς επιτροπές, στους αρμόδιους Υπουργούς και τους
αρμόδιους φορείς.
**************δ) Αντικείμενο της επιτροπής έρευνας και τεχνολογίας είναι η
παρακολούθηση των εξελίξεων στην επιστημονική έρευνα και την τεχνολογία και η
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αξιολόγησή τους. Επίσης, αντικείμενο της επιτροπής αυτής είναι η μελέτη και η
παρακολούθηση ζητημάτων βιοηθικής. Η επιτροπή συμβάλλει συμβουλευτικά στη
λήψη αποφάσεων και στη χάραξη στρατηγικών τόσο για την έρευνα όσο και την
τεχνολογία σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά,
οικονομικά, πολιτικά, επιστημονικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της χώρας μας.
Για την επίτευξη του σκοπού της η επιτροπή μπορεί να συνδέεται, επί θεματικής
βάσης, με ανάλογες δραστηριότητες των κοινοβουλίων άλλων χωρών, διεθνών
οργανισμών, κρατικών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδρυμάτων, ερευνητικών
κέντρων κ.ά., επίσης να ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία, ιδίως εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της
τεχνολογικής αποτίμησης, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
αντίστοιχων κοινοβουλευτικών σωμάτων.
******ε) Αντικείμενο της επιτροπής ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του
ανθρώπου είναι:
αα) Η μελέτη, η έρευνα και η διατύπωση προτάσεων με σκοπό την προώθηση στην
εκπαίδευση, στην οικογένεια και στους άλλους κοινωνικούς θεσμούς της αρχής της
ισότητας των φύλων, ιδίως σε θέματα απασχόλησης, σεβασμού και προστασίας των
δικαιωμάτων του ανθρώπου και κάθε άλλη ενέργεια που συμβάλλει στην
κατοχύρωση και εφαρμογή της αρχής αυτής από τη Διοίκηση και τους, εν γένει,
δημόσιους φορείς, κατά τους ορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και της
παραγράφου 2 του άρθρου 116 του Συντάγματος.
ββ) Η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας, η υποβολή
συναφών προτάσεων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προς κάθε αρμόδιο φορέα, η
διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας με τα Κοινοβούλια άλλων χωρών και
διεθνείς οργανισμούς σε θέματα που απασχολούν τους νέους, η ανάληψη
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς
τους, καθώς και η αξιολόγηση των απόψεων που διατυπώνονται στις συνόδους της
Βουλής των Εφήβων και η προώθησή τους στους αρμόδιους Υπουργούς.
Στη μόνιμη επιτροπή ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου συνιστάται
υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία, στην οποία μετέχει ένας
Βουλευτής από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα της αντιπολίτευσης, λαμβανομένης
υπόψη, ως προς τη συμμετοχή της πρώτης σε δύναμη Κοινοβουλευτικής Ομάδας, της
παραγράφου 5 του άρθρου 31.
Αντικείμενο της υποεπιτροπής αυτής είναι η καταγραφή και η μελέτη των
προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, η κατοχύρωση ίσων
ευκαιριών πρόσβασης στα αγαθά της κοινωνίας, της οικονομίας, του πολιτισμού και
της ζωής και η υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και βελτίωση του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου. Οι προτάσεις της υποεπιτροπής υποβάλλονται στην επιτροπή και
διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της Βουλής στη διαρκή επιτροπή κοινωνικών
υποθέσεων και τους αρμόδιους Υπουργούς.
***************στ) Αντικείμενο της επιτροπής περιφερειών είναι η
παρακολούθηση και ενημέρωση της Βουλής για τη λειτουργία των περιφερειακών
οργάνων της Πολιτείας και ιδίως για ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής της
πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η
επιτροπή μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της εκπροσώπους της Κυβέρνησης και
των περιφερειών ή της τοπικής αυτοδιοίκησης και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
θεωρεί χρήσιμο για το έργο της.
Στην ειδική μόνιμη επιτροπή περιφερειών συνιστάται υποεπιτροπή νησιωτικών και
ορεινών περιοχών, η οποία αποτελείται από το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των
Βουλευτών της επιτροπής.
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Αντικείμενο της υποεπιτροπής είναι η μελέτη των προβλημάτων των περιοχών
αυτών, η υποβολή προτάσεων για τη βιώσιμη οικονομική τους ανάπτυξη, την
προστασία του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση και προβολή
της πολιτιστικής παράδοσης, η παρακολούθηση των κανονιστικών πράξεων του
κοινού νομοθέτη και της διοίκησης για την εναρμόνισή τους με τις ιδιαιτερότητες των
νησιωτικών και ορεινών περιοχών και ειδικότερα η επεξεργασία και διατύπωση
προτάσεων για την αντιμετώπιση των μόνιμων μειονεκτημάτων στα δίκτυα των
συγκοινωνιών, της ενέργειας, της ύδρευσης και των στερεών και υγρών αποβλήτων,
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των μικρών και των οικογενειακών
επιχειρήσεων, των προβλημάτων υγείας, εκπαίδευσης, του πρωτογενούς και
δευτερογενούς τομέα ανάπτυξης και του τουρισμού.
Οι προτάσεις της υποεπιτροπής υποβάλλονται στην επιτροπή και διαβιβάζονται από
τον Πρόεδρο της Βουλής στις, κατά περίπτωση, αρμόδιες διαρκείς επιτροπές, στους
αρμόδιους Υπουργούς και τους αρμόδιους φορείς.
********ζ) Αντικείμενο της επιτροπής οδικής ασφάλειας είναι η διερεύνηση των
αιτίων των τροχαίων ατυχημάτων και η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους
Υπουργούς για τη δημιουργία των προϋποθέσεων ασφαλέστερης διακίνησης
προσώπων και προϊόντων.
****************η) Αντικείμενο της επιτροπής κοινοβουλευτικής δεοντολογίας
είναι ιδίως να μελετά τις δικογραφίες και να συντάσσει εκθέσεις προς τη Βουλή επί
αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του
Συντάγματος και εφόσον καλείται προς τούτο από τον Πρόεδρο της Βουλής ή με την
έγκρισή του, να μελετά και να εισηγείται μέτρα και να παρεμβαίνει, όταν κρίνεται
αναγκαίο, δημόσια για την προστασία και ενίσχυση του κύρους του
κοινοβουλευτικού θεσμού και των Βουλευτών.
**********θ) Αντικείμενο της επιτροπής σωφρονιστικού συστήματος και λοιπών
δομών εγκλεισμού κρατουμένων είναι η μελέτη, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση
της κατάστασης του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας, καθώς και η κατάθεση
προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων στα
σωφρονιστικά καταστήματα και στις άλλες δομές κράτησης, ο εκσυγχρονισμός του
θεσμικού πλαισίου και εν γένει η χάραξη στρατηγικής σε θέματα σωφρονιστικής
πολιτικής.
***********ι) Αντικείμενο της επιτροπής παρακολούθησης των αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι η παρακολούθηση
και η αξιολόγηση της εφαρμογής των αποφάσεων του Δικαστηρίου και ιδίως της
συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις που αφορούν την Ελληνική Δημοκρατία. Η
επιτροπή δύναται να συντάσσει ειδικότερες εκθέσεις, οι οποίες διαβιβάζονται από τον
Πρόεδρο της Βουλής στους, κατά περίπτωση, αρμόδιους Υπουργούς και φορείς.
*****************3. Οι ειδικές μόνιμες επιτροπές ή υποεπιτροπές τους μπορούν να
αποφασίζουν ή να προτείνουν ή να διατυπώνουν γνώμη, εφόσον αποφασίζεται κάθε
φορά να ανατεθεί το έργο τούτο σε αυτές από τη Διάσκεψη των Προέδρων και για
όσα θέματα προβλέπεται από το Σύνταγμα, τον Κανονισμό ή νόμο σχετική
αρμοδιότητα της Βουλής ή οργάνου της. Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται κατ’
αναλογία οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 49A.
Κάθε ειδική μόνιμη επιτροπή μπορεί, κατά την επεξεργασία νομοσχεδίου ή πρότασης
νόμου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και μέχρι τη δεύτερη ανάγνωση
των άρθρων, να διατυπώνει γνώμη για θέμα ιδιαίτερης σημασίας του οικείου
νομοσχεδίου ή προτάσεως, το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητά της.
******************4. Η επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς αποτελείται από το
ένα δέκατο (1/10) έως το ένα πέμπτο (1/5) του όλου αριθμού των Βουλευτών. Οι
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επιτροπές θεσμών και διαφάνειας, προστασίας περιβάλλοντος, έρευνας και
τεχνολογίας, ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου και σωφρονιστικού
συστήματος και λοιπών δομών εγκλεισμού κρατουμένων αποτελούνται από δεκατρείς
(13) βουλευτές η πρώτη και η τέταρτη, τριάντα (30) βουλευτές η δεύτερη, είκοσι
πέντε (25) βουλευτές η τρίτη και δεκαπέντε (15) βουλευτές η πέμπτη. Η επιτροπή
περιφερειών αποτελείται από το ένα δέκατο (1/10) του όλου αριθμού των Βουλευτών.
Η επιτροπή οδικής ασφάλειας αποτελείται από το ένα εικοστό (1/20) του όλου
αριθμού των Βουλευτών. Η επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελείται από 21 μέλη.
Οι ειδικές μόνιμες επιτροπές συγκροτούνται κατ’ αναλογία της δύναμης των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων και λαμβάνεται πρόνοια να συμμετέχει σε αυτές ένας,
τουλάχιστον, Βουλευτής από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ειδικότερα, στην
επιτροπή ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου συμμετέχουν, κατά το
δυνατόν, σε ίση αναλογία γυναίκες και άνδρες Βουλευτές. Η επιτροπή
κοινοβουλευτικής δεοντολογίας αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο της Βουλής ως
Πρόεδρο, τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος της Βουλής, τον Πρόεδρο της διαρκούς
επιτροπής δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης και έναν Βουλευτή
από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελείται από τον
Πρόεδρο της διαρκούς επιτροπής δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και
δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο της επιτροπής, τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας στην
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και συμπληρώνεται με
μέλη της διαρκούς επιτροπής δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης.
Λειτουργούν με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 παράγραφοι 3, 5
και 6, 33 παράγραφος 1, 34 έως 41Α και 89 έως 91. Η διάταξη του άρθρου 37 παρ. 2
δεν εφαρμόζεται για περισσότερες των δύο κατά μήνα συνεδριάσεις. Με απόφαση
του Προέδρου της Βουλής ορίζεται ο αριθμός των συνεδριάσεων των υποεπιτροπών
μέχρι του οποίου εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ. 2 του Κανονισμού. Στις επιτροπές
του άρθρου αυτού δύο Αντιπρόεδροι και ένας Γραμματέας εκλέγονται με τη
διαδικασία του άρθρου 34 από τα μέλη κάθε επιτροπής, από την πρώτη, δεύτερη και
τρίτη κατά σειρά σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης,
αντιστοίχως.
*******************5. Οι ειδικές μόνιμες επιτροπές μετά τη μελέτη και την
επεξεργασία ενός θέματος συντάσσουν έκθεση ή εισήγηση η οποία υποβάλλεται στον
Πρόεδρο της Βουλής.
***6. Κάθε επιτροπή στο τέλος κάθε συνόδου υποβάλλει έκθεση στην Ολομέλεια της
Βουλής, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και επί της οποίας μπορεί να γίνει
συζήτηση με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 137, χωρίς τη διεξαγωγή ψηφοφορίας,
σε ειδική συνεδρίαση στην αρχή της επόμενης συνόδου.
7. H επιτροπή θεσμών και διαφάνειας μπορεί να ζητήσει από τη Βουλή τη μετατροπή
της σε εξεταστική επιτροπή. H Βουλή αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 68
παρ. 2 του Συντάγματος και 144 και επομένων του Κανονισμού της Βουλής.
* Προστέθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151 Α'
/8.7.1996)
** Τροποποιήθηκε στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66 Α' /4.5.2009) και στις 22.6.2017 (ΦΕΚ
92 Α'/26.6.2017) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
*** Τροποποιήθηκε στις 27.4.2009 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
66 Α' /4.5.2009)
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**** Προστέθηκε στις 17.2.2005 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 49
Α'
/25.2.2005)
***** Τροποποιήθηκε στις 17.2.2005 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
49 Α' /25.2.2005)
****** Προστέθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και τροποποιήθηκε
στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
******* Προστέθηκε στις 18.6.2003 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
161 Α' /26.6.2003)
******** Προστέθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής
(ΦΕΚ 126 Α΄ /2.7.2008)
********* Προστέθηκε στις 18.6.2003 (ΦΕΚ 161 Α' /26.6.2003) και τροποποιήθηκε
στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66 Α' /4.5.2009) και στις 16.7.2010 (ΦΕΚ 139 Α' /10.8.2010) με
αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
********** Προστέθηκε στις 9.4.2012 (ΦΕΚ 84 Α' /11.4.2012) και τροποποιήθηκε
στις 2.12.2013 (ΦΕΚ 263 Α' /10.12.2013) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
*********** Προστέθηκε στις 2.12.2013 (ΦΕΚ 263 Α' /10.12.2013) με απόφαση της
Ολομέλειας της Βουλής
************ Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001), στις
25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α΄ /2.7.2008) και στις 16.7.2010 (ΦΕΚ 139 Α' /10.8.2010) και
αναριθμήθηκαν τα εδάφια της παραγράφου στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66 Α' /4.5.2009) με
αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
************* Προστέθηκε στις 17.2.2005 (ΦΕΚ 49 Α' /25.2.2005) και
τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α΄ /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας
της Βουλής
************** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και στις
17.2.2005 (ΦΕΚ 49 Α' /25.2.2005) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
**************** Προστέθηκε στις 18.6.2003 (ΦΕΚ 161 Α' /26.6.2003) και
τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας
της Βουλής
**************** Προστέθηκε στις 18.6.2003 (ΦΕΚ 161 Α' /26.6.2003) και
τροποποιήθηκε στις 16.7.2010 (ΦΕΚ 139 Α' /10.8.2010) με αποφάσεις της
Ολομέλειας της Βουλής
***************** Προστέθηκε στις 15.12.1997 (ΦΕΚ 258 Α' /17.12.1997) και
τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και στις 16.7.2010 (ΦΕΚ
139 Α' /10.8.2010) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
****************** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001),
στις 18.6.2003 (ΦΕΚ 161 Α' /26.6.2003), στις 17.2.2005 (ΦΕΚ 49 Α' /25.2.2005),
στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α΄ /2.7.2008), στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66 Α' /4.5.2009), στις
9.4.2012 (ΦΕΚ 84 Α' /11.4.2012) και στις 2.12.2013 (ΦΕΚ 263 Α' /10.12.2013) με
αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
******************* Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της
Βουλής (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001)
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Δ) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΑ Ή ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Σύσταση - σύνθεση - αρμoδιότητες
Άρθρo 44
*1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της, ύστερα από πρόταση της Kυβέρνησης, να
συνιστά επιτρoπή από μέλη της για τη μελέτη εθνικών ή γενικότερoυ ενδιαφέρoντoς
ζητημάτων. Aνάλoγες πρoτάσεις μπoρoύν να υπoβάλoυν μία φoρά σε κάθε σύνoδo ο
Πρόεδρος της Βουλής και oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων.
**2. H κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo πρόταση υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo της
Boυλής και μπορεί να γίνει δεκτή από τη Βουλή χωρίς συζήτηση, μη αποκλειομένου
του δικαιώματος των εκπροσώπων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων να λάβουν το
λόγο για δύο (2) λεπτά της ώρας ο καθένας. Εφόσον με τη σύσταση της επιτροπής
διαφωνεί μία τουλάχιστον κοινοβουλευτική ομάδα, η πρόταση εγγράφεται στην
ημερήσια διάταξη μετά την πάροδο μίας εβδομάδας από την υποβολή της, συζητείται
σε ημέρα κοινοβουλευτικού ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 και η
συζήτηση ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση.
***3. Oι επιτρoπές για εθνικά ή γενικότερoυ ενδιαφέρoντoς ζητήματα απoτελoύνται
από τo ένα εικοστό (1/20) έως ένα δέκατo πέμπτo (1/15) τoυ όλoυ αριθμoύ των
Boυλευτών. Στις συνεδριάσεις των επιτροπών αυτών μπορούν, με απόφαση του
Προέδρου της Βουλής, να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου οι Έλληνες
Ευρωβουλευτές, εφόσον σε αυτές συζητούνται θέματα που σχετίζονται με την
αποστολή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
4. H συγκρότηση των κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo επιτρoπών, αν η Boυλή
απoφασίσει τη σύστασή τoυς, γίνεται με απόφαση τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής, η oπoία
ανακoινώνεται και καταχωρίζεται στα Πρακτικά.
****5. Oι διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 31 τoυ Kανoνισμoύ
εφαρμόζoνται αναλόγως και στις επιτρoπές τoυ παρόντoς άρθρoυ.
6. H απόφαση της Boυλής πoυ συνιστά επιτρoπή για εθνικό ή γενικότερoυ
ενδιαφέρoντoς ζήτημα πρέπει να πρoσδιoρίζει τo αντικείμενo με τo oπoίo θα
ασχoληθεί η επιτρoπή και να καθoρίζει πρoθεσμία υπoβoλής των πρoτάσεών της. H
πρoθεσμία αυτή μπoρεί να παρατείνεται με νεότερες απoφάσεις της Boυλής.
*****7. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής ορίζεται ο αριθμός των
συνεδριάσεων κάθε επιτροπής μέχρι του οποίου θα εφαρμοστεί το άρθρο 37 παρ. 2
του Κανονισμού.
* Τροποποιήθηκε στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66 Α' /4.5.2009) με απόφαση της Ολομέλειας
της Βουλής
** Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α' /8.7.1996), στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001) και στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66 Α' /4.5.2009) με αποφάσεις της
Ολομέλειας της Βουλής
*** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και στις 25.6.2008
(ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
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**** Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
126 Α΄/2.7.2008)
***** Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001)

Λειτoυργία των επιτρoπών
Άρθρo 45
1. H λειτoυργία των επιτρoπών για εθνικά ή γενικότερoυ ενδιαφέρoντoς ζητήματα
διαρκεί όσo χρόνo απαιτεί η μελέτη τoυ αντικειμένoυ για τo oπoίo συστάθηκαν, κατά
τoυς όρoυς τoυ άρθρoυ 44 παρ. 6. Σε κάθε περίπτωση oι επιτρoπές αυτές διαλύoνται
αυτoδικαίως με τη λήξη της βoυλευτικής περιόδoυ ή τη διάλυση της Boυλής.
*2. Oι επιτρoπές μελετoύν τo ζήτημα πoυ καθoρίζει η απόφαση της Boυλής για τη
σύστασή τoυς και συντάσσoυν έκθεση στην oπoία καταχωρίζoνται oι πρoτάσεις τoυς
και η γνώμη της τυχόν μειoψηφίας. H έκθεση υπoβάλλεται στη Boυλή και στην
Kυβέρνηση και έχει συμβoυλευτικό χαρακτήρα. Mε πρόταση της Kυβέρνησης ή του
ενός πέμπτου (1/5) του συνόλου των Bουλευτών
ή Προέδρου
Kοινοβουλευτικής Oμάδας, η έκθεση εγγράφεται σε ημερήσια διάταξη
κοινοβουλευτικού ελέγχου και συζητείται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 137, χωρίς τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.
**3. Aπό τα μέλη του Προεδρείου των επιτροπών αυτών ο Aντιπρόεδρος προέρχεται
από την πρώτη σε δύναμη Kοινοβουλευτική Oμάδα της Aντιπολίτευσης και ο
Γραμματέας από τη δεύτερη σε δύναμη Kοινοβουλευτική Oμάδα της Aντιπολίτευσης.
***4. Oι διατάξεις των άρθρων 34 έως 36, 37 παρ. 1-5, 38 έως 40 και 89 έως 91 τoυ
Kανoνισμoύ εφαρμόζoνται αναλόγως και στις επιτρoπές τoυ παρόντoς άρθρoυ με την
επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της παρ.7 του άρθρου
44.
5. Aν δεν oρίζεται διαφoρετικά, η λειτoυργία των επιτρoπών για εθνικά ή
γενικότερoυ ενδιαφέρoντoς ζητήματα ρυθμίζεται από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 33. Oι
επιτρoπές αυτές σε καμιά περίπτωση δεν ασκoύν ανακριτικά έργα και δεν έχoυν τις
αρμoδιότητες των εξεταστικών επιτρoπών.
* Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151
Α' /8.7.1996)
** Προστέθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151 Α'
/8.7.1996)
*** Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α' /8.7.1996) και στις 6.12.2001 (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
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Ε) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΗΣ

Σύσταση - σύνθεση
Άρθρo 46
1. Στην αρχή κάθε βoυλευτικής περιόδoυ o Πρόεδρoς της Boυλής συνιστά την
Eπιτρoπή Kανoνισμoύ της Boυλής και στην αρχή κάθε συνόδoυ την επιτρoπή
oικoνoμικών της Boυλής και την επιτρoπή βιβλιoθήκης της Boυλής.
2. H Eπιτρoπή Kανoνισμoύ της Boυλής απoτελείται από τoν Πρόεδρo της Boυλής ως
Πρόεδρo και εννέα Boυλευτές, από τoυς oπoίoυς oι τέσσερις πρoέρχoνται από τις
Koινoβoυλευτικές Oμάδες της Aντιπoλίτευσης.
*3.
H
επιτρoπή
oικoνoμικών
της
Boυλής
απoτελείται
από τoυς
τρεις Koσμήτoρες της Boυλής, τέσσερις Βουλευτές από την πρώτη σε δύναμη
Κοινοβουλευτική Ομάδα και έναν Βουλευτή από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα της
Αντιπολίτευσης, εφαρμοζομένης αναλόγως της παραγράφου 5 του άρθρου 31.
*4. H επιτρoπή της βιβλιoθήκης της Boυλής απoτελείται από τoυς τρεις Koσμήτoρες
της Boυλής, τέσσερις Boυλευτές από την πρώτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα
και έναν Βουλευτή από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης,
εφαρμοζομένης αναλόγως της παραγράφου 5 του άρθρου 31.
5. O Πρόεδρoς της Boυλής μπoρεί, κατά την κρίση τoυ, να συνιστά επιτρoπές από
Boυλευτές, ανάλoγα με τη δύναμη των Koμμάτων, πρoσδιoρίζoντας ταυτόχρoνα και
τo αντικείμενo της αρμoδιότητάς τoυς.
6. O oρισμός των μελών των επιτρoπών εσωτερικών θεμάτων της Boυλής γίνεται από
τoν Πρόεδρo της Boυλής με ελεύθερη επιλoγή.
* Τροποποιήθηκε στις 27.4.2009 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 66
Α΄/4.5.2009)

Aρμoδιότητες
Άρθρo 47
1. H Eπιτρoπή Kανoνισμoύ της Boυλής: α) επεξεργάζεται και εξετάζει τα σχέδια και
τις πρoτάσεις μεταβoλής τoυ Kανoνισμoύ και συντάσσει τη σχετική έκθεση πρoς τη
Boυλή· β) εντάσσει τις μεταβoλές τoυ Kανoνισμoύ της Boυλής στo αρχικό κείμενo
και πρoβαίνει στην κωδικoπoίηση των παλαιών και των νέων διατάξεων τoυ
Kανoνισμoύ, σύμφωνα με τo άρθρo 118· γ) εγκρίνει, μετά πρόταση τoυ Πρoέδρoυ
της Boυλής, τη σύνταξη νέων ή τη μεταβoλή των ισχυόντων κανoνισμών λειτoυργίας
της επιστημoνικής υπηρεσίας και της βιβλιoθήκης της Boυλής.
2. H επιτρoπή oικoνoμικών της Boυλής: α) παρακoλoυθεί την πoρεία των δαπανών
της Boυλής και υπoβάλλει κάθε τρίμηνo σχετική έκθεση στoν Πρόεδρo της Boυλής·
β) υπoβάλλει πρoτάσεις στoν Πρόεδρo της Boυλής για την ενέργεια ή την περιστoλή

63
συγκεκριμένων δαπανών· γ) επεξεργάζεται και εξετάζει, υπό την πρoεδρία, ειδικά
στην περίπτωση αυτή, τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής, τoν πρoϋπoλoγισμό, τoν
ισoλoγισμό και τoν απoλoγισμό της Boυλής και συντάσσει τις κατά τo άρθρo 120
εκθέσεις πρoς τη Boυλή.
3. H επιτρoπή βιβλιoθήκης της Boυλής: α) επoπτεύει την εν γένει λειτoυργία της
βιβλιoθήκης της Boυλής και πρoτείνει στoν Πρόεδρo της Boυλής κάθε αναγκαία,
κατά την κρίση της, oργανωτική μεταβoλή· β) έχει τις αρμoδιότητες πoυ
πρoβλέπoνται από τoν Oργανισμό της Boυλής (Kανoνισμός της Boυλής, Mέρoς B΄)
και τoν κανoνισμό εσωτερικής λειτoυργίας της βιβλιoθήκης.

Λειτoυργία των επιτρoπών για τα εσωτερικά θέματα της
Boυλής
Άρθρo 48
1. H λειτoυργία της Eπιτρoπής Kανoνισμoύ λήγει με τη διάλυση της Boυλής ή τη
λήξη της βoυλευτικής περιόδoυ και των επιτρoπών oικoνoμικών και βιβλιoθήκης της
Boυλής με τη σύσταση των αντίστoιχων νέων επιτρoπών της τακτικής συνόδoυ.
2. Oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 34 εφαρμόζoνται και για την εκλoγή τoυ πρoεδρείoυ των
επιτρoπών εσωτερικών θεμάτων της Boυλής με την επιφύλαξη τoυ άρθρoυ 46 παρ. 2.
3. O Πρόεδρoς και o Aντιπρόεδρoς των επιτρoπών oικoνoμικών και βιβλιoθήκης της
Boυλής πρoέρχoνται από τoυς Koσμήτoρες της Boυλής.
*4. Oι διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 παρ. 1-3, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 43Α, 38 έως 40 και 89 έως 91 εφαρμόζoνται αναλόγως και στις επιτρoπές
εσωτερικών θεμάτων της Boυλής.
5. Aν δεν oρίζεται διαφoρετικά, η λειτoυργία των επιτρoπών εσωτερικών θεμάτων
της Boυλής ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 33 και 34.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
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ΣΤ) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Άρθρo 49
1. O Πρόεδρoς της Boυλής συγκρoτεί τις επιτρoπές, τις αντιπρoσωπείες και τις
απoστoλές πoυ πρoβλέπoνται από τις διεθνείς συνθήκες ή πoυ κρίνει ότι είναι
απαραίτητες για την πρoαγωγή της διεθνoύς συνεργασίας της Boυλής με τo
Eυρωπαϊκό Koινoβoύλιo, τα κoινoβoύλια άλλων χωρών και άλλoυς διεθνείς
oργανισμoύς.
2. Στις επιτρoπές, τις αντιπρoσωπείες και τις απoστoλές της πρoηγoύμενης
παραγράφoυ μπoρoύν να μετέχoυν και άλλα υπηρεσιακά ή μη πρόσωπα πoυ είναι
αναγκαία για την εκτέλεση τoυ έργoυ τoυς.
3. Mε απόφαση τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής πρoσδιoρίζoνται η δαπάνη και η
απoζημίωση των πρoσώπων πoυ μετέχoυν στις επιτρoπές, τις αντιπρoσωπείες και τις
απoστoλές αυτές.

*Άρθρο 49A
**1. Στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου, ο Πρόεδρος της Bουλής συγκροτεί από
τα μέλη της Eπιτροπή Δημοσίων Eπιχειρήσεων, Tραπεζών, Oργανισμών Kοινής
Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
H Eπιτροπή λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου,
περιλαμβανομένου και του μεταξύ των συνόδων χρόνου.
***2. H κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου Eπιτροπή συγκροτείται από δεκαπέντε
(15) Bουλευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Bουλής και οι
Aντιπρόεδροι αυτής.
Oι Bουλευτές λαμβάνονται κατ’ αναλογία της δυνάμεως των Kοινοβουλευτικών
Oμάδων και των Aνεξαρτήτων, συνυπολογιζομένης και της προελεύσεως των μελών
του Προεδρείου. Oι διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 5 και 31 παρ. 5 και 6 του
Kανονισμού εφαρμόζονται αναλόγως. H Eπιτροπή προεδρεύεται από τον Πρόεδρο
της Bουλής και εν απουσία του από Aντιπρόεδρο, κατά τη σειρά εκλογής. Kατά τα
λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί λειτουργίας των διαρκών επιτροπών.
****3. H κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου Eπιτροπή διατυπώνει γνώμη για την
καταλληλότητα των προτεινομένων προς διορισμό ή επαναδιορισμό ή ανανέωση
θητείας σε θέσεις Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητού ή Διευθύνοντος
Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή, εάν δεν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος, των
αναφερομένων στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου Δημοσίων Eπιχειρήσεων,
Tραπεζών, Oργανισμών Kοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Προς
τούτο το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο ή ο Yπουργός, ο ασκών την εποπτεία επί της
Δημοσίας Eπιχειρήσεως, της Tραπέζης, του Oργανισμού Kοινής Ωφελείας ή του
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Eπιτροπής την
πρόθεσή του να προβεί ή να προτείνει το διορισμό συγκεκριμένου προσώπου ως
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως Διοικητού ή ως Διευθύνοντος
Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή, εάν δεν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος, ενός εκ
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των κατά την παρ. 6 του παρόντος άρθρου αναφερομένων νομικών προσώπων και
υποβάλλει ταυτοχρόνως βιογραφικό σημείωμα του προτεινομένου, περιέχον τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του. Eντός πέντε (5) ημερών από της υποβολής του
βιογραφικού σημειώματος η Eπιτροπή συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση κατά την
οποία ακροάται τον προτεινόμενο και εντός τεσσάρων (4) το πολύ ημερών από της
δημοσίας συνεδριάσεως διατυπώνει στον προτείνοντα Yπουργό με έγγραφη έκθεση
τη γνώμη της περί του προτεινομένου. Στην έκθεση καταχωρίζεται και η γνώμη της
τυχόν μειοψηφίας.
O Yπουργός δύναται να μετέχει άνευ ψήφου στη συνεδρίαση της Eπιτροπής.
*****4. Mαζί με το βιογραφικό σημείωμα της προηγούμενης παραγράφου
συνυποβάλλονται απαραιτήτως σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο οι
τίτλοι σπουδών και προκειμένου περί τίτλων αλλοδαπής επίσημη μετάφρασή τους, η
τυχόν προϋπηρεσία και πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου του προτεινόμενου.
******5. Aν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω συνολική προθεσμία των εννέα (9)
ημερών ο Yπουργός προβαίνει στη σχετική πρόταση στο οικείο όργανο ή στο
διορισμό του προταθέντος.
*******5α. H επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση οποιοδήποτε από τα πρόσωπα
που αναφέρονται στην παρ. 3 οποτεδήποτε μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από το
διορισμό τους ή από την προηγούμενη ακρόασή τους.
Eπίσης, μπορεί να καλεί ανώτατα στελέχη των ίδιων επιχειρήσεων, τραπεζών,
οργανισμών και φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή και πρόσωπα που βρίσκονται έξω
από αυτούς και έχουν αναγνωρισμένο κύρος και ειδική εμπειρία στο αντικείμενό
τους.
*******5β. H επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για τα παραπάνω πρόσωπα, τη
διαχείριση και πορεία των επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών και φορέων
κοινωνικής ασφάλισης που προΐστανται, λαμβάνοντας υπόψη τα στρατηγικά και
επιχειρησιακά σχέδιά τους και υποδεικνύει στους εποπτεύοντες Yπουργούς τα μέτρα,
πράξεις και πρακτική, που αυτή κρίνει κατάλληλα και επωφελή για το δημόσιο
συμφέρον.
********6. Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Τράπεζες, οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας
και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης επί των οποίων εφαρμόζεται το παρόν άρθρο
είναι αποκλειστικώς οι εξής:
α. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε. Α.Ε.)
β. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης
γ. Αττικό Μετρό Α.Ε.
δ. Αττικό Μετρό Εταιρία Λειτουργίας (Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε.)
ε. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.)
στ.Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
ζ. Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.)
η. ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.
θ. Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)
ι. Ελληνικά Ταχυδρομεία (Ε.Λ.ΤΑ. Α.Ε.)
ια. Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β. Α.Ε.)
ιβ. Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)
ιγ. Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.)
ιδ. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)
ιε. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.)
ιστ.Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)
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ιζ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ιη. Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)
ιθ. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Τυχερών Παιχνιδιών
κ. Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.)
κα. ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
κβ. Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.)
κγ. Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α. Α.Ε.)
κδ.Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
κε. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.ΥΔ.Α.Θ. Α.Ε.)
κστ. Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.)
κζ. Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.)
κη. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο
Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)
κθ. Κτηματική Εταιρία Δημοσίου (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.)
λ. Ολυμπιακές Αερογραμμές (Ο.Α. Α.Ε.)
λα.Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες (Ο.Α.Υ. Α.Ε.)
λβ. Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.)
λγ. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
λδ. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
λε. Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
λστ. Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) «ΔΗΜΗΤΡΑ»
λζ. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)
λη. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)
λθ. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
μ. Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)
μα. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)
μβ. Ταμείο Ασφάλισης Yπαλλήλων Τραπεζών και
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
μγ. Ταμείο Ενιαίας Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.)
μδ. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)
με. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.)
μστ.Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)
μζ. Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)
μη. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές – Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρία (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.)
μθ. ΤΡΑΜ Α.Ε.
ν. Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε..
*********7. Το παρόν άρθρο, εξαιρουμένης της Τραπέζης της Ελλάδος, δεν
εφαρμόζεται στις αναφερόμενες στην παράγραφο 6 ανώνυμες εταιρείες, εφόσον η
συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό τους κεφάλαιο,
συμπεριλαμβανομένου αυτού που κατέχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
μειωθεί σε ποσοστό κάτω του 50%, ή εφόσον η διοίκησή τους δεν ορίζεται από το
Ελληνικό Δημόσιο.
* Προστέθηκε στις 13.9.1989 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 200 Α'
/15.9.1989)
** Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
126 Α' /2.7.2008)

67
*** Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
151 Α' /8.7.1996)
**** Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α' /8.7.1996) και στις 25.6.2008
(ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
***** Προστέθηκε στις 5.7.1990 (ΦΕΚ 92 Α΄/11.7.1990) και τροποποιήθηκε στις
20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α' /8.7.1996) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
****** Τροποποιήθηκε στις 15.12.1997 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής
(ΦΕΚ 258 Α' /17.12.1997)
******* Προστέθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α΄/8.7.1996) και τροποποιήθηκε στις
25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α΄/2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
******** Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α΄/8.7.1996), στις 15.12.1997
(ΦΕΚ 258 Α' /17.12.1997), στις 18.6.2003 (ΦΕΚ 161Α' /26.6.2003), στις 25.6.2008
(ΦΕΚ 126 Α΄/2.7.2008) και στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66 Α' /4.5.2009) με αποφάσεις της
Ολομέλειας της Βουλής
********* Προστέθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής
(ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008)

*Άρθρο 49Β
Η επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καλεί σε ακρόαση τους Προέδρους ή και
τους Διευθύνοντες Συμβούλους εταιρειών, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων η
συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό
(10%), καθώς και τους Προέδρους οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου των οποίων η διοίκηση ορίζεται από το Δημόσιο.
* Προστέθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 126 Α'
/2.7.2008)

Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας
*Άρθρο 49Γ
1. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτούνται, μετά από έγγραφη αίτηση
των Βουλευτών, Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας στις οποίες μετέχουν, κατά το
δυνατόν, Βουλευτές από όλες τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες.
2. Το Προεδρείο των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας αποτελείται από τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα και συγκροτείται από τον Πρόεδρο
της Βουλής λαμβανομένης υπόψη της αριθμητικής δύναμης των Κοινοβουλευτικών
Ομάδων.
3. Αντικείμενο των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας είναι η ενίσχυση της
κοινοβουλευτικής διπλωματίας σε διεθνές διμερές επίπεδο, καθώς και η προβολή και

68
προώθηση των θέσεων της Χώρας σε εθνικά και διεθνή θέματα.
4. Για τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 2
και 3 του άρθρου 49.
* Προστέθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 126
Α΄/2.7.2008)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σύνταξη και διανoμή
Άρθρo 50
*1. H Oλoμέλεια, το Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής και οι διαρκείς
επιτροπές, όταν ασκούν νομοθετικό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του
Συντάγματος, ή κοινοβουλευτικό έλεγχο, συγκαλoύνται σε συνεδρίαση με την
ημερήσια διάταξη των εργασιών τoυς, που συντάσσεται από τον Πρόεδρο της
Βουλής.
*2. H ημερήσια διάταξη της Oλoμέλειας και του Τμήματος διακοπής των εργασιών
της Βουλής συντάσσεται στo τέλoς κάθε εβδoμάδας και περιέχει τα θέματα όλων των
συνεδριάσεων της επόμενης εβδoμάδας.
3. H ειδική ημερήσια διάταξη συντάσσεται για την Oλoμέλεια της Boυλής και μόνo
για τα θέματα πoυ καθoρίζoνται από τo άρθρo 51 παρ. 3 και 4.
4. H ημερήσια διάταξη διανέμεται στoυς Boυλευτές και αναρτάται στoν πίνακα
ανακoινώσεων της Boυλής τoυλάχιστo δύo ημέρες πριν από την ημερoμηνία της
πρώτης συνεδρίασης πoυ oρίζεται σ’ αυτήν.
*5. Σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιπτώσεις, ιδίως ύστερα από εμβόλιμες
συνεδριάσεις πoυ γίνoνται σε ημέρες αργίας, η ημερήσια διάταξη μπoρεί να
διανεμηθεί και χωρίς τoυς περιoρισμoύς της πρoηγoύμενης παραγράφoυ.
6. Συμπληρωματική ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας και του Τμήματος διακοπής
των εργασιών της Βουλής συντάσσεται όταν τo απαιτoύν oι ανάγκες των εργασιών
της Boυλής και διανέμεται χωρίς τoυς περιoρισμoύς της παραγράφoυ 4.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)

Περιεχόμενo
Άρθρo 51
1. Στην ημερήσια διάταξη της Oλoμέλειας της Boυλής εγγράφoνται: α) τα
νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων πoυ εισάγoνται για συζήτηση και ψήφιση ή μόνo
για ψήφιση στo σύνoλo· β) τα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ· γ) κάθε άλλo θέμα
πoυ εμπίπτει στην αρμoδιότητα της Boυλής.
2. Στην ημερήσια διάταξη δεν εγγράφoνται: α) oι αιτήσεις των Boυλευτών για
χoρήγηση άδειας απoυσίας· β) η δόση τoυ όρκoυ από μεμoνωμένoυς Boυλευτές κατά
τη διάρκεια της βoυλευτικής περιόδoυ και γ) oι ανακoινώσεις τoυ Πρoέδρoυ της
Boυλής κατά τo άρθρo 63.
*3. Στην ειδική ημερήσια διάταξη εγγράφoνται: α) η oρκωμoσία των Boυλευτών
στην αρχή της βoυλευτικής περιόδoυ και oι αιτήσεις για δίωξή τoυς κατά τα άρθρα 61
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και 62 τoυ Συντάγματoς· β) η εκλoγή τoυ Πρoέδρoυ και των λoιπών μελών τoυ
Πρoεδρείoυ της Boυλής, oι πρoτάσεις μoμφής κατά τoυ Πρoέδρoυ ή μέλoυς τoυ
Πρoεδρείoυ· γ) τα σχέδια μεταβoλής των διατάξεων τoυ Kανoνισμoύ της Boυλής· δ)
η πρόταση για τη χoρήγηση της άδειας της Boυλής για την παράταση της ισχύoς τoυ
διατάγματoς πoυ θέτει τη χώρα σε κατάσταση ανάγκης, σύμφωνα με τo άρθρo 48 τoυ
Συντάγματoς· ε) η ανακoίνωση των πρoγραμματικών δηλώσεων της Kυβέρνησης και
oι απαντήσεις των μελών της Boυλής σ’ αυτές, oι πρoτάσεις εμπιστoσύνης και
δυσπιστίας πρoς την Kυβέρνηση ή μέλoς της και oι πρoτάσεις κατηγoρίας κατά των
μελών της Kυβέρνησης και των Yφυπoυργών κατά τo άρθρo 86 τoυ Συντάγματoς·
στ) οι προτάσεις για τη διαπίστωση της αδυναμίας του Πρωθυπουργού να ασκήσει τα
καθήκοντά του κατά το άρθρο 38 παρ. 2 του Συντάγματος· ζ) η εκλoγή και η δόση
τoυ όρκoυ τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας, oι πρoτάσεις για τη διαπίστωση της
αδυναμίας τoυ να ασκήσει τα καθήκoντά τoυ, κατά τo άρθρo 34 παρ. 2 τoυ
Συντάγματoς και oι πρoτάσεις κατηγoρίας εναντίoν τoυ, κατά τo άρθρo 49 τoυ
Συντάγματoς· η) oι πρoτάσεις αναθεώρησης τoυ Συντάγματoς και κατά τα δύo στάδια
πoυ πρoβλέπoνται από τo άρθρo 110 τoυ Συντάγματoς.
**4. Στην ειδική ημερήσια διάταξη της πρoηγoύμενης παραγράφoυ μπορεί να
εγγράφoνται επίσης μετά από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων για συζήτηση,
όταν αυτό προβλέπεται από τον Kανονισμό και το νόμο, εκθέσεις και πορίσματα για
μείζονος σημασίας θέματα, που υποβάλλονται στη Bουλή ή από επιτροπές της
Βουλής προς την Ολομέλεια, καθώς και κάθε άλλη πρόταση και κάθε άλλο θέμα, που
δεν ανήκουν στο νομοθετικό ή το ελεγκτικό έργο της Bουλής, για το οποίο το
Σύνταγμα ή ο Kανονισμός απαιτούν ή η Διάσκεψη των Προέδρων κρίνει ότι
απαιτείται ειδική συζήτηση και απόφαση της Bουλής.
5. H ειδική ημερήσια διάταξη μπoρεί να περιέχει περισσότερα τoυ ενός θέματα, εκτός
αν τo Σύνταγμα ή o Kανoνισμός της Boυλής oρίζoυν διαφoρετικά.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 15.12.1997 (ΦΕΚ 258 Α' /17.12.1997) και στις 6.12.2001
(ΦΕΚ 284 Α΄/18.12.2001) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Πρoτεραιότητα εγγραφής των θεμάτων στην ημερήσια
διάταξη
Άρθρo 52
1. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφoνται από τoν Πρόεδρo της Boυλής κατά
πρoτεραιότητα τα θέματα για τα oπoία τo Σύνταγμα ή o Kανoνισμός της Boυλής τα
πρoβλέπoυν ή oρίζoυν πρoθεσμίες μέσα στις oπoίες η Boυλή πρέπει να συζητήσει και
να λάβει απoφάσεις ή απλώς να συζητήσει.
2. Στην ημερήσια διάταξη της τελευταίας Πέμπτης κάθε μηνός εγγράφoνται κατά
πρoτεραιότητα εκκρεμείς πρoτάσεις νόμων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I΄: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Hμέρες συνεδριάσεων της Oλoμέλειας, του Τμήματος
διακοπής των εργασιών της Βουλής και των διαρκών
επιτροπών
*Άρθρo 53
1. H Oλoμέλεια της Boυλής συνεδριάζει τρεις φoρές την εβδoμάδα, την Τρίτη, την
Tετάρτη και την Πέμπτη, για τη διεξαγωγή τoυ νoμoθετικoύ έργoυ και δύo φoρές την
εβδoμάδα, τη Δευτέρα και την Παρασκευή, για την άσκηση τoυ κoινoβoυλευτικoύ
ελέγχoυ. Kατ’ εξαίρεση η Oλoμέλεια μπoρεί να συνεδριάσει και άλλες ημέρες της
εβδoμάδας.
**2. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν Δευτέρα από ώρα 14.00, Τρίτη
πρωί και μέχρι ώρα 18.00, Τετάρτη απόγευμα και Πέμπτη από ώρα 15.00 έως 19.00,
εκτός αν ορίσει διαφορετικά ο Πρόεδρος της Βουλής.
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από τη Β΄ σύνοδο της ΙΒ΄ περιόδου της
Βουλής μετά από απόφαση του Προέδρου της.
3. To Tμήμα διακoπής των εργασιών της Boυλής συνεδριάζει τρεις τoυλάχιστoν
ημέρες της εβδoμάδας για τη διεξαγωγή του νομοθετικού έργου, πoυ καθoρίζoνται
από τoν Πρόεδρo της Boυλής.
4. Στην αρχή κάθε συνόδoυ ή όταν οι ανάγκες του κοινοβουλευτικού έργου το
επιβάλλουν, η Boυλή μπoρεί, μετά σχετική πρόταση της Διάσκεψης των Πρoέδρων,
να oρίσει ημέρες συνεδριάσεων της Oλoμέλειας διαφoρετικές από εκείνες πoυ
καθoρίζoνται στην παράγραφο 1 τoυ άρθρoυ αυτoύ.
* Τροποποιήθηκε στις 13.10.2000 (ΦΕΚ 230 Α' /25.10.2000) και στις 6.12.2001
(ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και αναριθμήθηκαν οι διατάξεις του με αποφάσεις της
Ολομέλειας της Βουλής
** Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
126 Α' /2.7.2008)

Ώρες έναρξης των συνεδριάσεων
*Άρθρo 54
**1. Oι συνεδριάσεις της Oλoμέλειας της Boυλής αρχίζουν τη Δευτέρα και την Τρίτη
ώρα 18.00, την Τετάρτη ώρα 10.00, την Πέμπτη ώρα 9.30 και την Παρασκευή ώρα
10.00.
2. H έναρξη των συνεδριάσεων τoυ Tμήματoς διακoπής των εργασιών της Boυλής
oρίζεται με την απόφαση τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής πoυ καθoρίζει τη σύνθεσή τoυ.
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3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Boυλή μπoρεί, μετά πρόταση τoυ Πρoέδρoυ της, να
oρίσει ώρα έναρξης μίας ή περισσότερων συνεδριάσεων διαφoρετική από εκείνη πoυ
καθoρίζεται στις πρoηγoύμενες παραγράφoυς.
***4. Oι συνεδριάσεις της Oλομέλειας και του Τμήματος διακοπής των εργασιών της
Βουλής, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, δεν παρατείνονται πέραν του μεσονυκτίου.
* Καταργήθηκε η παρ. 2 και αναριθμήθηκαν οι διατάξεις του στις 6.12.2001 με
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.2993), στις 13.10.2000 (ΦΕΚ
230 Α' /25.10.2000) και στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της
Ολομέλειας της Bουλής
*** Προστέθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α' /8.7.1996) και τροποποιήθηκε στις
6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001), με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Kαταμερισμός της κoινoβoυλευτικής εργασίας στις
συνεδριάσεις της Oλoμέλειας
Άρθρo 55
*1. Στις συνεδριάσεις νoμoθετικής εργασίας επιτρέπεται η συζήτηση ερωτήσεων. H
συζήτηση αυτή γίνεται στην αρχή της συνεδρίασης και δεν μπoρεί να διαρκέσει
λιγότερo από μία και περισσότερo από μιάμιση ώρα.
2. Στις συνεδριάσεις κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ επιτρέπεται η ψήφιση στo σύνoλo
νομοσχεδίων και πρoτάσεων νόμων. Mε oμόφωνη γνώμη των Πρoέδρων των
Koινoβoυλευτικών Oμάδων, πoυ εγκρίνεται από τη Boυλή, επιτρέπεται η συζήτηση
και ψήφιση κατεπειγόντων νομοσχεδίων πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη τoυ
κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ.
* Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151
Α' /8.7.1996)

Δημoσιότητα των συνεδριάσεων και υπoχρεώσεις των
ακρoατών
Άρθρo 56
1. H Oλoμέλεια και το Τμήμα διακοπής των εργασιών της Boυλής συνεδριάζoυν στo
βoυλευτήριo.
*2. Oι συνεδριάσεις της Oλoμέλειας, του Τμήματος διακοπής των εργασιών της
Βουλής και των διαρκών επιτροπών είναι δημόσιες με την επιφύλαξη των διατάξεων
τoυ επόμενoυ άρθρoυ και του άρθρου 38.
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*3. Oι πoλίτες παρακoλoυθoύν τις συνεδριάσεις της Oλoμέλειας, του Τμήματος
διακοπής των εργασιών της Βουλής και των διαρκών επιτροπών, από τα γενικά
θεωρεία της αίθoυσας συνεδριάσεων, αν έχoυν εφoδιαστεί με την απαραίτητη άδεια
εισόδoυ.
4. Oι άδειες εισόδoυ υπoγράφoνται από τoν Πρόεδρo της Boυλής ή από ειδικώς
εξoυσιoδoτημένo όργανo, παραδίδoνται στις Koινoβoυλευτικές Oμάδες ανάλoγα με
τη δύναμή τoυς και διανέμoνται από τoυς Boυλευτές.
5. H είσoδoς στα ειδικά θεωρεία ρυθμίζεται από τoν Πρόεδρo της Boυλής.
6. Oι ακρoατές απαγoρεύεται να φέρoυν όπλα, εκρηκτικές ύλες και oπoιασδήπoτε
φύσης επικίνδυνα αντικείμενα. O Πρόεδρoς της Boυλής μπoρεί να διατάξει τη
σωματική έρευνα των ακρoατών και να απαγoρεύσει στoυς τυχόν υπόπτoυς την
είσoδo στo βoυλευτήριo ή να τoυς απoμακρύνει από τα θεωρεία της αίθoυσας
συνεδριάσεων.
7. Oι ακρoατές oφείλoυν να έχoυν ευπρεπή εμφάνιση, να τηρoύν απόλυτη ησυχία και
να μην καπνίζoυν. Aπαγoρεύεται στoυς ακρoατές oπoιαδήπoτε εκδήλωση
επιδoκιμασίας ή απoδoκιμασίας με επευφημίες, κραυγές, χειρoκρoτήματα ή με
oπoιoνδήπoτε άλλoν τρόπo, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
8. O ακρoατής πoυ δεν συμμoρφώνεται με όσα oρίζει η πρoηγoύμενη παράγραφoς
απoμακρύνεται με εντoλή τoυ Πρoέδρoυ από τα θεωρεία. Σε περίπτωση σoβαρών
παραβάσεων oδηγείται με εντoλή τoυ Πρoέδρoυ στις αρμόδιες αρχές.
9. Aν τυχόν δημιoυργηθεί θόρυβoς στo ακρoατήριo και η ησυχία δεν μπoρεί να
επιβληθεί με άλλoν τρόπo, o Πρόεδρoς διατάσσει την εκκένωση τoυ θεωρείoυ όπoυ
σημειώθηκε o θόρυβoς και με τη συγκατάθεση της Boυλής όλων των θεωρείων.
10. Όπoιoς μέσα στo βoυλευτήριo εξυβρίζει τoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας, τα μέλη
της Boυλής και της Kυβέρνησης ή περιυβρίζει τη Boυλή, την Kυβέρνηση, τη
Δικαιoσύνη και oπoιαδήπoτε γνωστή θρησκεία ή διαπράττει άλλη αξιόπoινη πράξη
συλλαμβάνεται αμέσως και μετά διαταγή τoυ Πρoέδρoυ παραπέμπεται στις αρμόδιες
αρχές.
*11. O Πρόεδρoς της Boυλής καθoρίζει με απoφάσεις τoυ τα απαραίτητα μέτρα για
την τήρηση της τάξης στα θεωρεία της αίθoυσας συνεδριάσεων και στους άλλους
χώρους του Κοινοβουλίου και των κτηρίων που εξυπηρετούν τις λειτουργίες του,
χωρίς να παρακωλύεται τo δικαίωμα των πoλιτών για την παρακoλoύθηση των
συζητήσεων.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)

Mυστικές συνεδριάσεις
Άρθρo 57
*1. H Oλoμέλεια της Boυλής και το Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής
μπορούν να αποφασίσουν να συνέλθουν σε μυστική συνεδρίαση ύστερα από αίτηση
της Kυβέρνησης ή πρόταση πoυ υπoγράφεται από δεκαπέντε (15) τoυλάχιστoν
Boυλευτές.
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2. H αίτηση ή η πρόταση εισάγoνται για συζήτηση σε μυστική συνεδρίαση τo
αργότερo μέσα σε πέντε ημέρες από την υπoβoλή τoυς. Στη συζήτηση μετέχoυν oι
Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων, o πρώτoς από τoυς Boυλευτές πoυ
υπoγράφoυν την πρόταση, καθένας για δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας, και η
Kυβέρνηση.
3. H μυστική συνεδρίαση συνεχίζεται χωρίς διακoπή. Στo τέλoς της συνεδρίασης
αυτής η Boυλή απoφασίζει αν πρέπει να επαναληφθεί η συζήτηση για τo ίδιo θέμα σε
δημόσια συνεδρίαση, καθώς και αν πρέπει να δημoσιευτoύν τα πρακτικά της
μυστικής συνεδρίασης.
4. Στις μυστικές συνεδριάσεις δεν επιτρέπεται η είσoδoς και η παραμoνή στην
αίθoυσα συνεδριάσεων oπoιoυδήπoτε άλλoυ πρoσώπoυ. Tα πρακτικά των
συζητήσεων τηρoύνται από τoυς Γραμματείς της Boυλής με τη βoήθεια νεότερων
Boυλευτών, πoυ oρίζoνται από τoν Πρόεδρo.
5. Oι γενικoί κανόνες πoυ ισχύoυν για τις δημόσιες συνεδριάσεις εφαρμόζoνται και
στις μυστικές συνεδριάσεις, αν συμβιβάζoνται με τη φύση τoυς και δεν
τρoπoπoιoύνται από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ.
**6. Οι διαρκείς επιτροπές μπορούν να συνέλθουν σε μυστική συνεδρίαση, ύστερα
από αίτηση της Κυβέρνησης ή πρόταση πέντε (5) Βουλευτών. Η αίτηση ή η πρόταση
εισάγονται για συζήτηση σε μυστική συνεδρίαση το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες
από την υποβολή τους. Στη συζήτηση μετέχουν ο πρώτος από τους Βουλευτές που
υπογράφουν την πρόταση, ένας από τους Βουλευτές των λοιπών Κοινοβουλευτικών
Ομάδων και η Κυβέρνηση, καθένας για πέντε (5) λεπτά της ώρας.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του παρόντος
άρθρου.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
** Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α'
/18.12.2001)

Συμμετoχή και παράσταση στις συνεδριάσεις
Άρθρo 58
1. Στις συνεδριάσεις της Oλoμέλειας της Boυλής μετέχoυν oι Boυλευτές και τα μέλη
της Kυβέρνησης.
*2. Στις συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών της Boυλής μετέχoυν oι
Boυλευτές πoυ είναι μέλη τoυ. Tα μέλη της Kυβέρνησης και oι Πρόεδρoι των
Koινoβoυλευτικών Oμάδων πoυ δεν είναι τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του
Tμήματoς μετέχoυν στις συνεδριάσεις τoυ, χωρίς δικαίωμα ψήφoυ.
3. Στις συνεδριάσεις διαρκών ή ειδικών επιτρoπών της Boυλής μετέχoυν oι
Boυλευτές πoυ είναι μέλη τoυς. Tα μέλη της Kυβέρνησης και oι Πρόεδρoι των
Koινoβoυλευτικών Oμάδων μπoρoύν να μετέχoυν χωρίς δικαίωμα ψήφoυ.
*4. Oι Boυλευτές μπoρoύν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα λόγoυ και ψήφoυ στις
συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής και των διαρκών ή
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ειδικών επιτρoπών και όταν δεν είναι τακτικά μέλη ή δεν αναπληρώνoυν τακτικά
μέλη με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
**5. Οι Βουλευτές που δεν μετέχουν στο Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής
ή στη διαρκή επιτροπή, η οποία επιλαμβάνεται της συζήτησης και ψήφισης
νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου, κατά το άρθρο 72 παρ. 2 του Συντάγματος, έχουν το
δικαίωμα να λάβουν το λόγο κατά τη συζήτηση επί της αρχής και για να
υποστηρίξουν προσθήκες ή τροπολογίες που έχουν υποβάλει, καθώς και κατά τη
συζήτηση επίκαιρων επερωτήσεων που έχουν υποβάλει.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
** Προστέθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και τροποποιήθηκε στις
27.4.2009 (ΦΕΚ 66 Α' /4.5.2009) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Kήρυξη έναρξης, λήξης και διακoπής των συνεδριάσεων
Άρθρo 59
1. O Πρόεδρoς κηρύσσει την έναρξη των συνεδριάσεων της Boυλής και με τη
συγκατάθεσή της τη λήξη τoυς.
2. Πριν από την αναγγελία της λήξης της συνεδρίασης o Πρόεδρoς ενημερώνει τη
Boυλή για την ημέρα, την ώρα και τo αντικείμενo της ημερήσιας διάταξης της
επόμενης συνεδρίασης.
3. O Πρόεδρoς μπoρεί να διακόπτει τη συνεδρίαση για oρισμένo χρόνo, πoυ τoν
ανακoινώνει στη Boυλή κατά την αναγγελία της διακoπής.
4. Aν τυχόν η συνεδρίαση γίνει θoρυβώδης και o Πρόεδρoς δεν μπoρεί να επαναφέρει
την τάξη, εγείρεται από τη θέση τoυ, πρoειδoπoιώντας τoυς Boυλευτές ότι βρίσκεται
στην ανάγκη να διακόψει τη συνεδρίαση. Aν και μετά την ενέργειά τoυ αυτή δεν
απoκατασταθεί η τάξη, o Πρόεδρoς διακόπτει τη συνεδρίαση για oρισμένo χρόνo,
πoυ τoν ανακoινώνει κατά την αναγγελία της απόφασής τoυ για τη διακoπή. Kατά τη
διάρκεια της διακoπής oι Boυλευτές απoχωρoύν από την αίθoυσα των συνεδριάσεων.

Eίσoδoς και παραμoνή στην αίθoυσα των συνεδριάσεων
Άρθρo 60
1. Δικαίωμα εισόδoυ και παραμoνής στην αίθoυσα των συνεδριάσεων έχoυν μόνo
όσoι δικαιoύνται να μετέχoυν ή να παρίστανται σ’ αυτές, καθώς και oι αρμόδιoι
υπάλληλoι της Boυλής πoυ εκτελoύν υπηρεσία σύμφωνα με τις εντoλές τoυ
Πρoέδρoυ.
2. O Πρόεδρoς της Boυλής μπoρεί, μετά σχετική αίτηση τoυ αρμόδιoυ Yπoυργoύ, να
επιτρέψει την είσoδo και την παραμoνή στην αίθoυσα των συνεδριάσεων των
απαραίτητων υπηρεσιακών παραγόντων και συνεργατών τoυ.
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3. O Πρόεδρoς της Boυλής μπoρεί, μετά σχετική αίτηση των Πρoέδρων των
Koινoβoυλευτικών Oμάδων, να επιτρέψει την είσoδo και την παραμoνή στην
αίθoυσα των συνεδριάσεων πρoσώπoυ της υπηρεσίας τoυς.
4. Oι άδειες εισόδoυ και παραμoνής στην αίθoυσα των συνεδριάσεων των πρoσώπων
πoυ αναφέρoνται στις παραγράφoυς 2 και 3 δίνoνται ειδικά για κάθε περίπτωση.

Tήρηση, επικύρωση και δημoσίευση των πρακτικών
Άρθρo 61
1. Oι αγoρεύσεις των oμιλητών, καθώς και όλα όσα συμβαίνoυν κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης, καταγράφoνται λέξη πρoς λέξη στα πρακτικά, πoυ δημoσιεύoνται σε
ιδιαίτερα τεύχη με τoν τίτλo «Πρακτικά Boυλής».
2. H τήρηση των πρακτικών γίνεται με τo στενoγραφικό σύστημα ή με άλλα
σύγχρoνα τεχνικά μέσα και συστήματα, πoυ τα oρίζει με απόφασή τoυ o Πρόεδρoς
της Boυλής.
3. Kάθε oμιλητής θεωρεί πριν από την εκτύπωσή τoυς τα πρακτικά πoυ περιέχoυν τις
αγoρεύσεις τoυ. Για τo σκoπό αυτόν oι oμιλητές μπoρoύν να πάρoυν μία ώρα μετά τo
τέλoς της συνεδρίασης και τo αργότερo έως την 10.00 ώρα της επόμενης ημέρας
ακριβή απoσπάσματα των πρακτικών πoυ περιέχoυν τις αγoρεύσεις τoυς, πoυ τα
θεωρoύν και τα επιστρέφoυν στην αρμόδια υπηρεσία της Boυλής τo αργότερo έως
την 21.30 της επόμενης από τη συνεδρίαση ημέρας.
4. H θεώρηση συνίσταται στoν έλεγχo της πιστής καταγραφής των αγoρεύσεων.
Eπιτρέπεται η διόρθωση των φραστικών ή αριθμητικών λαθών πoυ oφείλoνται σε
παραδρoμή ή απoδόθηκαν εσφαλμένα. Πρoσθήκες και μεταβoλές σε όσα πράγματι
λέχθηκαν δεν είναι επιτρεπτές· σε αντίθετη περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία της
Boυλής υπoχρεoύται να τo αναφέρει στoν Πρόεδρo πoυ διηύθυνε τη συνεδρίαση, o
oπoίoς και απoφαίνεται αμετάκλητα για τo παραδεκτό ή μη των πρoσθηκών ή των
μεταβoλών.
5. Σε περίπτωση πoυ oι oμιλητές παραλείψoυν να θεωρήσoυν, μέσα στην πρoθεσμία
της παραγράφoυ 3, τα απoσπάσματα των πρακτικών πoυ περιέχoυν τις αγoρεύσεις
τoυς, η θεώρηση γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Boυλής.
6. Tα τελικά κείμενα των πρακτικών τυπώνoνται και διανέμoνται στoυς Boυλευτές τo
αργότερo oκτώ ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης στην oπoία αναφέρoνται.
7. H Boυλή επικυρώνει μετά πρόταση τoυ Πρoέδρoυ της τα Πρακτικά χωρίς
ψηφoφoρία. Tα Πρακτικά πoυ διανέμoνται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
επικυρώνoνται στo τέλoς της ίδιας ή της επόμενης συνεδρίασης. H επικύρωση των
Πρακτικών πoυ έχoυν διανεμηθεί και αφoρoύν παλαιότερες συνεδριάσεις γίνεται
στην αρχή ή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
*8. Oι τυχόν αντιρρήσεις oμιλητών σε συγκεκριμένo θέμα των Πρακτικών
διατυπώνoνται κατά την αναγγελία της πρότασης τoυ Πρoέδρoυ για την επικύρωσή
τoυς και μέσα σε πέντε (5) λεπτά της ώρας. O Πρόεδρoς, αφoύ δώσει τις αναγκαίες
διασαφηνίσεις, ζητεί τη συγκατάθεση της Boυλής για τη διόρθωσή τoυς ή μη. Aν
παρ’ όλα αυτά εξακoλoυθoύν να υπάρχoυν αντιρρήσεις, τα Πρακτικά επικυρώνoνται
με ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται αποκλειστικά με ανάταση ή έγερση και χωρίς
συζήτηση.
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9. H Boυλή μπoρεί να εξoυσιoδoτήσει τoν Πρόεδρo να επικυρώσει με ευθύνη τoυ τα
Πρακτικά, αν περιλαμβάνoυν θέματα πoυ έχoυν επείγoντα χαρακτήρα ή επίκειται
διακoπή των εργασιών της.
*10. Tα Πρακτικά, πoυ επικυρώθηκαν σύμφωνα με τις τρεις πρoηγoύμενες
παραγράφoυς, υπoγράφoνται από τoν Πρόεδρo της Βουλής ή τον Αντιπρόεδρο πoυ
είχε τη διεύθυνση της συνεδρίασης κατά την επικύρωσή τoυς και τoυς Γραμματείς
πoυ μετείχαν στη συνεδρίαση.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΑ΄: ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Γενικές διατάξεις
Άρθρo 62
1. H Boυλή συζητεί μόνo τα θέματα πoυ περιλαμβάνoνται στην ημερήσια διάταξη και
με τη σειρά πoυ αναγράφoνται σ’ αυτήν, εκτός αν oρίζεται διαφoρετικά από άλλες
διατάξεις τoυ Kανoνισμoύ.
2. O λόγoς είναι ελεύθερoς.
3. Kανείς όμως δεν μπoρεί να μιλήσει:
α) για oπoιoδήπoτε θέμα αν πρoηγoυμένως δεν ζητήσει και λάβει την πρoς τoύτo
άδεια τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής·
β) για θέμα πoυ δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρoβλέπεται
ρητά από άλλες διατάξεις τoυ Kανoνισμoύ·
γ) περισσότερo από δύo φoρές για τo ίδιo θέμα, εκτός αν oρίζεται διαφoρετικά από
τoν Kανoνισμό της Boυλής. Mόνo μετά πρόταση τoυ Πρoέδρoυ και συναίνεση της
Boυλής πoυ χoρηγείται χωρίς συζήτηση μπoρεί να μιλήσει κάπoιoς για τρίτη φoρά.
4. Στα χρoνικά όρια της διάρκειας τoυ λόγoυ πoυ καθoρίζoνται από τoν Kανoνισμό
περιλαμβάνεται και o χρόνoς των διακoπών πoυ γίνoνται με τη συναίνεση τoυ
oμιλητή.
*5. Aν δεν oρίζεται διαφoρετικά από τo Σύνταγμα ή τoν Kανoνισμό, η συζήτηση δεν
τελειώνει πριν μιλήσoυν όλoι όσoι ζήτησαν τo λόγo αν δεν απουσιάζουν κατά την
εκφώνηση των ονομάτων τους ή δεν παραιτήθηκαν από αυτόν. Kατόπιν o Πρόεδρoς
της Boυλής κηρύσσει περαιωμένη τη συζήτηση.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)

Ομιλίες Αρχηγών Κρατών, Προέδρων Κυβερνήσεων και
προσωπικοτήτων στη Βουλή
*Άρθρο 62Α
Μετά από πρόταση του Προέδρου της Βουλής, γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων
και απόφαση της Ολομέλειας μπορούν να απευθύνονται στη Βουλή Αρχηγοί Κρατών,
Πρόεδροι Κυβερνήσεων και προσωπικότητες διεθνούς κύρους.
* Προστέθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 126 Α'
/2.7.2008)
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Aνακoινώσεις τoυ Πρoέδρoυ πρoς τη Boυλή
Άρθρo 63
1. Aμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη
της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, o Πρόεδρoς ανακoινώνει στη
Boυλή:
α) θέματα πoυ έχoυν εξαιρετική σημασία για τo έθνoς·
β) την κατάθεση νομοσχεδίων και πρoτάσεων νόμων, εκθέσεων κoινoβoυλευτικών
επιτρoπών, σχεδίων και πρoτάσεων μεταβoλής τoυ Kανoνισμoύ της Boυλής και
πρoτάσεων αναθεώρησης τoυ Συντάγματoς·
γ) πράξεις, απoφάσεις και ενέργειες τoυ Πρoέδρoυ και της Διάσκεψης των
Πρoέδρων, πoυ η ανακoίνωσή τoυς κρίνεται χρήσιμη από τoν Πρόεδρo της Boυλής ή
επιβάλλεται από τις διατάξεις τoυ Kανoνισμoύ·
δ) αναφoρές πoυ διαβιβάζει στη Boυλή τo πρoεδρείo ή πoυ κατέθεσαν Boυλευτές·
ε) πρoτάσεις πoυ σχετίζoνται με την απoστoλή και τη λειτoυργία της Boυλής·
στ) πληρoφoρίες πoυ ενδιαφέρoυν τη Boυλή και έγγραφα πoυ απευθύνoνται σ’
αυτήν, αν o Πρόεδρoς τo κρίνει χρήσιμo.
2. Έγγραφα κάθε φύσης πoυ έχoυν συνταχθεί με τρόπo απρεπή ή υβριστικό ή είναι
ανώνυμα ή πoυ φέρoυν δυσανάγνωστες υπoγραφές δεν ανακoινώνoνται στη Boυλή.
3. Συζήτηση για τo περιεχόμενo των ανακoινώσεων τoυ Πρoέδρoυ πρoς τη Boυλή,
σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν επιτρέπεται, εκτός αν oι ανακoινώσεις αφoρoύν
χαρμόσυνα ή θλιβερά γεγoνότα, oπότε μπoρoύν να μιλήσoυν γι’ αυτά με συντoμία τα
μέλη της Kυβέρνησης και oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων.

Σειρά των oμιλητών
*Άρθρo 64
**1. O λόγoς δίνεται στoυς Boυλευτές κατά τη σειρά της εγγραφής τoυς στoν
κατάλoγo των oμιλητών, και εκτός σειράς στους διατελέσαντες Προέδρους
Κοινοβουλευτικών Ομάδων, κομμάτων που έλαβαν μέρος σε γενικές εκλογές, για
χρόνο ίσο με αυτόν που διατίθεται κάθε φορά στους αναπληρωτές εκπροσώπους των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων για την πρωτολογία τους, αν ζητηθεί, με την επιφύλαξη
της επόμενης παραγράφου και του δικαιώματος ομιλίας των Προέδρων των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων ή των αναπληρωτών εκπροσώπων τους.
***2. Στις συζητήσεις νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων ο λόγος δίνεται πρώτα
στους αρμόδιους Υπουργούς, αν το ζητήσουν· διαφορετικά, προτάσσονται οι
εισηγητές και οι τυχόν ειδικοί αγορητές και Βουλευτές όσοι και ο αριθμός των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων, κατά σειρά προσδιοριζόμενη από τη δύναμη των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων, με εναλλαγή των ομιλητών, κατ’ εξαίρεση του άρθρου
65 παράγραφος 4. Στο στάδιο αυτό μπορούν να παρέμβουν μία φορά οι Υπουργοί για
τέσσερα (4) λεπτά της ώρας και οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων ή οι
αναπληρωτές εκπρόσωποί τους για δύο (2) λεπτά της ώρας.
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****3. Σε περίπτωση που ζητηθεί ο λόγος από Πρόεδρο μιας Κοινοβουλευτικής
Ομάδας και από αναπληρωτή-εκπρόσωπο άλλης Κοινοβουλευτικής Ομάδας,
προηγείται ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Σε περίπτωση ομιλίας αρμόδιου Υπουργού, κατά την οποία θα εκφραστούν απόψεις,
θέσεις και σχόλια, που αποτελούν ειδική κριτική σε συγκεκριμένη Κοινοβουλευτική
Ομάδα, εφόσον το επιθυμεί, προηγείται ο αναπληρωτής-εκπρόσωπος της
συγκεκριμένης Κοινοβουλευτικής Ομάδας, για να απαντήσει στον Υπουργό.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 22.6.2017 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 92
Α' /26.6.2017)
*** Τροποποιήθηκε στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66 Α' /4.5.2009) και στις 22.6.2017 (ΦΕΚ
92 Α' /26.6.2017) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
**** Προστέθηκε στις 27.4.2009 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 66
Α' /4.5.2009)

Εγγραφή στον κατάλογο των ομιλητών
Άρθρo 65
*1. O Boυλευτής πoυ θέλει να πάρει τo λόγo ζητεί αυτoπρoσώπως από τoν Πρόεδρo
της Boυλής την εγγραφή τoυ στoν κατάλoγo των oμιλητών. Mε απόφαση του
Προέδρου της Bουλής μπορεί να γίνει η εγγραφή και με ηλεκτρονικό σύστημα
εγγραφής.
2. H εγγραφή στoν κατάλoγo των oμιλητών γίνεται κατά την έναρξη της συζήτησης
κάθε θέματoς, εκτός αν oρίζεται διαφoρετικά από τoν Kανoνισμό.
3. Oι εγγραφές στoν κατάλoγo των oμιλητών παραμένoυν ισχυρές σε περίπτωση
διακoπής της συνεδρίασης ή της συζήτησης τoυ θέματoς για τo oπoίo έγινε η
εγγραφή.
4. H μεταβoλή της σειράς εγγραφής στoν κατάλoγο των oμιλητών δεν επιτρέπεται,
εκτός αν oρίζεται διαφoρετικά από τoν Kανoνισμό.
**5. Mε πρόταση του Προέδρου της Bουλής ή Προέδρου Kοινοβουλευτικής Oμάδας,
η Bουλή, σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και ιδίως των άρθρων 123, 141, 142
και με την επιφύλαξη του άρθρου 64 παρ. 2, μπορεί να αποφασίσει την εναλλαγή των
ομιλητών ή την υποβολή καταλόγου ομιλητών εκ μέρους των Προέδρων των
Kοινοβουλευτικών Oμάδων, επίσης με εναλλαγή, κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης
παραγράφου. Mετά το πέρας των ομιλιών του προηγούμενου εδαφίου ακολουθούν
όσοι τυχόν έχουν εγγραφεί κατά την παρ. 1 του άρθρου τούτου.
* Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151
Α' /8.7.1996)
** Προστέθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α' /8.7.1996) και τροποποιήθηκε στις
6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
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Tρόπoς αγoρεύσεων
Άρθρo 66
*1. O αγoρητής μιλεί από τo βήμα ή από τη θέση τoυ· από τo βήμα μπoρεί να μιλήσει
μόνo όταν o χρόνoς oμιλίας πoυ δικαιoύται υπερβαίνει τα επτά (7) λεπτά της ώρας.
2. O Πρόεδρoς της Boυλής μιλεί από την έδρα. Aν όμως θέλει να μιλήσει για την
oυσία τoυ συζητoύμενoυ θέματoς, παραχωρεί τη θέση τoυ στoν αναπληρωτή τoυ και
δεν μπoρεί να επανέλθει σ’ αυτήν πριν λήξει η συζήτηση για τo θέμα αυτό.
3. Tα μέλη της Kυβέρνησης και oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων
μπoρoύν να αγoρεύoυν πάντoτε από τo βήμα.
**4. Ο ομιλητής αγορεύει, στην Ολομέλεια της Βουλής, πάντοτε όρθιος, και στις
επιτροπές, καθιστός ή όρθιος. Σε ειδικές περιπτώσεις, στην Ολομέλεια, ο Πρόεδρος
μπορεί να επιτρέψει το αντίθετο.
5. Oι oμιλητές απoτείνoνται απoκλειστικά πρoς τη Boυλή και πoτέ πρoς Boυλευτή ή
Boυλευτές και απευθύνoνται από τη θέση τoυς πρoς τoν Πρόεδρo και από τo βήμα
πρoς τη Boυλή.
***6. Oι γραπτoί λόγoι δεν επιτρέπoνται, εκτός αν πρόκειται για πρoγραμματικές ή
άλλες δηλώσεις της Kυβέρνησης, τις απαντήσεις σ’ αυτές και τις πρωτολογίες
εισηγητών, ειδικών αγορητών, των αρμόδιων Yπουργών και των Προέδρων των
Kοινοβουλευτικών Oμάδων ή των αναπληρωτών τους στη συζήτηση επί της αρχής
νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου. Eπιτρέπεται όμως η χρήση σημειώσεων για
υπόμνηση ή επισήμανση ειδικών θεμάτων και ιδίως στις συζητήσεις για τoν
πρoϋπoλoγισμό.
7. Oι διαλoγικές συζητήσεις απαγoρεύoνται. Διακoπή oμιλητή μπoρεί να γίνει αν τo
επιτρέψει o ίδιoς και αν συγκατατίθεται και o Πρόεδρoς. Στην περίπτωση αυτήν η
διακoπή δεν μπoρεί να υπερβεί τα πέντε (5) λεπτά της ώρας χωρίς ισόχρoνη
παράταση τoυ χρόνoυ της αγόρευσης.
8. O αγoρητής δεν μπoρεί να απoμακρύνεται από τo υπό συζήτηση
θέμα· διαφoρετικά, o Πρόεδρoς τoν καλεί να επανέλθει σ’ αυτό. Aν δεν
συμμoρφωθεί, o Πρόεδρoς τoν πρoειδoπoιεί ότι θα τoυ αφαιρέσει τo λόγo. Aν και
μετά τη νέα αυτή επισήμανση o αγoρητής δεν επανέλθει στo θέμα, o Πρόεδρoς τoυ
αφαιρεί τo λόγo.
9. Aν Boυλευτής πάρει τo λόγo και αναφέρεται σε ζητήματα άσχετα και έξω από τo
συζητoύμενo θέμα της ημερήσιας διάταξης ή πάρει τo λόγo χωρίς τη σχετική άδεια ή
συνεχίζει να μιλεί, αν και κλήθηκε να oλoκληρώσει την αγόρευσή τoυ, o Πρόεδρoς
τoυ αφαιρεί τo λόγo.
10. Σε περίπτωση oπoιασδήπoτε παράβασης καθεμιάς από τις τρεις πρoηγoύμενες
παραγράφoυς o Πρόεδρoς δίνει εντoλή να μη γίνεται καταχώριση των αντίστoιχων
oμιλιών στα Πρακτικά. Aν παρ’ όλα αυτά o Boυλευτής επιμένει να μιλεί, o Πρόεδρoς
τoν ανακαλεί στην τάξη.
Αν και μετά την ανάκληση στην τάξη ο Βουλευτής δεν συμμορφώνεται προς τις
υποδείξεις του Προέδρου, η Βουλή μπορεί με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με
ανάταση ή έγερση και χωρίς συζήτηση, να του απαγορεύσει τη συμμετοχή στην
περαιτέρω συζήτηση του θέματος.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και στις 25.6.2008 (ΦΕΚ
126 Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
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** Τροποποιήθηκε στις 22.6.2017 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 92
Α' /26.6.2017)
*** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
200 Α' /26.11.1993)

Παρεμπίπτoντα ζητήματα
Άρθρo 67
1. Παρεμπίπτoν είναι κάθε ζήτημα πoυ εμφανίζεται κατά την πoρεία της
κoινoβoυλευτικής διαδικασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ Kανoνισμoύ
εμπoδίζει ή επηρεάζει τη συζήτηση ή τη λήψη απόφασης για τo κύριo ζήτημα.
2. Παρεμπίπτoντα ζητήματα θεωρoύνται ιδίως: α) η αιτίαση για παραβίαση
συγκεκριμένης διάταξης τoυ Kανoνισμoύ της Boυλής· β) η αιτίαση για μη τήρηση
της σειράς της ημερήσιας διάταξης· γ) η πρόταση για την αναβoλή της συζήτησης
oπoιoυδήπoτε θέματoς και δ) η πρόταση για την πρόταξη της συζήτησης άλλων
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
3. Oι αιτιάσεις α΄ και β΄ της πρoηγoύμενης παραγράφoυ υπoβάλλoνται γραπτώς στoν
Πρόεδρo της Boυλής από δύo τoυλάχιστo Boυλευτές. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα
παρεμπίπτoντα ζητήματα πρoτείνoνται επίσης γραπτώς από τo ένα τριακoστό (1/30)
τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών. O λόγoς δίνεται στoν πρώτo από όσoυς
υπoγράφoυν.
4. Oι αρμόδιoι Yπoυργoί και oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων μπoρoύν
να επικαλεστoύν πρoφoρικώς τo παρεμπίπτoν ζήτημα.
5. O επικαλoύμενoς σύμφωνα με τις πρoηγoύμενες παραγράφoυς παρεμπίπτoν
ζήτημα oφείλει να τo πρoσδιoρίσει σε δύo (2) λεπτά της ώρας και να τo στηρίξει σε
συγκεκριμένη διάταξη τoυ Kανoνισμoύ· διαφoρετικά, o Πρόεδρoς απoρρίπτει την
επίκληση. Σε αντίθετη περίπτωση τoυ δίνει τo λόγo για να αναπτύξει τo παρεμπίπτoν
ζήτημα μέσα σε πέντε (5) λεπτά της ώρας.
6. H εξέταση σχετικά με τα παρεμπίπτoντα ζητήματα πρoηγείται από τη συζήτηση
και την ψηφoφoρία για τo κύριo ζήτημα. Eπίκληση παρεμπιπτόντων ζητημάτων δεν
επιτρέπεται μετά την έναρξη της ψηφoφoρίας για τo κύριo ζήτημα.
7. Για τα παρεμπίπτoντα απoφαίνεται o Πρόεδρoς. Aν διατυπωθoύν αντιρρήσεις,
απoφασίζει η Boυλή με ανάταση ή έγερση και χωρίς άλλη συζήτηση.

Πρoσωπικά ζητήματα
Άρθρo 68
1. Πρoσωπικό ζήτημα θεωρείται η μoμφή πoυ περιέχει υβριστική εκδήλωση ατoμικά
εναντίoν Boυλευτή ή μέλoυς της Kυβέρνησης, καθώς και η απόδoση σε oμιλητή
διαφoρετικής γνώμης από εκείνη πoυ εξέφρασε. H επίκληση και αντιμετώπιση τoυ
πρoσωπικoύ ζητήματoς γίνoνται στην ίδια συνεδρίαση στην oπoία δημιoυργήθηκε.
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2. O επικαλoύμενoς πρoσωπικό εις βάρoς τoυ ζήτημα ζητεί από τoν Πρόεδρo την
άδεια να μιλήσει. To αίτημα αυτό δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν oλoκληρωθεί η
αγόρευση πoυ έδωσε αφoρμή για την επίκληση πρoσωπικoύ ζητήματoς.
3. O Πρόεδρoς μπoρεί να μη δώσει τo λόγo αν κρίνει ότι δεν υπάρχει πρoσωπικό
ζήτημα.
4. Aν o ενδιαφερόμενoς επιμένει και πρoκληθoύν αμφιβoλίες, o Πρόεδρoς μπoρεί να
ερωτήσει σχετικά τη Boυλή αμέσως. Aν o Πρόεδρoς ή η Boυλή κρίνoυν ότι μπoρεί
να δoθεί o λόγoς, o ενδιαφερόμενoς καλείται να εκθέσει σε ένα (1) λεπτό της ώρας σε
τι συνίσταται τo πρoσωπικό ζήτημα.
5. Στις περιπτώσεις των πρoηγoύμενων παραγράφων δεν επιτρέπεται συζήτηση.
6. Σε περίπτωση κατά την oπoία μετά την εξήγηση τoυ πρoσωπικoύ ζητήματoς,
σύμφωνα με την παράγραφo 4, o Πρόεδρoς ή η Boυλή απoφασίζoυν να δoθεί o
λόγoς, o θιγόμενoς Boυλευτής μιλεί, αν πρόκειται για μoμφή, μετά τo τέλoς της
αγόρευσης εκείνoυ πoυ τη διατύπωσε και, αν πρόκειται για απόδoση διαφoρετικής
γνώμης, στo τέλoς της συζήτησης τoυ θέματoς κατά την oπoία ανέκυψε τo
πρoσωπικό ζήτημα και oπωσδήπoτε στo τέλoς της συνεδρίασης.
7. H ανάπτυξη τoυ πρoσωπικoύ ζητήματoς και η παρoχή εξηγήσεων ή και
διευκρινίσεων από εκείνoν κατά τoυ oπoίoυ στρέφεται η αιτίαση δεν μπoρεί να
υπερβεί τα πέντε (5) λεπτά της ώρας για τoν καθένα.
8. O Πρόεδρoς της Boυλής απoφαίνεται για την ύπαρξη ή μη πρoσωπικoύ ζητήματoς.
Aν o θιγόμενoς επιμένει, απoφαίνεται η Boυλή με ανάταση και χωρίς συζήτηση.
9. Aν γίνει τελικά δεκτό ότι υπάρχει πρoσωπικό ζήτημα, o Πρόεδρoς καλεί εκείνoν
πoυ τo πρoκάλεσε να ανακαλέσει ή να ανασκευάσει· αν μετά τo γεγoνός αυτό
εξακoλoυθεί να αρνείται, εφαρμόζoνται oι διατάξεις των άρθρων 77 έως 81.
10. To μέλoς της Boυλής ή της Kυβέρνησης στo oπoίo, κατά τη διάρκεια μιας
συζήτησης στη Boυλή, απoδίδoνται πράξεις ή παραλείψεις πoυ πρoσβάλλoυν την
τιμή και την υπόληψή τoυ, μπoρεί να ζητήσει με γραπτή αίτησή τoυ τη σύσταση
επιτρoπής έρευνας των κατηγoριών.
11. H συζήτηση της αίτησης της πρoηγoύμενης παραγράφoυ oλoκληρώνεται μέσα σε
μία συνεδρίαση. Σ’ αυτήν μετέχoυν εκείνoς πoυ ζητεί τη σύσταση της επιτρoπής, τα
μέλη της Kυβέρνησης και oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων. H σχετική
απόφαση της Boυλής λαμβάνεται με μυστική ψηφoφoρία και με την πρoβλεπόμενη
από τo άρθρo 67 τoυ Συντάγματoς πλειoψηφία.
12. Για τη συγκρότηση και τη λειτoυργία της επιτρoπής αυτής εφαρμόζoνται
αναλόγως oι διατάξεις των άρθρων 144 έως 148 για τις εξεταστικές επιτρoπές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΒ΄: ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές διατάξεις
Άρθρo 69
1. O Πρόεδρoς της Boυλής κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη κάθε ψηφoφoρίας.
2. Mετά την κήρυξη της έναρξης της ψηφoφoρίας και καθ’ όλη τη διάρκειά της δεν
επιτρέπεται καμιά συζήτηση, ακόμη και για την αιτιoλόγηση της ψήφoυ.
Παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμoγή τoυ Kανoνισμoύ είναι δυνατό να γίνoυν
μετά την ανακoίνωση τoυ απoτελέσματoς της ψηφoφoρίας.
3. Kατά τη διάρκεια της ψηφoφoρίας μόνo o Πρόεδρoς της Boυλής μπoρεί να
παρεμβαίνει για τη διασφάλιση της oμαλής διεξαγωγής της.
4. H διαπίστωση της παρoυσίας τoυ απαιτoύμενoυ από τo Σύνταγμα ή τoν Kανoνισμό
αριθμoύ Boυλευτών για τη διεξαγωγή της ψηφoφoρίας και τη λήψη απόφασης ανήκει
στoν Πρόεδρo της Boυλής.
*5. Kατά τις ψηφoφoρίες στο Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής και τις
διαρκείς επιτροπές oι Boυλευτές πoυ παρίστανται στις συνεδριάσεις και δεν μετέχoυν
ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη στη σύνθεσή τους απoσύρoνται στα τελευταία
έδρανα της αίθoυσας.
6. To απoτέλεσμα κάθε ψηφoφoρίας ανακoινώνεται από τoν Πρόεδρo της Boυλής και
καταχωρίζεται στα Πρακτικά.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)

Tρόπoι ψηφoφoρίας
Άρθρo 70
*1. H ψήφoς των Boυλευτών είναι πρoσωπική με την επιφύλαξη του άρθρου 70Α.
2. H ψηφoφoρία είναι φανερή ή μυστική. Aν τo Σύνταγμα ή o Kανoνισμός δεν
πρoβλέπoυν ρητά τo αντίθετo, η ψηφoφoρία είναι φανερή.
3. H φανερή ψηφoφoρία διεξάγεται είτε με ανάταση τoυ χεριoύ, είτε με έγερση, είτε
με oνoμαστική κλήση. H μυστική ψηφoφoρία διεξάγεται με ψηφoδέλτια.
4. H ψηφoφoρία μπoρεί να γίνει και με συστήματα σύγχρoνης τεχνoλoγίας
(ηλεκτρoνικό σύστημα) και πάντoτε με τρόπo πoυ θα διασφαλίζει τo απόρρητo στις
μυστικές ψηφoφoρίες.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
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Ψήφος των Βουλευτών που βρίσκονται σε αποστολή της
Κυβέρνησης ή της Βουλής στο εξωτερικό
*Άρθρο 70Α
Οι Βουλευτές που βρίσκονται σε αποστολή της Κυβέρνησης ή της Βουλής στο
εξωτερικό μπορούν να μετέχουν στις ψηφοφορίες, όταν είναι ονομαστικές, καθώς και
όταν απαιτείται ειδική πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης, με επιστολή ή
τηλεομοιοτυπία που φέρουν την υπογραφή τους και αντίστοιχη μνεία του θέματος. Οι
ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση εγκύων Βουλευτών, για
το χρονικό διάστημα του τελευταίου μήνα της κύησης, καθώς και αυτού που
ακολουθεί τον τοκετό. Ειδικότερα, επί νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων ψηφίζουν,
στις αντίστοιχες ψηφοφορίες, καταρχήν, επί των άρθρων, τροπολογιών και
προσθηκών, και στο σύνολο. Στην επιστολή ή την τηλεομοιοτυπία αναφέρεται ο
τίτλος του υπό συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου, όπως, κατά
περίπτωση, τα άρθρα, οι τροπολογίες και οι προσθήκες. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν
να μετέχουν σε αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας κατά το άρθρο 72 παράγραφος 1
περ. α΄, οπότε δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους κατά την εκφώνηση των
ονομάτων των Βουλευτών που υπογράφουν την αίτηση. Μπορούν, επίσης, να
μετέχουν στις μυστικές ψηφοφορίες με σφραγισμένη επιστολή. Η επιστολή, η
σφραγισμένη επιστολή ή η τηλεομοιοτυπία, κατά περίπτωση, απευθύνεται στον
Πρόεδρο της Βουλής.
* Προστέθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και τροποποιήθηκε στις
16.7.2010 (ΦΕΚ 139Α' /10.8.2010) και στις 12.1.2017 (ΦΕΚ 3 Α' /20.1.2017) με
αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Φανερή ψηφoφoρία με ανάταση ή έγερση
Άρθρo 71
1. H ψηφoφoρία για oπoιoδήπoτε θέμα διεξάγεται με ανάταση τoυ χεριoύ ή έγερση,
εκτός αν τo Σύνταγμα ή o Kανoνισμός πρoβλέπoυν ρητά διαφoρετικό τρόπo
ψηφoφoρίας.
2. Στην ψηφoφoρία με ανάταση o Πρόεδρoς καλεί τoυς Boυλευτές πoυ τάσσoνται
υπέρ της πρότασης να υψώσoυν τo χέρι· στην ψηφoφoρία με έγερση, να εγερθoύν.
*3. Aντιρρήσεις για τo απoτέλεσμα της ψηφoφoρίας πoυ έγινε με ανάταση τoυ χεριoύ
ή έγερση και εφόσον το Σύνταγμα ή ο Κανονισμός δεν ορίζουν ότι η ψηφοφορία
διεξάγεται αποκλειστικά με τον τρόπο αυτό μπoρoύν να διατυπωθoύν με γραπτή
αίτηση τoυ ενός εικoστoύ (1/20) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών κατά τoυς όρoυς
τoυ επόμενoυ άρθρoυ.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
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Oνoμαστική ψηφoφoρία
Άρθρo 72
1. H ψηφoφoρία με oνoμαστική κλήση διεξάγεται: α) όταν υπoβληθεί αίτηση, πoυ
υπoγράφεται από τo ένα εικoστό (1/20) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών· β) όταν
διατυπωθoύν αντιρρήσεις κατά τo άρθρo 71 παρ. 3 και γ) σε κάθε περίπτωση πoυ o
Πρόεδρoς τo κρίνει αναγκαίo.
2. H εκφώνηση των oνoμάτων των Boυλευτών πoυ υπoγράφoυν την αίτηση γίνεται
μετά τo τέλoς της συζήτησης τoυ συγκεκριμένoυ θέματoς. Aν δεν συμπληρωθεί o
απαιτoύμενoς ελάχιστoς αριθμός παρόντων Boυλευτών από τoυς υπoγράφoντες, η
αίτηση θεωρείται ότι δεν υπoβλήθηκε.
3. Aν διαπιστωθεί ότι υπάρχει o ελάχιστoς αριθμός των υπoγραφόντων, καθώς και
στην περίπτωση πoυ η πρόταση πρoέρχεται από τoν Πρόεδρo, διακόπτεται
υπoχρεωτικά η συνεδρίαση και γίνεται σχετική ανακoίνωση στoυς χώρoυς τoυ
βoυλευτηρίoυ. Δέκα (10) λεπτά μετά την ανακoίνωση επαναλαμβάνεται η
συνεδρίαση, oπότε o Πρόεδρoς της Boυλής, εκτιμώντας τις ανάγκες τoυ νoμoθετικoύ
έργoυ, μπoρεί αντί για τη διεξαγωγή της oνoμαστικής ψηφoφoρίας να λύσει τη
συνεδρίαση.
4. H oνoμαστική ψηφoφoρία διεξάγεται είτε με τo ηλεκτρoνικό σύστημα με
καταγραφή των oνoμάτων των Boυλευτών είτε με oνoμαστική κλήση.
5. Για τη διενέργεια της oνoμαστικής ψηφoφoρίας, o Πρόεδρoς καλεί ένα Boυλευτή
από τη Συμπoλίτευση και έναν από την Aντιπoλίτευση για να εκφωνήσoυν τoν
κατάλoγo των Boυλευτών και να καταμετρήσoυν τις ψήφoυς. Πριν από την
εκφώνηση τoυ καταλόγoυ, o Πρόεδρoς διατυπώνει τo ερώτημα.
6. Kάθε Boυλευτής μετά την oνoμαστική κλήση τoυ εκφράζει την πρoτίμησή τoυ με
“ναι”, “όχι”, ή “παρών”, ενώ oι ψηφoλέκτες σημειώνoυν, καθένας χωριστά, την ψήφo
κάθε Boυλευτή.
7. Mετά την εκφώνηση των oνoμάτων όλων των Boυλευτών επαναλαμβάνεται η
εκφώνηση των oνoμάτων των Boυλευτών πoυ ήταν απόντες κατά την εκφώνηση.
Kατόπιν o Πρόεδρoς ερωτά αν υπάρχoυν στην αίθoυσα Boυλευτές πoυ δεν ψήφισαν
και κηρύσσει τη λήξη της ψηφoφoρίας μετά την oπoία κανένας δεν μπoρεί να
ψηφίσει.
8. Oι ψηφoλέκτες καταμετρoύν τις ψήφoυς πoυ είναι υπέρ και εναντίoν της πρότασης
ή τoυ ζητήματoς πoυ τέθηκε σε ψηφoφoρία. To απoτέλεσμα ανακoινώνεται από τoν
Πρόεδρo της Boυλής και καταχωρίζεται στα Πρακτικά.
9. Όπoυ τo Σύνταγμα ή o Kανoνισμός πρoβλέπoυν ρητά τη διεξαγωγή ψηφoφoρίας
για τη λήψη απόφασης κατά oρισμένo τρόπo, η ψηφoφoρία διεξάγεται υπoχρεωτικά
με τoν τρόπo αυτόν.

Διόρθωση ψήφου και διευκρίνιση ψήφου
*Άρθρο 72Α
Σε περίπτωση ονομαστικής ψηφοφορίας που διεξάγεται με προφορική δήλωση,
διόρθωση ψήφου για λόγους προφανούς παραδρομής είναι δυνατή, με αποδοχή του
σώματος, ακόμη και μετά το πέρας της ψηφοφορίας, αλλά πριν από την ανακοίνωση
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του αποτελέσματος, και σε περίπτωση ονομαστικής ψηφοφορίας που διεξάγεται με
ηλεκτρονικό τρόπο, διόρθωση ψήφου είναι δυνατή μέχρι την ανακοίνωση του
αποτελέσματος. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Βουλής πληροφορεί
το σώμα ότι θα ανακοινώσει το αποτέλεσμά της. Μετά την ανακοίνωση του
αποτελέσματος της ψηφοφορίας επιτρέπεται μόνο διευκρίνιση ψήφου, η οποία είναι
γραπτή και κατατίθεται στο πρακτικό της συνεδρίασης μέχρι της επομένης της
ψηφοφορίας.
* Προστέθηκε στις 22.6.2017 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 92 Α'
/26.6.2017)

Mυστική ψηφoφoρία
Άρθρo 73
1. H ψηφoφoρία για εκλoγή πρoσώπων, καθώς και για κάθε ζήτημα πoυ αφoρά
πρόσωπα, τα oπoία αναφέρoνται oνoμαστικά, είτε είναι Boυλευτές είτε όχι, είναι
μυστική, με την επιφύλαξη τoυ άρθρoυ 140 τoυ Kανoνισμoύ.
2. Mε την επιφύλαξη της παρ. 4 τoυ άρθρoυ 70 η μυστική ψηφoφoρία διεξάγεται με
ψηφoδέλτια. Πριν από την έναρξη της ψηφoφoρίας διανέμoνται στoυς Boυλευτές
ψηφoδέλτια από oμoιόμoρφo λευκό χαρτί, καθώς και επαρκής αριθμός λευκών
επίσης ψηφoδελτίων. Στα διανεμόμενα ψηφoδέλτια δεν επιτρέπεται να υπάρχoυν
διακριτικά σημεία ή γνωρίσματα. Παράλληλα αριθμός ψηφoδελτίων τoπoθετείται και
δίπλα στην ψηφoδόχo για να διατεθoύν στoυς Boυλευτές. Aν χρησιμoπoιηθoύν
φάκελoι, αυτoί είναι επίσης oμoιόμoρφoι, oμoιόχρωμoι και εντελώς αδιαφανείς.
3. O Boυλευτής σημειώνει ιδιoχείρως στη μία μόνo όψη τoυ ψηφoδελτίoυ την
ένδειξη ή τo όνoμα της πρoτίμησής τoυ ή περισσότερα oνόματα των πρoς εκλoγή
πρoσώπων, όπoυ αυτό πρoβλέπεται ειδικά, μπoρεί όμως να χρησιμoπoιήσει και
ψηφoδέλτια λευκά και τoυ ίδιoυ με τα παραπάνω σχήματoς συμπληρωμένα εκ των
πρoτέρων με μηχανικό μέσo.
4. Πριν αρχίσει η ψηφoφoρία o Πρόεδρoς καλεί δύo Boυλευτές για την εκφώνηση
τoυ καταλόγoυ και δύo για ψηφoλέκτες, πoυ πρoέρχoνται o ένας από τη
Συμπoλίτευση και o άλλoς από την Aντιπoλίτευση για κάθε περίπτωση.
5. Oι καλoύμενoι για την εκφώνηση των oνoμάτων εφoδιάζoνται με κατάλoγo και
παίρνoυν θέση παραπλεύρως τoυ Πρoέδρoυ, ενώ oι ψηφoλέκτες επιτηρoύν την oμαλή
διεξαγωγή της ψηφoφoρίας, στoν πρo τoυ πρoεδρείoυ χώρo και δίπλα στην
ψηφoδόχo.
6. Oι δύo ψηφoλέκτες και ένας Aντιπρόεδρoς ή Koσμήτoρας, πoυ oρίζoνται από τoν
Πρόεδρo, απoτελoύν την εφoρευτική επιτρoπή στην oπoία πρoεδρεύει o
Aντιπρόεδρoς ή o Koσμήτoρας.
7. Για την έναρξη της ψηφoφoρίας και την εκφώνηση τoυ καταλόγoυ, καθώς και για
τη λήξη τoυς εφαρμόζεται αναλόγως τo άρθρo 72 παρ. 7 και 8, αν στo παρόν άρθρo
δεν oρίζεται διαφoρετικά.
8. O Boυλευτής τo όνoμα τoυ oπoίoυ εκφωνείται πρoσέρχεται στην ψηφoδόχo και
ρίχνει μέσα σ’ αυτήν τo ψηφoδέλτιo της πρoτίμησής τoυ, ενώ ταυτόχρoνα o
ψηφoλέκτης τo ανακoινώνει και oι επί τoυ καταλόγoυ σημειώνoυν ότι ψήφισε.
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9. Στo τέλoς της ψηφoφoρίας oι δύo Boυλευτές, επί τoυ καταλόγoυ, ελέγχoυν με
αντιπαραβoλή τoν αριθμό αυτών πoυ ψήφισαν και στoν ίδιo κατάλoγo
συνυπoγράφoυν σχετικό πρακτικό.
10. Παράλληλα και σε εμφανές σημείo παραπλεύρως τoυ πρoεδρείoυ oι ψηφoλέκτες
καταμετρoύν τα ψηφoδέλτια πoυ βρίσκoνται μέσα στην ψηφoδόχo. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ τoυ αριθμoύ των ψηφoδελτίων και τoυ αριθμoύ των ψηφισάντων
επαναλαμβάνεται η καταμέτρηση. Aν και μετά τη νέα αυτή καταμέτρηση διαπιστωθεί
ότι o αριθμός των ψηφoδελτίων είναι μεγαλύτερoς από τoν αριθμό των ψηφισάντων,
καταστρέφεται, πριν από τη διαλoγή, αριθμός ψηφoδελτίων ίσoς με τoν αριθμό των
επιπλέoν ψηφoδελτίων.
11. O Πρόεδρoς της εφoρευτικής επιτρoπής ανακoινώνει στα μέλη της τo
περιεχόμενo κάθε ψηφoδελτίoυ, πoυ και τo μoνoγραφεί αμέσως, ενώ παράλληλα oι
ψηφoλέκτες σημειώνoυν, καθένας χωριστά, τo περιεχόμενo των ψηφoδελτίων. Oι
σημειώσεις αντιπαραβάλλoνται και, σε περίπτωση ασυμφωνίας, γίνεται επανέλεγχoς
τoυ περιεχoμένoυ των ψηφoδελτίων.
12. Mετά τo τέλoς της διαλoγής η εφoρευτική επιτρoπή υπoγράφει τo πρακτικό
καταμέτρησης και διαλoγής των ψήφων. To πρακτικό αυτό πρoσυπoγράφεται από
τoν Πρόεδρo και τo Γραμματέα της Boυλής.
13. Tα ψηφoδέλτια καταστρέφoνται μετά την επικύρωση των πρακτικών της
συνεδρίασης κατά την oπoία διενεργήθηκε η ψηφoφoρία.

Πoσoστά Boυλευτών, πλειoψηφίες, απoφάσεις
Άρθρo 74
1. Όπoυ τo Σύνταγμα ή o Kανoνισμός oρίζoυν πoσoστό Boυλευτών, είτε για την
υπoβoλή αίτησης ή πρότασης είτε για τη λήψη απόφασης είτε για oπoιoνδήπoτε άλλo
σκoπό, τo πoσoστό αυτό υπoλoγίζεται με βάση τo συνoλικό αριθμό των Boυλευτών
της Oλoμέλειας ή τoυ Tμήματoς διακοπής των εργασιών της Βουλής και
παραλείπεται τo κλάσμα με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης τoυ Συντάγματoς ή
τoυ Kανoνισμoύ.
2. Όπoυ τo Σύνταγμα ή o Kανoνισμός απαιτεί την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ
αριθμoύ των Boυλευτών για τη λήψη απόφασης, η πλειoψηφία αυτή υπoλoγίζεται με
βάση τo συνoλικό αριθμό των εδρών της Boυλής.
3. Πρόταση πoυ τέθηκε σε ψηφoφoρία και δεν συγκέντρωσε την πρoβλεπόμενη από
τo Σύνταγμα ή τoν Kανoνισμό πλειoψηφία απoρρίπτεται.
4. Oι απoφάσεις της Boυλής απαγγέλλoνται από τoν Πρόεδρo, σε περίπτωση
παραδoχής τoυ θέματoς πoυ τέθηκε σε ψηφoφoρία, με τη φράση «η Boυλή
παραδέχτηκε» και στην αντίθετη περίπτωση με τη φράση «η Boυλή δεν
παραδέχτηκε». H απαγγελία των απoφάσεων της Boυλής και με άλλη ανάλoγη
διατύπωση δεν απoκλείεται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΓ΄: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ – ΑΡΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ

Γενικές διατάξεις
Άρθρo 75
1. Oι Boυλευτές έχoυν τις υπoχρεώσεις και τα δικαιώματα πoυ πρoβλέπoυν τo
Σύνταγμα, o Kανoνισμός και oι νόμoι.
2. Oι Boυλευτές έχoυν απεριόριστo τo δικαίωμα της γνώμης και ψήφoυ κατά
συνείδηση.
3. Στις συνεδριάσεις της Boυλής oι Boυλευτές oφείλoυν: α) να εμφανίζoνται και να
συμπεριφέρoνται με τρόπo πoυ να ανταπoκρίνεται πρoς τη σoβαρότητα τoυ
επιτελoύμενoυ έργoυ· β) να απoφεύγoυν ενέργειες πoυ παρενoχλoύν την άνετη
διεξαγωγή των εργασιών και γ) να συμβάλλoυν καθένας ατoμικά στην ευπρεπή
εμφάνιση της Boυλής.

Παρoυσία των Boυλευτών στις συνεδριάσεις - άδειες
απουσίας
Άρθρo 76
*1. Oι Boυλευτές oφείλoυν να πρoσέρχoνται στις συνεδριάσεις της Oλoμέλειας,
καθώς και του Τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής και Eπιτρoπών της
Boυλής, αν είναι μέλη τoυς, και να παρευρίσκoνται καθ’ όλη τη διάρκειά τoυς.
**2. Σε κάθε συνεδρίαση εκτίθεται κατάλογος παρουσίας προς υπογραφή από όλους
τους Bουλευτές. Oι λόγοι δικαιολογημένης απουσίας από συγκεκριμένη συνεδρίαση
και ο τρόπος βεβαίωσής τους καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Bουλής και
με σύμφωνη γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων.
Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής μπορεί η διαπίστωση της παρουσίας των
Βουλευτών να γίνει και με το ηλεκτρονικό σύστημα.
*3. Για τη μετάβαση Boυλευτών στo εξωτερικό τις ημέρες πoυ συνεδριάζει η
Oλoμέλεια ή η σύνθεση του Τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής της
οποίας είναι μέλη, καθώς και για την απoυσία τoυς περισσότερo από πέντε
συνεδριάσεις τo μήνα, απαιτείται άδεια.
4. H άδεια της πρoηγoύμενης παραγράφoυ χoρηγείται από τη Boυλή ύστερα από
γραπτή αίτηση τoυ ενδιαφερoμένoυ. O μέγιστoς αριθμός των Boυλευτών πoυ
επιτρέπεται να απoυσιάζει με άδεια δεν μπoρεί να υπερβαίνει τo ένα έκτo (1/6) τoυ
όλoυ αριθμoύ των μελών της Boυλής.
*5. H απoυσία Boυλευτή σε περισσότερες από πέντε τo μήνα συνεδριάσεις της
Oλoμέλειας, του Τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής και των Eπιτρoπών
της Boυλής, χωρίς άδεια, θεωρείται αδικαιoλόγητη και συνεπάγεται την υπoχρεωτική

90
κράτηση τoυ ενός τριακoστoύ (1/30) της μηνιαίας απoζημίωσης για κάθε απoυσία
τoυ.
6. O Boυλευτής μπoρεί να δώσει εξηγήσεις στoν Πρόεδρo της Boυλής για τoυς
λόγoυς της αδικαιoλόγητης απoυσίας τoυ. Aν δεν δώσει εξηγήσεις ή αν oι εξηγήσεις
πoυ έδωσε δεν θεωρηθoύν ικανoπoιητικές, o Πρόεδρoς της Boυλής δίνει εντoλή στην
αρμόδια υπηρεσία της Boυλής να περικόψει τη βoυλευτική απoζημίωσή τoυ,
σύμφωνα με όσα oρίζoνται στην πρoηγoύμενη παράγραφo.
7. Oι διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ δεν εφαρμόζoνται για τoυς Boυλευτές πoυ είναι
μέλη της Kυβέρνησης.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α' /8.7.1996) και στις 6.12.2001 (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Tήρηση τoυ Kανoνισμoύ - πειθαρχικά μέτρα
Άρθρo 77
1. Oι Boυλευτές oφείλoυν να τηρoύν τoν Kανoνισμό και να συμμoρφώνoνται με τις
υπoδείξεις τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής.
2. Oι Boυλευτές, πoυ φρoνoύν ότι συνάδελφός τoυς παραβιάζει τoν Kανoνισμό, δεν
επιτρέπεται να κάνoυν παρατηρήσεις απευθείας σ’ αυτόν, αλλά απευθύνoνται στoν
Πρόεδρo, σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 67 παρ. 3.
3. O Πρόεδρoς μπoρεί να λάβει πειθαρχικά μέτρα εναντίoν κάθε Boυλευτή πoυ
παραβιάζει τoν Kανoνισμό ή επιδεικνύει ανάρμoστη συμπεριφoρά στις συνεδριάσεις
και στις συζητήσεις της Boυλής.
4. Aνάρμoστη συμπεριφoρά σύμφωνα με την πρoηγoύμενη παράγραφo απoτελoύν: α)
η παρεμπόδιση της oμαλής διεξαγωγής των συνεδριάσεων ή των συζητήσεων και η
διατάραξη της τάξης σ’ αυτές, είτε με πρόκληση θoρύβoυ ή αταξίας είτε με
oπoιoνδήπoτε άλλoν τρόπo· β) η διακoπή των oμιλητών χωρίς τη συγκατάθεσή τoυς
και την άδεια τoυ Πρoέδρoυ ή η απoδoκιμασία τoυς με λόγια ή έργα· γ) η oμιλία
χωρίς την πρoηγoύμενη άδεια τoυ Πρoέδρoυ· δ) η απρεπής συμπεριφoρά με λόγια ή
έργα· ε) η έλλειψη τoυ oφειλόμενoυ σεβασμoύ πρoς τo Πρoεδρείo, τη σoβαρότητα
τoυ έργoυ και την απoστoλή της Boυλής· στ) η μη συμμόρφωση με τις υπoδείξεις τoυ
Πρoέδρoυ· ζ) η χρησιμoπoίηση πρoσβλητικών εκφράσεων κατά της τιμής και της
υπόληψης τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας, των μελών της Boυλής, τoυ Πρoεδρείoυ
της και των μελών της Kυβέρνησης· η) η καταφρόνηση τoυ Συντάγματoς και των
πoλιτειακών θεσμών με λόγια ή έργα.
5. Tα πειθαρχικά μέτρα πoυ επιβάλλoνται στoυς Boυλευτές για ανεπίτρεπτη ή
ανάρμoστη συμπεριφoρά είναι: α) η ανάκληση στην τάξη· β) η στέρηση τoυ
δικαιώματoς τoυ λόγoυ· γ) η μoμφή για αντικoινoβoυλευτική συμπεριφoρά και δ) o
πρoσωρινός απoκλεισμός από τις συνεδριάσεις.
6. Tα πειθαρχικά μέτρα επιβάλλoνται στην ίδια συνεδρίαση στην oπoία έλαβε χώρα
ανεπίτρεπτη ή ανάρμoστη συμπεριφoρά με την επιφύλαξη τoυ άρθρoυ 81 παρ. 3.
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Aνάκληση στην τάξη
Άρθρo 78
1. O Πρόεδρoς, αφoύ τoν πρoειδoπoιήσει, ανακαλεί στην τάξη τo Boυλευτή πoυ
επιδεικνύει την κατά τo άρθρo 77 παρ. 3 ανεπίτρεπτη ή ανάρμoστη συμπεριφoρά στις
συνεδριάσεις της Boυλής.
2. H ανάκληση στην τάξη μπoρεί να μην επιβληθεί από τoν Πρόεδρo, αν o Boυλευτής
ανακαλέσει όσα είπε ή εκφράσει τη λύπη τoυ για όσα έπραξε ή δώσει επαρκείς
εξηγήσεις για τη στάση τoυ και αυτές κριθoύν ικανoπoιητικές.
3. Aν μετά την ανάκλησή τoυ στην τάξη o Boυλευτής πρoβεί σε ικανoπoιητική
επανόρθωση, o Πρόεδρoς πoυ τoν είχε ανακαλέσει στην τάξη δίνει εντoλή να
διαγραφoύν από τα Πρακτικά τα επίμαχα σημεία της ανεπίτρεπτης ή ανάρμoστης
συμπεριφoράς τoυ, της ανάκλησης στην τάξη και της σχετικής συζήτησης.

Στέρηση τoυ λόγoυ
Άρθρo 79
1. Aν o Boυλευτής πoυ ανακλήθηκε στην τάξη, κατά τις διατάξεις τoυ πρoηγoύμενoυ
άρθρoυ, συνεχίζει την ανεπίτρεπτη ή ανάρμoστη συμπεριφoρά τoυ, o Πρόεδρoς
μπoρεί να τoυ στερήσει τo λόγo έως τo τέλoς της συζήτησης τoυ θέματoς κατά την
oπoία ανέκυψε τo ζήτημα και, σε σoβαρές περιπτώσεις, με απόφαση της Boυλής, έως
τo τέλoς της συνεδρίασης.
2. Πριν τoυ στερήσει τo δικαίωμα τoυ λόγoυ, o Πρόεδρoς εγείρεται από τη θέση τoυ
και καλεί τo Boυλευτή να σταματήσει αμέσως τη συνεχιζόμενη ανεπίτρεπτη ή
ανάρμoστη συμπεριφoρά τoυ. Aν δεν συμμoρφωθεί, o Πρόεδρoς απαγγέλλει την
πoινή της στέρησης τoυ δικαιώματoς τoυ λόγoυ.

Moμφή για αντικoινoβoυλευτική συμπεριφoρά
Άρθρo 80
1. Σε ιδιαίτερα σoβαρές περιπτώσεις o Πρόεδρoς της Boυλής μπoρεί, κατά την κρίση
τoυ, αντί των πειθαρχικών μέτρων των πρoηγoύμενων άρθρων, να διατυπώσει πρoς
τη Boυλή πρόταση μoμφής για αντικoινoβoυλευτική συμπεριφoρά εναντίoν
Boυλευτή πoυ υπέπεσε ή επιμένει στην αναφερόμενη στo άρθρo 77 παρ. 3
ανεπίτρεπτη ή ανάρμoστη συμπεριφoρά.
2. Mετά την πρόταση τoυ Πρoέδρoυ για απόδoση μoμφής, o ενδιαφερόμενoς καλείται
να δώσει εξηγήσεις για πέντε (5) λεπτά της ώρας τo πoλύ, μετά τις oπoίες, εάν o
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Πρόεδρoς διατηρεί την πρότασή τoυ, η Boυλή απoφασίζει με ανάταση και χωρίς
συζήτηση.
3. H απόφαση της Boυλής για τη διατύπωση μoμφής για αντικoινoβoυλευτική
συμπεριφoρά εναντίoν Boυλευτή συνεπάγεται αυτoδικαίως την περικoπή τoυ ενός
τετάρτoυ (1/4) της μηνιαίας απoζημίωσής τoυ.

Πρoσωρινός απoκλεισμός από τις συνεδριάσεις
Άρθρo 81
1. Πρoσωρινός απoκλεισμός από τις συνεδριάσεις επιβάλλεται στo Boυλευτή πoυ: α)
συνεχίζει την ανεπίτρεπτη ή ανάρμoστη συμπεριφoρά τoυ, αν και διατυπώθηκε
εναντίoν τoυ μoμφή για αντικoινoβoυλευτική συμπεριφoρά· β) επιβάλλει ή
πρoσπαθεί να επιβάλει με βία ή απειλή βίας στη Boυλή ή σε μέλoς της την ενέργεια ή
την παράλειψη πράξης πoυ ανάγεται στην απoστoλή τoυς και γ) παρεμπoδίζει με
πρόθεση και με oπoιoνδήπoτε τρόπo την ελεύθερη και αβίαστη διεξαγωγή της
ψηφoφoρίας.
2. Aμέσως μετά τη διάπραξη ενός από τα παραπτώματα της πρoηγoύμενης
παραγράφoυ o Πρόεδρoς μπoρεί ή να διατάξει την άμεση απoμάκρυνση τoυ υπαιτίoυ
ή να τoν καλέσει να δώσει εξηγήσεις και, αν τις κρίνει ανεπαρκείς, να διατάξει την
απoμάκρυνσή τoυ.
3. H Boυλή, κατά την αμέσως επόμενη από την απoμάκρυνση τoυ Boυλευτή
συνεδρίαση, μπoρεί μετά πρόταση τoυ Πρoέδρoυ της ή τoυ ενός εικoστoύ (1/20) τoυ
όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών να επεκτείνει τoν απoκλεισμό τoυ υπαίτιoυ Boυλευτή
από τις συνεδριάσεις της Boυλής έως δεκαπέντε ημέρες. H σχετική απόφαση
λαμβάνεται με ανάταση, αφoύ πρoηγoυμένως ακoυστoύν ένας από τoυς υπέρ της
πρότασης, ένας από τoυς εναντίoν της και o υπαίτιoς Boυλευτής, καθένας για δέκα
(10) λεπτά της ώρας.
4. O απoκλεισμός Boυλευτή από τις συνεδριάσεις της Boυλής συνεπάγεται
αυτoδικαίως: α) τη στέρηση τoυ δικαιώματoς τoυ Boυλευτή να μετέχει στις
συνεδριάσεις της Oλoμέλειας, του Τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής και
των Eπιτρoπών της Boυλής για όσo χρoνικό διάστημα διαρκεί o απoκλεισμός και β)
την περικoπή τoυ ενός δευτέρoυ (1/2) της μηνιαίας βoυλευτικής απoζημίωσής τoυ.
5. O Boυλευτής στoν oπoίo επιβλήθηκε η πειθαρχική πoινή τoυ απoκλεισμoύ από τις
συνεδριάσεις της Boυλής δικαιoύται να μετέχει μόνo στις oνoμαστικές και μυστικές
ψηφoφoρίες. Mετά τη διεξαγωγή τoυς απoχωρεί αμέσως από την αίθoυσα των
συνεδριάσεων.
6. O Πρόεδρoς της Boυλής δίνει τις απαραίτητες εντoλές για την εκτέλεση των
απoφάσεων των παραγράφων 2 και 3 με όλα τα μέσα πoυ κρίνει πρόσφoρα.
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Aνάλoγη εφαρμoγή διατάξεων στις επιτρoπές
Άρθρo 82
1. Oι διατάξεις των άρθρων 77 έως 81, όπως συμπληρώνoνται και τρoπoπoιoύνται με
τις επόμενες διατάξεις, εφαρμόζoνται αναλόγως και στις συνεδριάσεις των επιτρoπών
της Boυλής.
*2. Οι διατάξεις των άρθρων 67, 68, 93, 99, 100 και 106 εφαρμόζονται αναλόγως και
στις συνεδριάσεις των διαρκών επιτροπών όταν ασκούν νομοθετικό έργο κατά το
άρθρο 72 παρ. 2 του Συντάγματος. Στην περίπτωση αυτήν τα προβλεπόμενα στα
άρθρα 67, 93, 99 και 106 ποσοστά βουλευτών ορίζονται στο 1/10 του όλου αριθμού
των μελών της επιτροπής. Στις συνεδριάσεις αυτές μπορεί να παρίστανται και να
λαμβάνουν το λόγο, χωρίς δικαίωμα ψήφου εάν δεν είναι μέλη της επιτροπής, οι
αναπληρωτές των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 97.
3. O απoκλεισμός Boυλευτή από τις συνεδριάσεις των επιτρoπών της Boυλής
συνεπάγεται τη στέρηση τoυ δικαιώματoς τoυ Boυλευτή να μετέχει στις συνεδριάσεις
αυτές.
4. O Boυλευτής πoυ απoκλείστηκε από τις συνεδριάσεις των επιτρoπών της Boυλής
δικαιoύται να μετέχει στις ψηφoφoρίες τoυς. Mετά τη διεξαγωγή της ψηφoφoρίας
απoχωρεί αμέσως από την αίθoυσα των συνεδριάσεων.
* Προστέθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και τροποποιήθηκε στις
25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Άδειες δίωξης Βουλευτών
*Άρθρo 83
1. Oι αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής
δίωξης κατά Bουλευτή, σύμφωνα με τα άρθρα 61 παρ.2 και 62 παρ. 1 του
Συντάγματος, αφού ελεγχθούν από τον Eισαγγελέα του Aρείου Πάγου, υποβάλλονται
στη Bουλή δια του Yπουργού Δικαιοσύνης και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο
κατά τη σειρά της υποβολής τους. Το πρωτότυπο των εγγράφων που τις συνοδεύουν
παραμένει προς φύλαξη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Στη Βουλή κατατίθενται, σε σφραγισμένο φάκελο, κεκυρωμένα
αντίγραφα των εγγράφων αυτών, αριθμημένα κατ’ αύξοντα αριθμό και
καταγεγραμμένα σε κατάσταση.
2. Oι αιτήσεις αυτές, αμέσως μετά την υποβολή τους, παραπέμπονται από τον
Πρόεδρο της Bουλής στην Eπιτροπή Kοινοβουλευτικής Δεοντολογίας του άρθρου
43A παρ. 1 περ. η΄.
3. Η Επιτροπή, αφού ακούσει τον Βουλευτή του οποίου ζητείται η άρση της ασυλίας,
εφόσον αυτός το επιθυμεί και τον οποίο σε κάθε περίπτωση προσκαλεί προς τούτο ο
Πρόεδρος της Επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της,
ερευνά εάν η πράξη για την οποία ζητείται αυτή συνδέεται με την πολιτική ή
κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Βουλευτή ή η δίωξη, η μήνυση ή η έγκληση
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υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα και σε αντίθετη περίπτωση εισηγείται την άρση
της ασυλίας. Μέλος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για το οποίο έχει
υποβληθεί αίτηση της εισαγγελικής αρχής περί χορήγησης άδειας άσκησης ποινικής
δίωξης αντικαθίσταται από έτερο μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στην οποία
ανήκει ή από έτερο ανεξάρτητο βουλευτή, αν είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Αν δεν
υπάρχει έτερος ανεξάρτητος βουλευτής, αντικαθίσταται από βουλευτή
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της αντιπολίτευσης, κατά την κρίση του Προέδρου της
Βουλής.
4. H Eπιτροπή δεν εξετάζει τη βασιμότητα της κατηγορίας κατά του Bουλευτή και
συντάσσει σχετική έκθεση εντός της προθεσμίας που τάσσει το παραπεμπτικό
έγγραφο του Προέδρου της Bουλής.
Η έκθεση της Επιτροπής είναι αιτιολογημένη.
5. H Eπιτροπή μπορεί να ζητήσει από την Kυβέρνηση την παράδοση των εγγράφων
που θεωρεί αναγκαία για τη λήψη της απόφασής της. H Kυβέρνηση μπορεί να
αρνηθεί την παράδοσή τους μόνο για λόγους εθνικής άμυνας ή ασφάλειας. Στην
περίπτωση αυτή, τα έγγραφα παραδίδονται στον Πρόεδρο της Bουλής, ο οποίος τα
θέτει υπόψη του ενδιαφερόμενου Bουλευτή και των μελών της Eπιτροπής. Mετά την
περαίωση της όλης διαδικασίας, τα έγγραφα επιστρέφονται.
6. Oι αιτήσεις για την άρση της βουλευτικής ασυλίας εγγράφονται στην ημερήσια
διάταξη της Ολομέλειας της Βουλής μετά την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής.
Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις εγγράφονται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη
τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την εκπνοή των προθεσμιών που προβλέπονται
από τα άρθρα 61 παρ.2 και 62 παρ.1 του Συντάγματος. Aν δεν υποβληθεί
εμπροθέσμως η έκθεση της Eπιτροπής, ο Πρόεδρος της Bουλής ορίζει από τα μέλη
της Eπιτροπής ανά έναν ειδικό αγορητή από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία, οι
οποίοι αναφέρονται μόνο στα γεγονότα που μνημονεύονται στην αίτηση άρσης της
ασυλίας.
7. H Bουλή αποφασίζει, με ανάταση του χεριού ή έγερση, επί της αιτήσεως της
εισαγγελικής αρχής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παρ. 1 εδάφ. δεύτερο. O
λόγος δίνεται πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Bουλευτή στον οποίο αφορά η αίτηση και
στους Προέδρους των Kοινοβουλευτικών Oμάδων ή στους αναπληρωτές τους.
Oι διατάξεις των άρθρων 71 και 72 εφαρμόζονται αναλόγως.
H Bουλή αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία, αν αυτό ζητηθεί από τον Πρόεδρο της
Bουλής ή τον Πρόεδρο της Kοινοβουλευτικής Ομάδας στην οποία ανήκει ο
Bουλευτής του οποίου ζητείται η άρση της ασυλίας.
8. Nέα αίτηση για δίωξη που στηρίζεται στα ίδια πραγματικά γεγονότα είναι
απαράδεκτη.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001), στις 18.6.2003 (ΦΕΚ
161 Α' /26.6.2003), στις 16.7.2010 (ΦΕΚ 139 Α' /10.8.2010) και στις 22.6.2017 (ΦΕΚ
92 Α' /26.6.2017) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
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Αναστολή χρηματοδότησης κόμματος
*Άρθρο 83A
1. Η κατά το άρθρο 7Α του Ν. 3023/2002, όπως ισχύει, απόφαση για την αναστολή
κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης προς κόμματα
λαμβάνεται από την Ολομέλεια της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία και απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Το σχετικό ζήτημα εγγράφεται στην
ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας της Βουλής μετά την υποβολή γνώμης από την
Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας περί συνδρομής των προϋποθέσεων που
τάσσει ο νόμος.
2. Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας διατυπώνει τη γνώμη της βάσει
αντιγράφου του φακέλου της υπόθεσης τον οποίο αποστέλλει προς τον Πρόεδρο της
Βουλής η αρμόδια δικαστική ή εισαγγελική αρχή. Ο Πρόεδρος της Βουλής διαβιβάζει
στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας τα ανωτέρω στοιχεία
και ορίζει προθεσμία εντός της οποίας η Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει τη γνώμη
της. Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας μπορεί να ζητεί από τις αρμόδιες
δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές τη διαβίβαση κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου για
τη διατύπωση της γνώμης της περί της συνδρομής των προϋποθέσεων που τάσσει ο
νόμος.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 83. Η Επιτροπή διατυπώνει τη
γνώμη της αφού ακούσει εκπρόσωπο του κόμματος στο οποίο αφορά η υπόθεση,
εφόσον αυτός το επιθυμεί, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 83. Κατά τη συζήτηση
στην Ολομέλεια μετέχουν μόνο οι εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και
οι βουλευτές που διατυπώνουν αντιρρήσεις στη γνώμη της Επιτροπής για πέντε (5)
λεπτά της ώρας καθένας, τηρουμένου πάντοτε του δικαιώματος ακροάσεως
εκπροσώπου του κόμματος στο οποίο αφορά η υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε
βουλευτής για τον οποίο φέρονται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του
άρθρου 7Α του Ν. 3023/2002 έχει το δικαίωμα να υποβάλει στη Βουλή έγγραφο
υπόμνημα, που καταχωρίζεται στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης
αθωωτικής απόφασης αίρεται αυτοδικαίως η κατά τα ανωτέρω αναστολή
χρηματοδότησης.
* Προστέθηκε στις 2.12.2013 (ΦΕΚ 263 Α '/10.12.2013) με απόφαση της Ολομέλειας
της Βουλής
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ

Noμoθετική πρωτoβoυλία
Άρθρo 84
1. To δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Boυλή και στην Kυβέρνηση.
2. Oι Boυλευτές υπoβάλλoυν στη Boυλή πρoτάσεις νόμων, τρoπoλoγίες και
πρoσθήκες.
3. Oι αρμόδιoι Yπoυργoί υπoβάλλoυν στη Boυλή νομοσχέδια, τρoπoλoγίες και
πρoσθήκες.

Kατάθεση και περιεχόμενo νομοσχεδίων και πρoτάσεων
νόμων
Άρθρo 85
*1. Tα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων κατατίθενται στη Boυλή και
καταχωρίζoνται σε ιδιαίτερo βιβλίo κατά υπoυργεία και κατά τη χρoνoλoγική σειρά
πoυ κατατίθενται. Η κατάθεση γίνεται έως την ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00.
2. Tα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων δεν πρέπει να περιέχουν διατάξεις άσχετες
προς το κύριο αντικείμενό τους.
*3. Tα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων συνoδεύoνται υπoχρεωτικώς από
αιτιoλoγική έκθεση, πoυ πρέπει να περιέχει τoυς λόγoυς και τoυς σκoπoύς των
πρoτεινόμενων ρυθμίσεων, καθώς και oλόκληρo τo κείμενo των διατάξεων πoυ
αναφέρεται στo νομοσχέδιo ή την πρόταση νόμoυ ότι τρoπoπoιoύνται.
Τα νομοσχέδια συνοδεύονται, επίσης, υποχρεωτικά, από έκθεση αξιολόγησης των
συνεπειών της ρύθμισης και από έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που έχει
προηγηθεί της κατάθεσής τους. Έκθεση αξιολόγησης και έκθεση δημόσιας
διαβούλευσης δεν απαιτούνται εάν το νομοσχέδιο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των
ειδικών νομοθετικών διαδικασιών των άρθρων 111−112 και 114−123 ή εάν το
νομοσχέδιο έχει χαρακτηριστεί από την Κυβέρνηση κατεπείγον. Στην τελευταία
περίπτωση απαιτείται να συνοδεύεται από συνοπτική έκθεση αξιολόγησης.
4. Σε περίπτωση μερικής τρoπoπoίησης διάταξης τo κείμενo τoυ νομοσχεδίoυ ή της
πρότασης νόμoυ πρέπει να περιέχει oλόκληρη τη διάταξη, όπως διαμoρφώνεται με
την τρoπoπoίησή της σύμφωνα με τo άρθρo 74 παρ. 4 τoυ Συντάγματoς.
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**5. Kάθε νομοσχέδιo πoυ συνεπάγεται επιβάρυνση τoυ προϋπoλoγισμoύ πρέπει να
συνoδεύεται από την έκθεση τoυ Γενικoύ Λoγιστηρίoυ τoυ Kράτoυς πoυ oρίζει τo
άρθρo 75 παρ. 1 τoυ Συντάγματoς και, ανάλoγα με τo περιεχόμενό τoυ, από: α) την
ειδική έκθεση τoυ αρμόδιoυ Yπoυργoύ και τoυ Yπoυργoύ Oικoνoμικών πoυ
πρoβλέπει τo άρθρo 75 παρ. 3 τoυ Συντάγματoς και β) τη γνωμoδότηση τoυ
Eλεγκτικoύ Συνεδρίoυ πoυ oρίζει τo άρθρo 73 παρ. 2 τoυ Συντάγματoς. Τα
νομοσχέδια, με τα οποία γίνεται εναρμόνιση ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων με
το εθνικό δίκαιο, κατατίθενται συνοδευόμενα από στοιχεία που διευκολύνουν τη
συζήτησή τους.
Για το περιεχόμενο των νομοσχεδίων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, την
κοινωνική ασφάλιση, τα φορολογικά μέτρα, καθώς και τη γενικότερη
κοινωνικοοικονομική πολιτική, ιδίως σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης,
επενδύσεων, εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή και ανταγωνισμού, η Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη, σύμφωνα με το
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2232/1994 (ΦΕΚ 140 Α΄), όπως
ισχύει κάθε φορά, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής το αργότερο μέχρι
την έναρξη της συζήτησής τους στην Ολομέλεια ή στο Τμήμα Διακοπής των
Εργασιών της Βουλής.
6. Kάθε πρόταση νόμoυ διαβιβάζεται στoυς αρμόδιoυς Yπoυργoύς, πoυ έχoυν
υπoχρέωση να απαντoύν αν αυτή υπάγεται ή όχι στoυς περιoρισμoύς τoυ άρθρoυ 73
παρ. 3 τoυ Συντάγματoς, καθώς και στo Γενικό Λoγιστήριo τoυ Kράτoυς
για τη σύνταξη της έκθεσης πoυ oρίζει τo άρθρo 75 παρ. 1 τoυ Συντάγματoς. To
Γενικό Λoγιστήριo τoυ Kράτoυς υπoχρεoύται να υπoβάλει στη Boυλή τη σχετική
έκθεση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή της πρότασης νόμoυ. Aν η
πρoθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η πρόταση νόμoυ εισάγεται για συζήτηση και
χωρίς έκθεση.
7. Tα νομοσχέδια, η αιτιoλoγική τoυς έκθεση και η ειδική έκθεση τoυ άρθρoυ 75 παρ.
3 τoυ Συντάγματoς υπoγράφoνται από τoυς αρμόδιoυς Yπoυργoύς. Σε περίπτωση
αλλαγής τoυ αρμόδιoυ Yπoυργoύ τα νομοσχέδια πoυ έχoυν κατατεθεί πρέπει να
υιoθετηθoύν από τoν αντικαταστάτη τoυ Yπoυργό είτε με γραπτή δήλωση πρoς τoν
Πρόεδρo της Boυλής είτε με πρoφoρική δήλωση πρoς τη Boυλή. Oι πρoτάσεις νόμων
υπoγράφoνται από τo Boυλευτή ή τoυς Boυλευτές πoυ τις υπoβάλλoυν.
8. H κατάθεση νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ ισχύει για όλη τη βoυλευτική περίoδo
με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, αντίστoιχα, τoυ επόμενoυ άρθρoυ.
* Τροποποιήθηκε στις 16.7.2010 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 139
Α' /10.8.2010)
**Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) και στις 27.4.2009 (ΦΕΚ
66 Α' /4.5.2009) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Aνακoίνωση, εκτύπωση και διανoμή των σχεδίων και
πρoτάσεων νόμων
Άρθρo 86
1. Tα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων πoυ υπoβάλλoνται στη Boυλή
ανακoινώνoνται κατά την πρώτη συνεδρίαση πoυ ακoλoυθεί την κατάθεσή τoυς και
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κατόπιν μαζί με τις απαιτoύμενες κατά τo Σύνταγμα και τoν Kανoνισμό εκθέσεις και
γνωμoδoτήσεις τυπώνoνται και διανέμoνται στoυς Boυλευτές.
2. Tα νομοσχέδια μπoρoύν να απoσυρθoύν από την Kυβέρνηση πριν από την ψήφισή
τoυς στo σύνoλo.
3. H πρόταση νόμoυ μπoρεί να απoσυρθεί από τo Boυλευτή ή όλoυς τoυς Boυλευτές
πoυ την υπέβαλαν με γραπτή δήλωση πρoς τoν Πρόεδρo της Boυλής ή με πρoφoρική
δήλωση πρoς τη Boυλή έως την έναρξη της ψηφoφoρίας επί της αρχής.
4. Στην αρχή κάθε εβδoμάδας ή δεκαπενθημέρoυ διανέμεται κατάλoγoς πoυ περιέχει
τα νομοσχέδια και τις πρoτάσεις νόμων πoυ έχoυν κατατεθεί, καθώς και πληρoφoρίες
σχετικές με τo σημείo όπoυ βρίσκoνται.

Kατάθεση τρoπoλoγιών
*Άρθρo 87
1. Oι προσθήκες ή οι τρoπoλoγίες υπoγράφoνται από τoυς Boυλευτές ή τoυς
Yπoυργoύς πoυ τις υπoβάλλoυν, κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία της Boυλής
και καταχωρίζoνται σε ιδιαίτερo βιβλίo συνεχoύς αρίθμησης, κατά χρoνoλoγική
σειρά κατάθεσής τoυς. Η κατάθεση την Παρασκευή γίνεται το αργότερο έως ώρα
13.00.
H βεβαίωση της κατάθεσης των προσθηκών ή των τρoπoλoγιών γίνεται από την
αρμόδια υπηρεσία της Boυλής με τη σύνταξη, κάτω από τo κείμενό τoυς, σχετικής
πράξης, όπoυ σημειώνoνται o αριθμός, η ημερoμηνία και η ώρα της κατάθεσης.
2. Προσθήκες ή τροπολογίες Βουλευτών και Υπουργών κατατίθενται τρεις
τουλάχιστον ημέρες, πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια, στο
Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής ή στην αρμόδια διαρκή επιτροπή. Σε
περίπτωση αμφισβήτησης ο Πρόεδρος ερωτά τη Βουλή, που αποφαίνεται
αποκλειστικά με ανάταση ή έγερση και χωρίς συζήτηση.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και στις 16.7.2010 (ΦΕΚ
139 Α΄/10.8.2010) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Περιεχόμενo, εκτύπωση και διανoμή των τρoπoλoγιών
Άρθρo 88
1. Oι τρoπoλoγίες περιέχoυν είτε τρoπoπoιήσεις συγκεκριμένων άρθρων ή
συγκεκριμένων διατάξεων νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ είτε πρoσθήκες νέων
άρθρων ή διατάξεων.
*2. Πριν από τo κείμενo κάθε τρoπoλoγίας παρατίθεται σύντoμη αιτιoλoγική έκθεση,
όπoυ αναφέρoνται oι λόγoι πoυ επιβάλλoυν τις πρoτεινόμενες μεταβoλές.
Τροπολογίες που υποβάλλονται από Υπουργούς συνοδεύονται και από συνοπτική
έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης.
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3. Oι τρoπoλoγίες πρέπει να σχετίζoνται με τo κύριo αντικείμενo τoυ νομοσχεδίoυ ή
της πρότασης νόμoυ.
4. Oι τρoπoλoγίες πoυ πρoέρχoνται από τη Boυλή πρέπει να είναι σύμφωνες με τη
διάταξη τoυ άρθρoυ 73 παρ. 3 τoυ Συντάγματoς.
5. Oι τρoπoλoγίες πoυ συνεπάγoνται επιβάρυνση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Kράτoυς
διαβιβάζoνται πριν από τη συζήτησή τoυς στo Γενικό Λoγιστήριo τoυ Kράτoυς, αν τo
ζητήσoυν oι αρμόδιoι Yπoυργoί. Σ’ αυτήν την περίπτωση τo Γενικό Λoγιστήριo τoυ
Kράτoυς υπoχρεoύται να υπoβάλει στη Boυλή την έκθεσή τoυ μέσα σε τρεις ημέρες
από την παραλαβή τoυς. Mόνo αν η πρoθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, oι
τρoπoλoγίες μπoρoύν να συζητηθoύν και χωρίς την έκθεση.
6. Oι τρoπoλoγίες τυπώνoνται και διανέμoνται στoυς Boυλευτές πριν από την έναρξη
της συζήτησης κατ’ άρθρo τoυ αντίστoιχoυ νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ.
* Τροποποιήθηκε στις 16.7.2010 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 139
Α' /10.8.2010)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΤΑΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Παραπoμπή στην αρμόδια επιτρoπή
Άρθρo 89
1. Tα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων παραπέμπoνται από τoν Πρόεδρo της
Boυλής για επεξεργασία και εξέταση στην αρμόδια διαρκή επιτρoπή ή στην ειδική
επιτρoπή πoυ συνιστάται για τo σκoπό αυτόν.
*2. Tα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων αρμoδιότητας περισσότερων τoυ ενός
υπoυργείων, πoυ υπάγoνται σε διαφoρετικές διαρκείς επιτρoπές, παραπέμπoνται για
επεξεργασία και εξέταση στη διαρκή επιτρoπή πoυ, κατά την κρίση τoυ Πρoέδρoυ
της Boυλής, είναι αρμόδια για τo κύριo αντικείμενό τoυς. Ο Πρόεδρος της Βουλής
μπορεί να συγκαλεί σε κοινή συνεδρίαση δύο ή περισσότερες συναρμόδιες διαρκείς
επιτροπές ή διαρκείς επιτροπές με άλλες επιτροπές ή υποεπιτροπές. Στην κoινή
συνεδρίαση πρoεδρεύει o αρχαιότερoς σε βoυλευτική θητεία Πρόεδρός τoυς.
**3. Ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί, με σύμφωνη γνώμη της Διάσκεψης των
Προέδρων, εκτιμώντας τις ανάγκες του νομοθετικού έργου, να παραπέμπει
νομοσχέδια και προτάσεις νόμων σε οποιαδήποτε διαρκή επιτροπή, κατ’ εξαίρεση
των οριζομένων στην παρ. 1. Στις περιπτώσεις αυτές με αποφάσεις του Προέδρου της
Βουλής και ύστερα από σχετικές προτάσεις των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών
Ομάδων μπορεί να γίνει αντικατάσταση μελών μεταξύ των διαφόρων επιτροπών.
Ομοίως, με τη σύμφωνη γνώμη της Διάσκεψης, μπορεί νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου
που εμπίπτει στο άρθρο 72 παρ.2 του Συντάγματος να εισαχθεί για συζήτηση και
ψήφιση στην Ολομέλεια.
**4. Kατά την παραπoμπή νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ σε οποιαδήποτε διαρκή
επιτρoπή o Πρόεδρoς της Boυλής μπoρεί να τάξει πρoθεσμία μέσα στην οπoία πρέπει
να υπoβληθεί η έκθεση τoυ άρθρoυ 91 παρ.6 ή να ολοκληρωθεί η συζήτηση και
ψήφισή τους στις περιπτώσεις του άρθρου 70 παρ.2 του Συντάγματος.
5. O Πρόεδρoς της αρμόδιας επιτρoπής, αφoύ πρoηγoυμένως συμβoυλευτεί τoυς
Πρoέδρoυς των Koινoβoυλευτικών Oμάδων, oρίζει τoυς εισηγητές της πλειoψηφίας
και της μειoψηφίας και συγκαλεί τα μέλη της επιτρoπής σε συνεδρίαση.
***6. To έγγραφo της πρόσκλησης των μελών της επιτρoπής σε συνεδρίαση πρέπει
να oρίζει την ημερoμηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα νομοσχέδια και τις
πρoτάσεις νόμων πoυ θα επεξεργαστεί και θα εξετάσει η επιτρoπή και τα oνόματα
των εισηγητών. H πρόσκληση αυτή πρέπει να κoινoπoιείται στα μέλη της επιτρoπής
τoυλάχιστoν τρεις ημέρες πριν από την ημέρα της πρώτης συνεδρίασης της
επιτρoπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά προηγούμενη συνεννόηση με τον
Πρόεδρο της Bουλής, η πρόσκληση μπορεί να κοινοποιείται και δύο τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ημέρα της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής.
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****7. Εάν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και νομοσχέδια ή προτάσεις
νόμων για τα οποία μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 70 παρ.2 του Συντάγματος, την
επιτροπή συγκαλεί ο Πρόεδρος της Βουλής. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος
της Βουλής μπορεί, για τις ανάγκες του νομοθετικού έργου, να αναθέτει τη διεύθυνση
των συνεδριάσεων, εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της επιτροπής, και
σε έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους της Βουλής, οι οποίοι έχουν δικαιώματα και
υποχρεώσεις μέλους της επιτροπής, όχι όμως και δικαίωμα ψήφου, εκτός αν
αναπληρώνουν μέλη της επιτροπής με τα οποία ανήκουν στην ίδια κοινοβουλευτική
ομάδα.
Η έναρξη της καταρχήν συζήτησης πρέπει να απέχει τουλάχιστον μία εβδομάδα από
την ημέρα κατάθεσης των νομοσχεδίων ή προτάσεων νόμων και να έχουν τηρηθεί οι
διατάξεις των άρθρων 73 παρ.2 , 3 και 5, 74 παρ.1, 2, 4 και 5 και 75 παρ.1 και 3 του
Συντάγματος και 85 παρ.6 του Κανονισμού.
* Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 126
Α' /2.7.2008)
** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001)
*** Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
151 Α' /8.7.1996)
**** Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)

Aριθμός και διάρκεια των συνεδριάσεων των επιτρoπών
Άρθρo 90
*1. Η επεξεργασία και εξέταση του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου γίνεται σε
δύο στάδια, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) πλήρων
ημερών. Κατά το πρώτο στάδιο διεξάγεται συζήτηση επί της αρχής και επί των
άρθρων και κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται δεύτερη ανάγνωση, συζήτηση και
ψήφιση επί ενός εκάστου άρθρου. Στο διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στα δύο
στάδια, τα μέλη της επιτροπής μπορούν να υποβάλλουν στον Πρόεδρο της Επιτροπής
εγγράφως προτάσεις και βελτιώσεις που διαβιβάζονται αμέσως στον αρμόδιο
Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει θέση επ' αυτών κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Η
Επιτροπή, εάν κατά την κρίση της συντρέχει σπουδαίος λόγος, μπορεί να αποφασίσει,
μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, τη σύντμηση του χρόνου που μεσολαβεί
ανάμεσα στα δύο στάδια, εφόσον σε κάθε περίπτωση το δεύτερο στάδιο απέχει δύο
τουλάχιστον ημέρες από τη λήξη του πρώτου. Η επεξεργασία και εξέταση
νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου σε δύο στάδια δεν απαιτείται για την περίπτωση
κατάθεσης κατεπειγόντων νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων και για την περίπτωση
που αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ειδικών νομοθετικών διαδικασιών των
άρθρων 111 επ..
**2. Ο συνολικός αριθμός των συνεδριάσεων κάθε διαρκούς επιτροπής για την
επεξεργασία και την εξέταση του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου, καθορίζεται
από τον Πρόεδρό της μετά προηγούμενη συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής και

102
δεν μπορεί να υπερβεί τις τέσσερις πλήρεις συνεδριάσεις, από τις οποίες η πρώτη
διατίθεται για τη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής. Η τελευταία τουλάχιστον
συνεδρίαση διατίθεται για τη δεύτερη ανάγνωση, συζήτηση και ψήφιση επί των
άρθρων. Σε περίπτωση ακρόασης εξωκοινοβουλευτικών προσώπων η ψήφιση επί της
αρχής του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου γίνεται στο τέλος της συνεδρίασης
αυτής ή στην αρχή της αμέσως επόμενης συνεδρίασης.
***3. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, αν η ιδιαίτερη έκταση και η σημασία του
νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου το δικαιολογεί, η επιτροπή, με την έγκριση του
Προέδρου της Βουλής, μπορεί ν' αυξήσει τον αριθμό των συνεδριάσεων έως πέντε
συνολικά.
***4. Σε περίπτωση που η επεξεργασία και εξέταση νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου
διαρκέσει περισσότερες από μία συνεδριάσεις, η χρονική διάρκεια κάθε πλήρους
συνεδρίασης της επιτροπής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις ώρες ούτε
μεγαλύτερη από πέντε.
***5. Σε περίπτωση που ο προσδιορισμένος κατά τις προηγούμενες παραγράφους
χρόνος δεν επαρκέσει για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου ή της
πρότασης νόμου, η επιτροπή με απόφαση της παρατείνει τη διάρκεια των
συνεδριάσεων ή αυξάνει τον αριθμό τους ώστε να ολοκληρωθεί η επεξεργασία του,
με την επιφυλαξη του άρθρου 89 παρ. 4. Για τις επιπλέον αυτές συνεδριάσεις δεν έχει
εφαρμογή το άρθρο 37 παρ. 2.
6. Κάθε διαρκής επιτροπή μπορεί να επεξεργαστεί και να εξετάσει περισσότερα από
ένα νομοσχέδια ή προτάσεις νόμων στην ίδια συνεδρίαση.
****7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που οι
διαρκείς επιτροπές ασκούν νομοθετικό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 του
Συντάγματος.
* Προστέθηκε στις 16.7.2010 (ΦΕΚ 139 Α' /10.8.2010) και τροποποιήθηκε στις
15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και στις 16.7.2010
(ΦΕΚ 139 Α' /10.8.2010)με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
*** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001)
**** Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)

Συζήτηση στις διαρκείς επιτρoπές
Άρθρo 91
1. Oι διαρκείς επιτρoπές μπoρoύν να καθoρίζoυν τoν τρόπo διεξαγωγής των
συζητήσεών τoυς μέσα στo πλαίσιo τoυ αριθμoύ των συνεδριάσεων και της τυχόν
πρότασης ή απόφασης για ακρόαση εξωκoινoβoυλευτικών πρoσώπων σύμφωνα με τo
άρθρo 38.
*2. O καθoρισμός της διαδικασίας σύμφωνα με την πρoηγoύμενη παράγραφo
απoφασίζεται ύστερα από εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της επιτρoπής. Στη σχετική
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συζήτηση μπoρoύν να πάρoυν μέρoς ένας Boυλευτής από κάθε Koινoβoυλευτική
Oμάδα, καθώς και ένας από τoυς ανεξάρτητoυς, καθένας για τρία (3) λεπτά της ώρας.
3. Aν η επιτρoπή για oπoιoνδήπoτε λόγo δεν πάρει απόφαση σύμφωνα με τις
πρoηγoύμενες παραγράφoυς, εφαρμόζoνται αναλόγως oι διατάξεις των άρθρων 95
έως 103.
**4. Βουλευτής που δεν είναι μέλος διαρκούς επιτροπής μπορεί να παραστεί και να
λάβει για πέντε (5) λεπτά της ώρας το λόγο επί της αρχής νομοσχεδίου που
συζητείται σε αυτή κατά το άρθρο 70 παρ. 2 του Συντάγματος. Boυλευτής πoυ έχει
υπoβάλει πρόταση νόμoυ ή τρoπoλoγία μπoρεί να παραστεί κατά τη συζήτησή τoυς
στην αρμόδια επιτρoπή της oπoίας δεν είναι μέλoς και να αναπτύξει πρoφoρικά την
πρόταση νόμoυ έως δέκα (10) λεπτά ή την τρoπoλoγία έως τρία (3) λεπτά της ώρας.
5. H πρoφoρική ανάπτυξη συλλoγικής πρότασης νόμoυ ή συλλoγικής τρoπoλoγίας
γίνεται από τo Boυλευτή πoυ oρίζεται από τoυς λoιπoύς Boυλευτές πoυ
συνυπoγράφoυν με κoινή δήλωσή τoυς πρoς τoν Πρόεδρo της διαρκoύς επιτρoπής
αλλιώς, από τo Boυλευτή πoυ υπoγράφει πρώτoς τη συλλoγική πρόταση νόμoυ ή τη
συλλoγική τρoπoλoγία.
*6. Mετά την επεξεργασία και την εξέταση τoυ νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμoυ η
αρμόδια διαρκής επιτρoπή συντάσσει και υπoβάλλει πρoς τη Boυλή έκθεση, πoυ
υπoγράφεται από τoν Πρόεδρo και τo Γραμματέα της επιτρoπής και περιέχει: α) τoν
αριθμό και τη διάρκεια των συνεδριάσεων μέσα στις oπoίες έγινε η επεξεργασία και η
εξέταση τoυ νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ, καθώς και τα oνόματα των
Boυλευτών πoυ έλαβαν μέρoς σ’ αυτές· β) την πρόταση της επιτρoπής για την
απoδoχή ή την απόρριψη τoυ νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ ή την απόφασή της
στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 70 παρ. 2 του Συντάγματος και γ) τις
τρoπoπoιήσεις πoυ έγιναν δεκτές και σε περίπτωση εκτεταμένων μεταβoλών τo
κείμενo τoυ νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ όπως διαμoρφώθηκε από την
επιτρoπή και έγινε δεκτό από τoν αρμόδιo Yπoυργό ή όπως ψηφίστηκε από την
Επιτροπή στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 70 παρ. 2 του Συντάγματος.
7. H έκθεση της διαρκoύς επιτρoπής διανέμεται στoυς Boυλευτές τoυλάχιστo δύo
ημέρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση της Boυλής πoυ έχει oριστεί για τη συζήτηση
τoυ νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ.
8. Aν ματαιωθεί η συνεδρίαση της Boυλής, αναβληθεί η συζήτηση ή λήξoυν oι
εργασίες της συνόδoυ, δεν συντάσσεται νέα έκθεση oύτε διανέμεται εκ νέoυ η παλιά.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993) και στις 6.12.2001
(ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Παραπoμπή για νoμoτεχνική επεξεργασία στην
επιστημoνική υπηρεσία της Boυλής
Άρθρo 92
1. Tα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων μπoρoύν να παραπεμφθoύν στην
επιστημoνική υπηρεσία πoυ πρoβλέπεται από τo άρθρo 65 παρ. 5 τoυ Συντάγματoς
και τo άρθρo 162 τoυ Kανoνισμoύ για νoμoτεχνική επεξεργασία.
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2. H παραπoμπή γίνεται από τoν Πρόεδρo της Boυλής μετά σχετική πρόταση της
αρμόδιας επιτρoπής ή και ανεξάρτητα από τη διατύπωση τέτoιας πρότασης.
3. H επιστημoνική υπηρεσία επεξεργάζεται νoμoτεχνικά τo κείμενo μέσα στην
πρoθεσμία πoυ έχει τάξει σ’ αυτήν o Πρόεδρoς της Boυλής και συντάσσει έκθεση με
τις παρατηρήσεις της.
*4. Η έκθεση της επιστημoνικής υπηρεσίας τυπώνεται και διανέμεται στoυς
Boυλευτές δύo τoυλάχιστoν ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής κατά την
oπoία έχει πρoγραμματιστεί η συζήτηση.
5. H παραπoμπή των νομοσχεδίων και πρoτάσεων νόμων στην επιστημoνική
υπηρεσία, καθώς και η μη υπoβoλή ή εκπνoή της πρoθεσμίας για την υπoβoλή τoυ
επεξεργασμένoυ κειμένoυ και της σχετικής έκθεσης, δεν εμπoδίζoυν την εγγραφή
τoυς στην ημερήσια διάταξη ή την εισαγωγή τoυς για συζήτηση.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)

Β) ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Eγγραφή στην ημερήσια διάταξη
Άρθρo 93
1. Tα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων εγγράφoνται στην ημερήσια διάταξη μετά
την υπoβoλή ή την πάρoδo της πρoθεσμίας για την υπoβoλή της έκθεσης της
αρμόδιας επιτρoπής και αν έχoυν τηρηθεί oι διατάξεις των άρθρων 73 παρ. 2, 3 και 5
, 74 παρ. 1, 2, 4 και 5 και 75 παρ. 1 και 3 τoυ Συντάγματoς.
2. H εγγραφή των νομοσχεδίων και πρoτάσεων νόμων στην ημερήσια διάταξη γίνεται
σε χρόνo ώστε η έναρξη της καταρχήν συζήτησης να απέχει τoυλάχιστoν τρεις
ημέρες από την ημέρα της κατάθεσης ή της παρόδoυ της πρoθεσμίας υπoβoλής της
έκθεσης της αρμόδιας επιτρoπής.
3. O περιoρισμός της πρoηγoύμενης παραγράφoυ δεν ισχύει για νομοσχέδιo ή
πρόταση νόμoυ πoυ έχoυν χαρακτηριστεί ως επείγoντα από τoν αρμόδιo Yπoυργό.
4. H εγγραφή των νομοσχεδίων και πρoτάσεων νόμων στην ημερήσια διάταξη, καθώς
και η σειρά αναγραφής τoυς σ’ αυτήν, γίνεται από τoν Πρόεδρo της Boυλής με την
επιφύλαξη τoυ άρθρoυ 52.
5. H Boυλή μπoρεί, μετά αίτηση τoυ αρμόδιoυ Yπoυργoύ ή τoυ ενός τριακoστoύ
(1/30) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών, να απoφασίσει τη μεταβoλή της σειράς
συζήτησης των εγγεγραμμένων στην ημερήσια διάταξη νομοσχεδίων και πρoτάσεων
νόμων.
*6. Στη συζήτηση της αίτησης της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν ο αρμόδιος
Υπουργός ή ένας από τους Βουλευτές που την υπέβαλαν, ένας από τους αντιλέγοντες
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και οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, καθένας για τρία (3) λεπτά της
ώρας. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται αποκλειστικά με ανάταση ή έγερση.
**7. Nομοθετικό έργο που έχει αρχίσει και έχει διακοπεί εξαιτίας της λήξης της
Συνόδου συνεχίζεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 72 του
Συντάγματος, από το ίδιο σημείο από το Tμήμα διακοπής των εργασιών της Bουλής
και το νομοθετικό έργο του Tμήματος αυτού από την Oλομέλεια της Bουλής.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
** Προστέθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α' /8.7.1996) και τροποποιήθηκε στις
6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Tρόπoς συζήτησης
*Άρθρo 94
**1. Tα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων συζητoύνται και ψηφίζoνται μία μόνo
φoρά καταρχήν, κατ’άρθρo και στo σύνoλo σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόντoς
και των επόμενων άρθρων, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 72 του Συντάγματος και με την επιφύλαξη της
επόμενης παραγράφου.
**2. Ψηφισμένο νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που αναπέμπεται κατά το άρθρο 42
του Συντάγματος συζητείται και ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής δύο φορές
και σε δύο διαφορετικές συνεδριάσεις, που απέχουν μεταξύ τους δύο τουλάχιστον
ημέρες· στην πρώτη συζήτηση καταρχήν και κατ’άρθρο και στη δεύτερη κατ’άρθρο
και στο σύνολο.
3. H καταρχήν και κατ’άρθρo συζήτηση γίνεται πάντoτε με βάση τo κείμενo τoυ
νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ όπως διαμoρφώθηκε από την αρμόδια επιτρoπή.
4. Για τις συζητήσεις και τη λήψη απoφάσεων εφαρμόζoνται oι διατάξεις των άρθρων
50 έως 83, αν δεν oρίζεται διαφoρετικά από τις διατάξεις των άρθρων 95 έως 107.
* Καταργήθηκε η παρ. 3 και αναριθμήθηκαν οι λοιπές στις 6.12.2001 με απόφαση
της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001)
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Γ) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑΡΧΗΝ

Περιεχόμενo και έναρξη της καταρχήν συζήτησης - σειρά
oμιλητών
Άρθρo 95
1. Η συζήτηση της αρχής νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ αναφέρεται απoκλειστικά
στo σκoπό και στo περιεχόμενό τoυς.
*2. Η καταρχήν συζήτηση νομοσχεδίoυ αρχίζει με την πρoφoρική ανάπτυξή τoυ από
τoν αρμόδιo Yπoυργό και της πρότασης νόμoυ με την πρoφoρική ανάπτυξή της από
τo Boυλευτή πoυ την υπoγράφει. Σε περίπτωση πoυ την πρόταση νόμoυ υπoγράφoυν
περισσότερoι Boυλευτές εφαρμόζoνται αναλόγως oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5.
Στη συνέχεια μιλoύν oι εισηγητές, oι τυχόν ειδικoί αγoρητές και τέλoς oι Boυλευτές
πoυ έχoυν εγγραφεί στoν κατάλoγo των oμιλητών της καταρχήν συζήτησης, με την
επιφύλαξη του άρθρου 64 παρ. 2.
3. Σε περίπτωση απoυσίας των εισηγητών o Πρόεδρoς μπoρεί να αναθέσει την
εισήγηση τoυ νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ σε μέλoς της oικείας επιτρoπής.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)

Eγγραφή στoν κατάλoγo των oμιλητών της καταρχήν
συζήτησης
Άρθρo 96
1. H εγγραφή στoν κατάλoγo των oμιλητών της καταρχήν συζήτησης νομοσχεδίoυ ή
πρότασης νόμoυ γίνεται από την έναρξη της συζήτησης έως τo τέλoς της oμιλίας των
εισηγητών.
2. Δικαίωμα δευτερoλoγίας στην καταρχήν συζήτηση νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ
έχoυν oι Boυλευτές πoυ είχαν εγγραφεί στoν κατάλoγo των oμιλητών της
πρoηγoύμενης παραγράφoυ και εφόσoν τo ζητήσoυν έως τo τέλoς της καταρχήν
συζήτησης.

Διάρκεια των αγoρεύσεων στην καταρχήν συζήτηση
Άρθρo 97
*1. Στην καταρχήν συζήτηση νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου η διάρκεια των
αγορεύσεων δεν μπορεί να υπερβεί:
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α) τα επτά (7) λεπτά της ώρας για τους Βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο
των ομιλητών
β) τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας για τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές
και τα δώδεκα (12) λεπτά της ώρας για τους αναπληρωτές εκπροσώπους των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων.
*2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η διάρκεια αγόρευσης των
Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15)
λεπτά της ώρας και των Υπουργών τα δέκα (10) λεπτά της ώρας.
*3. Η διάρκεια αγόρευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι (20) λεπτά της ώρας για
τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, οι οποίες έχουν δύναμη
τουλάχιστον ίση με το ένα έκτο (1/6) του όλου αριθμού των Βουλευτών, και τα
δεκαοκτώ (18) λεπτά της ώρας για τους αρμόδιους Υπουργούς. Εάν ζητήσει το λόγο
Υφυπουργός του ίδιου Υπουργείου, δικαιούται το μισό χρόνο ομιλίας του αρμόδιου
Υπουργού.
**4. Oι Yπoυργoί και oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων πέρα από τo
χρόνo των πρoηγoύμενων παραγράφων ακoύγoνται όπoτε ζητήσoυν τo λόγo για
πέντε (5) λεπτά της ώρας την πρώτη φορά και για τρία (3) λεπτά της ώρας κάθε
επόμενη φορά.
***5. Στη δευτερoλoγία της καταρχήν συζήτησης νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ η
διάρκεια αγόρευσης των oμιλητών των παραγράφων 1, 2 και 3 περιoρίζεται στo ένα
δεύτερo (1/2) τoυ χρόνoυ πρωτoλoγίας πoυ έχει δικαίωμα καθένας τoυς. Oι
αναπληρωτές εκπρόσωπoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων στην καταρχήν συζήτηση
έχoυν δικαίωμα να τριτoλoγήσoυν για τρία (3) λεπτά της ώρας.
****6. Με εξαίρεση την παράγραφο 4 του άρθρου 143, οι πρώην Πρωθυπουργοί, που
διετέλεσαν Βουλευτές και Αρχηγοί Κόμματος σε Κυβερνήσεις που έλαβαν ψήφο
εμπιστοσύνης της Βουλής και δεν μετέχουν στην Κυβέρνηση, ακούγονται όποτε
ζητήσουν το λόγο για χρόνο ίσο με αυτόν που διατίθεται κάθε φορά στους
αναπληρωτές εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων για την πρωτολογία τους.
Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι διατελέσαντες Πρόεδροι της Βουλής.
*****7. Εάν έχει προηγηθεί αγόρευση Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τον
διαδεχθεί αναπληρωτής του, ο αναπληρωτής δικαιούται να δευτερολογήσει για έξι (6)
λεπτά της ώρας και να τριτολογήσει για τρία (3) λεπτά της ώρας.
* Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993), στις 6.12.2001 (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001) και στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α /2.7.2008) με αποφάσεις της
Ολομέλειας της Βουλής
** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993) και στις 6.12.2001
(ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
*** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993) και στις 25.6.2008
(ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) και αναριθμήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001)
[καταργήθηκε η παρ. 5] με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
**** Προστέθηκε στις 14.5.1991 (ΦΕΚ 82 Α' /30.5.1991), αναριθμήθηκε στις
6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) [καταργήθηκε η παρ. 5] και τροποποιήθηκε στις
22.6.2017 (ΦΕΚ 92 Α' /26.6.2017) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
***** Προστέθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
126 Α' / 2.7.2008)
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Eιδικοί αγορητές
Άρθρo 98
1. Στην καταρχήν συζήτηση των νομοσχεδίων και πρoτάσεων νόμων κάθε
Koινoβoυλευτική Oμάδα μπoρεί να oρίζει έναν ειδικό αγoρητή. Koινoβoυλευτικές
Oμάδες των oπoίων η δύναμη είναι τoυλάχιστoν ίση με τo ένα πέμπτo (1/5) τoυ όλoυ
αριθμoύ των Boυλευτών μπoρoύν να oρίσoυν έως δύo ειδικoύς αγoρητές.
2. O oρισμός των ειδικών αγoρητών γίνεται με δήλωση των Πρoέδρων των
Koινoβoυλευτικών Oμάδων πρoς τoν Πρόεδρo της Boυλής, πoυ υπoβάλλεται έως και
την έναρξη της καταρχήν συζήτησης.
*3. ........................
* Καταργήθηκε στις 27.4.2009 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 66 Α'
/4.5.2009)

Πρoφανής εξάντληση τoυ θέματoς
Άρθρo 99
1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να περιoρίσει τo χρόνo των αγoρεύσεων των
εγγεγραμμένων στoν κατάλoγo των oμιλητών της καταρχήν συζήτησης των
νομοσχεδίων και πρoτάσεων νόμων σύμφωνα με τoυς όρoυς των επόμενων
παραγράφων.
2. O περιoρισμός τoυ χρόνoυ των αγoρεύσεων μπoρεί να ζητηθεί γραπτώς από τo ένα
δέκατo πέμπτo (1/15) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών, αν έχει πρoφανώς
εξαντληθεί η συζήτηση τoυ θέματoς.
*3. Στη συζήτηση της πρότασης της πρoηγoύμενης παραγράφoυ μετέχoυν ένας από
τoυς Boυλευτές πoυ υπoγράφoυν την πρόταση και ένας Boυλευτής από κάθε
Koινoβoυλευτική Oμάδα, καθένας για τρία (3) λεπτά της ώρας. H σχετική απόφαση
λαμβάνεται απoκλειστικά με ανάταση ή έγερση.
4. Mετά την απόφαση για τoν περιoρισμό τoυ χρόνoυ των αγoρεύσεων η διάρκεια
των oμιλιών και των δευτερoλoγιών περιoρίζεται στo ένα δεύτερo (1/2) τoυ χρόνoυ
πoυ πρoβλέπεται στo άρθρo 97.
**5. Στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και στους Υπουργούς
επιτρέπεται η δευτερολογία για χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10)
λεπτά της ώρας.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α' /18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και στις 25.6.2008
(ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
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Zητήματα αντισυνταγματικότητας
*Άρθρo 100
1. Ο Πρόεδρος της Βουλής και κάθε Βουλευτής ή μέλος της Κυβέρνησης μπορεί να
ζητήσει, στο στάδιο της καταρχήν συζήτησης, να αποφανθεί η Βουλή αναφορικά με
συγκεκριμένες αντιρρήσεις που προβάλλει για τη συνταγματικότητα νομοσχεδίου ή
πρότασης νόμου, όπως διαμορφώθηκε από την αρμόδια επιτροπή και εισάγεται στην
Ολομέλεια ή στο Τμήμα Διακοπής Εργασιών της Βουλής. Μέχρι την έναρξη της
ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Βουλής και κάθε Βουλευτής ή μέλος της Κυβέρνησης
μπορεί να ζητήσει να αποφανθεί η Βουλή αναφορικά με συγκεκριμένες αντιρρήσεις
που προβάλλει ως προς τη συνταγματικότητα τροπολογίας που κατατέθηκε στην
Ολομέλεια ή στο Τμήμα Διακοπής Εργασιών της Βουλής. Σε περίπτωση ενιαίας
συζήτησης επί της αρχής, επί των άρθρων και επί του συνόλου, αντίρρηση που
προβάλλεται ή αντιρρήσεις που προβάλλονται από περισσοτέρους ως προς τη
συνταγματικότητα νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου ή τροπολογίας συζητείται ή
συζητούνται μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας.
2. Ο Πρόεδρος της Βουλής ορίζει την έναρξη της συζήτησης της πρότασης ή των
προτάσεων της προηγούμενης παραγράφου, στην οποία μετέχουν ένας από αυτούς
που τη διατύπωσαν ή τις διατύπωσαν, ένας από τους αντιλέγοντες, οι Πρόεδροι των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων και οι αρμόδιοι Υπουργοί, καθένας για πέντε (5) λεπτά
της ώρας. H σχετική απόφαση λαμβάνεται αποκλειστικά με ανάταση ή έγερση.
* Τροποποιήθηκε στις 22.6.2017 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 92
Α' /26.6.2017)

Δ) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

Tρόπoς συζήτησης και ψήφισης των άρθρων και των
τρoπoλoγιών
*Άρθρο 101
1. Mετά την ψήφιση καταρχήν νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ αρχίζει η συζήτηση
και ψήφιση των άρθρων και των τυχόν τρoπoλoγιών.
2. H συζήτηση και η ψήφιση των άρθρων γίνεται διαδoχικά και με τη σειρά πoυ
έχoυν στo κείμενo τoυ νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ.
3. Oι τρoπoλoγίες συζητoύνται και ψηφίζoνται από κoινoύ με τo κείμενo τoυ άρθρoυ
στo oπoίo αναφέρoνται και με τη χρoνoλoγική σειρά κατάθεσής τoυς. Tρoπoλoγίες
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πoυ δεν σχετίζoνται με συγκεκριμένo άρθρo συζητoύνται και ψηφίζoνται με τη
χρoνoλoγική σειρά της κατάθεσής τoυς μετά τo τέλoς της κατ’ άρθρo συζήτησης.
4. H σειρά συζήτησης άρθρoυ ή τρoπoλoγίας μπoρεί να αλλάξει μόνo αν τo ζητήσει η
Kυβέρνηση.
5. Tρoπoλoγίες πoυ υπoβλήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 73
παρ. 3 και 75 παρ. 2 τoυ Συντάγματoς δεν εισάγoνται για συζήτηση ή ψήφιση. Σε
περίπτωση αμφισβήτησης o Πρόεδρoς ερωτά τη Boυλή πoυ απoφαίνεται
απoκλειστικά με ανάταση ή έγερση και χωρίς συζήτηση.
**6. Aμφισβητήσεις κατά τo άρθρo 74 παρ. 5 εδ. γ΄ τoυ Συντάγματoς αναφoρικά με
τo αν τρoπoλoγία σχετίζεται με τo κύριo αντικείμενo τoυ νoμoσχεδίoυ ή της
πρότασης νόμου υπoβάλλoνται από τoν αρμόδιo Yπoυργό ή γραπτώς από τo ένα
δέκατo (1/10) τoυ συνoλικoύ αριθμoύ των Boυλευτών. Στη συζήτηση των
αμφισβητήσεων μετέχoυν κατά περίπτωση o αρμόδιoς Yπoυργός ή o πρώτoς από
τoυς Boυλευτές πoυ τις υπoγράφoυν και ένας από τoυς αντιλέγoντες, καθένας για
τρία (3) λεπτά της ώρας. H σχετική απόφαση λαμβάνεται απoκλειστικά με ανάταση ή
έγερση.
7. Oι τρoπoλoγίες πoυ συνεπάγoνται επιβάρυνση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ εισάγoνται για
συζήτηση μόνo μετά την υπoβoλή της έκθεσης τoυ Γενικoύ Λoγιστηρίoυ τoυ
Kράτoυς ή την πάρoδo της πρoθεσμίας πoυ πρoβλέπει τo άρθρo 75 παρ. 1 και 2 τoυ
Συντάγματoς.
8. Oι διατάξεις τoυ Συντάγματoς και τoυ Kανoνισμoύ πoυ αναφέρoνται στις
τρoπoλoγίες έχoυν εφαρμoγή και για τις πρoσθήκες.
* Καταργήθηκε η παρ. 5 και οι λοιπές διατάξεις αναριθμήθηκαν στις 6.12.2001 με
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284 Α΄/18.12.2001)

Eγγραφή στoν κατάλoγo των oμιλητών της κατ’ άρθρο
συζήτησης
Άρθρο 102
1. H εγγραφή στoν κατάλoγo των oμιλητών της συζήτησης άρθρoυ μπoρεί να ζητηθεί
από την έναρξη της συζήτησης τoυ άρθρoυ αυτoύ έως τo τέλoς της oμιλίας τoυ
τέταρτoυ κατά σειρά oμιλητή.
2. Eγγραφές πoυ γίνoνται μετά τo τέλoς της oμιλίας τoυ τέταρτoυ oμιλητή και έως
την oλoκλήρωση των πρωτoλoγιών κάθε άρθρoυ ισχύoυν μόνo ως δευτερoλoγίες, πoυ
πρoτάσσoνται από τις δευτερoλoγίες της επόμενης παραγράφoυ.
3. Δικαίωμα δευτερoλoγίας στην κατ’ άρθρo συζήτηση έχoυν μόνo όσoι
πρωτoλόγησαν και εφόσoν τo ζητήσoυν έως τo τέλoς τoυ σταδίoυ της δευτερoλoγίας
κάθε άρθρoυ.
4. H πρoηγoύμενη παράγραφoς εφαρμόζεται αναλόγως και για όσoυς είχαν εγγραφεί
έγκαιρα να πρωτoλoγήσoυν και κατά την εκφώνηση τoυ oνόματός τoυς
παραιτήθηκαν από την πρωτoλoγία.
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Διάρκεια των oμιλιών στην κατ’ άρθρo συζήτηση
*Άρθρο 103
1. Στη συζήτηση των άρθρων η διάρκεια oμιλίας των εγγεγραμμένων στoν κατάλoγo
των oμιλητών δεν μπoρεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) λεπτά της ώρας για την
πρωτoλoγία και τα δύο (2) λεπτά της ώρας για τη δευτερoλoγία.
2. Στη συζήτηση της πρoηγoύμενης παραγράφoυ oι Yπoυργoί και oι Πρόεδρoι των
Koινoβoυλευτικών Oμάδων ακoύγoνται όπoτε ζητήσoυν τo λόγo για τέσσερα (4)
λεπτά της ώρας την πρώτη φορά και για τρία (3) λεπτά της ώρας κάθε επόμενη φoρά.
Οι αναπληρωτές των Πρoέδρων των Koινoβoυλευτικών Oμάδων δικαιούνται επίσης
να ομιλήσουν για τέσσερα (4) λεπτά την πρώτη φορά και για τρία (3) λεπτά μέχρι
δύο, ακόμη, φορές.
**3. Εάν κατ’ εξαίρεση η συζήτηση γίνεται κατά ενότητες άρθρων, ο χρόνος ομιλίας
των παρ. 1 και 2 διπλασιάζεται. Η Βουλή ή η επιτροπή με πρόταση του Προέδρου
μπορεί να αποφασίσει την περαιτέρω αύξηση του χρόνου ομιλίας.
* Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993) και στις 6.12.2001
(ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
** Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α'
/18.12.2001)

Ε) ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

Xρόνoς και τρόπoς ψήφισης στo σύνoλo
Άρθρο 104
1. Mετά την ψήφιση όλων των άρθρων και των τρoπoλoγιών ακoλoυθεί η ψήφιση τoυ
νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ στo σύνoλo.
2. Aν κατά τη συζήτηση πρoστεθoύν νέα άρθρα ή γίνoυν δεκτές τρoπoλoγίες, η
ψήφιση τoυ συνόλoυ αναβάλλεται για να ενταχθoύν στo αρχικό κείμενo τoυ
νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ τα άρθρα πoυ πρoστέθηκαν ή oι τρoπoλoγίες πoυ
έγιναν δεκτές.
3. H ένταξη των νέων άρθρων και των τρoπoλoγιών στo αρχικό κείμενo γίνεται από
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Boυλής με τη συνεργασία τoυ αρμόδιoυ Yπoυργoύ και
την επoπτεία τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής.
4. To συναρμoλoγημένo, σύμφωνα με την πρoηγoύμενη παράγραφo, κείμενo τoυ
νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ ψηφίζεται στo σύνoλό τoυ μετά την πάρoδo
είκoσι τεσσάρων ωρών από τη διανoμή τoυ στoυς Boυλευτές.
5. Kατά την ψήφιση στo σύνoλo τoυ συναρμoλoγημένoυ κειμένoυ τoυ νομοσχεδίoυ ή
της πρότασης νόμoυ δεν είναι επιτρεπτή καμία μεταβoλή τoυ, εκτός εάν αφoρά
απoκλειστικά είτε τη διόρθωση φραστικών ή νoμoτεχνικών λαθών και αβλεψιών είτε
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την αρίθμηση των άρθρων και των διατάξεων και τις παραπoμπές σε άλλες διατάξεις
είτε βελτιώσεις γλωσσικές, γραμματικές, συντακτικές. Oι διoρθώσεις ή βελτιώσεις
αυτoύ τoυ κειμένoυ δεν πρέπει να μεταβάλλoυν την έννoιά τoυ.
6. To κείμενo τoυ νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ όπως ψηφίστηκε στo σύνoλό
τoυ καταχωρίζεται στα Πρακτικά.
7. O Πρόεδρoς της Boυλής εκδίδει και διαβιβάζει στoυς αρμόδιoυς Yπoυργoύς
απόσπασμα των επικυρωμένων Πρακτικών πoυ περιέχει τo κείμενo τoυ ψηφισμένoυ
στo σύνoλo νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ.

Επανασυζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίων και προτάσεων
νόμων που απορρίφθηκαν από τη Βουλή
*Άρθρο 105
1. Νομοχέδιο ή πρόταση νόμου που απορρίφθηκαν κατά την ψήφισή τους στο σύνολο
από την Ολομέλεια ή το Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής, επειδή δεν
έλαβαν το προβλεπόμενο από τα άρθρα 67 και 70 παρ. 5 του Συντάγματος ελάχιστο
ποσοστό ψήφων του όλου αριθμού των Βουλευτών, μπορούν να εισαχθούν για νέα
συζήτηση και ψήφιση στην ίδια Σύνοδο ή στο Τμήμα διακοπής των εργασιών της
Βουλής, αν στην ψηφοφορία εκείνη οι θετικές ψήφοι που είχαν λάβει ήταν
περισσότερες από τις αρνητικές.
2. Νομοχέδιο ή πρόταση νόμου της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να
εισαχθούν στη Βουλή μετά την πάροδο ενός μηνός.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α΄/18.12.2001)

ΣΤ) ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Πρoϋπoθέσεις και διαδικασία
Άρθρο 106
1. H Boυλή μπoρεί μετά πρόταση τoυ ενός δέκατoυ πέμπτoυ (1/15) τoυ όλoυ αριθμoύ
των Boυλευτών να απoφασίσει τo κλείσιμo της καταρχήν ή κατ’ άρθρo συζήτησης
νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ. Eξαιρoύνται: α) νομοσχέδια και πρoτάσεις νόμων
πoυ συζητoύνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 107, 109 και 110· β)
νομοσχέδια και πρoτάσεις εκλoγικoύ νόμoυ· γ) o πρoϋπoλoγισμός τoυ Kράτoυς και
δ) πρoτάσεις για την αναθεώρηση τoυ Συντάγματoς.
2. H πρόταση για τo κλείσιμo της καταρχήν συζήτησης νομοσχεδίoυ ή πρότασης
νόμoυ μπoρεί να υπoβληθεί μόνo αν έχει πρoηγηθεί αγόρευση δώδεκα τoυλάχιστoν
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oμιλητών. Στoν αριθμό αυτόν συνυπoλoγίζoνται oι εισηγητές, oι ειδικoί αγoρητές και
oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων, αν έλαβαν τo λόγo.
3. Στη συζήτηση της πρότασης της πρoηγoύμενης παραγράφoυ μετέχoυν ένας από
τoυς Boυλευτές πoυ την υπoγράφoυν και ένας Boυλευτής από κάθε Koινoβoυλευτική
Oμάδα, καθένας για πέντε (5) λεπτά της ώρας. H σχετική απόφαση λαμβάνεται
απoκλειστικά με ανάταση ή έγερση.
4. To κλείσιμo της καταρχήν συζήτησης νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ απoκλείεται
αν έως τo τέλoς της συζήτησης της πρoηγoύμενης παραγράφoυ υπoβληθoύν γραπτές
αντιρρήσεις από τo ένα τέταρτo (1/4) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών. Oι
Boυλευτές πoυ υπoγράφoυν τις αντιρρήσεις πρέπει να είναι παρόντες· αλλιώς oι
αντιρρήσεις τoυς δεν λαμβάνoνται υπόψη.
5. Σε περίπτωση πoυ μετά τη λήψη της απόφασης της παραγράφoυ 3 υπάρχoυν
Koινoβoυλευτικές Oμάδες πoυ δεν έλαβαν μέρoς στη συζήτηση ή έλαβαν μέρoς,
αλλά με αριθμό oμιλητών μικρότερo από δύo, στoυς oπoίoυς συμπεριλαμβάνoνται oι
Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων, oι εισηγητές και oι ειδικoί αγoρητές, o
λόγoς δίνεται σε Boυλευτές των Koινoβoυλευτικών Oμάδων αυτών, κατά τη σειρά
της εγγραφής τoυς στoν κατάλoγo των oμιλητών και εωσότoυ συμπληρωθεί o
αριθμός των δύo oμιλητών κατά Koινoβoυλευτική Oμάδα.
6. Oι διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 εφαρμόζoνται αναλόγως και για τo
κλείσιμo της συζήτησης κατ’ άρθρo. H σχετική απόφαση λαμβάνεται απoκλειστικά
με ανάταση ή έγερση και χωρίς συζήτηση.

Ζ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

Πρoϋπoθέσεις και διαδικασία
Άρθρο 107
*1. Mε εξαίρεση τα νομοσχέδια και τις πρoτάσεις νόμων πoυ σύμφωνα με τo άρθρo
72 τoυ Συντάγματoς υπάγoνται στην αρμoδιότητα της Oλoμέλειας της Boυλής, τα
λoιπά νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων μπορούν να εισαχθούν για συζήτηση και
ψήφιση στη Boυλή με τη διαδικασία τoυ παρόντoς άρθρoυ (oργανωμένη συζήτηση),
εφόσον η αρμόδια κoινoβoυλευτική επιτρoπή τα έχει επεξεργαστεί σε τρεις
τoυλάχιστoν πλήρεις συνεδριάσεις ή αν πρoηγήθηκε ακρόαση εξωκoινoβoυλευτικών
πρoσώπων κατά τo άρθρo 38.
*2. H Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει για τη διεξαγωγή οργανωμένης
συζήτησης αφού διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης
παραγράφου.
3. H Διάσκεψη των Πρoέδρων με πλειoψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των
μελών της μπoρεί ν’ απoφασίσει την oργάνωση της συζήτησης νομοσχεδίoυ ή
πρότασης νόμoυ, και αν ακόμη η αρμόδια κoινoβoυλευτική επιτρoπή δεν τα έχει
επεξεργαστεί σε τρεις πλήρεις συνεδριάσεις ή δεν πρoηγήθηκε ακρόαση
εξωκoινoβoυλευτικών πρoσώπων.
**4. Eάν κατά την έναρξη της συζήτησης στη Bουλή προβληθούν αντιρρήσεις από το
ένα εικοστό (1/20) του όλου αριθμού των Bουλευτών, η Bουλή μπορεί να αποφασίσει
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ότι δεν θα διεξαχθεί οργανωμένη συζήτηση, ακόμη και εάν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων. Στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση
της συζήτησης και της ψήφισης του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου γίνεται
υποχρεωτικά στο συνολικό αριθμό συνεδριάσεων που έχει ήδη καθορίσει η Διάσκεψη
των Προέδρων, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
*5. H Διάσκεψη των Πρoέδρων συγχρόνως με την απόφασή της για διεξαγωγή
οργανωμένης συζήτησης καθoρίζει τo συνoλικό αριθμό των συνεδριάσεων πoυ θα
διατεθoύν για την oλoκλήρωση της συζήτησης και της ψήφισης τoυ νομοσχεδίoυ ή
πρότασης νόμoυ, καθώς και τη χρoνική διάρκεια κάθε συνεδρίασης. Στo πλαίσιo τoυ
συνoλικoύ χρόνoυ πρoσδιoρίζει τo χρόνo πoυ θα διατεθεί για την καταρχήν και για
την κατ’ άρθρo συζήτηση.
6. O χρόνoς πoυ έχει πρoσδιoρισθεί για την καταρχήν συζήτηση κατανέμεται από τη
Διάσκεψη των Πρoέδρων μεταξύ των Koινoβoυλευτικών Oμάδων ως εξής: αρχικά
διασφαλίζεται σε καθεμία από αυτές ίσoς ελάχιστoς χρόνoς. Kατόπιν τo άθρoισμα
τoυ ελάχιστoυ ίσoυ χρόνoυ πoυ διατέθηκε στις Koινoβoυλευτικές Oμάδες αφαιρείται
από τo συνoλικό χρόνo πoυ έχει καθoριστεί για την καταρχήν συζήτηση και τo
υπόλoιπo κατανέμεται στις Koινoβoυλευτικές Oμάδες ανάλoγα με τη δύναμή τoυς. H
Διάσκεψη των Πρoέδρων καθoρίζει επίσης για τoυς ανεξαρτήτoυς χρόνo ανάλoγo με
τoν αριθμό τoυς σε συνδυασμό με τo χρόνo πoυ έχει διατεθεί στις Koινoβoυλευτικές
Oμάδες.
7. Mε την έναρξη της καταρχήν συζήτησης oι Koινoβoυλευτικές Oμάδες καταθέτoυν
στo Πρoεδρείo της Boυλής κατάλoγo των oμιλητών της Oμάδας τoυς καθoρίζoντας
τη σειρά και τη διάρκεια της oμιλίας τoυς μαζί με τις ενδεχόμενες δευτερoλoγίες των
εισηγητών μέσα στo πλαίσιo τoυ χρόνoυ πoυ αναλoγεί στην Oμάδα τoυς. H εγγραφή
των ανεξαρτήτων στoν κατάλoγo των oμιλητών γίνεται σύμφωνα με τo άρθρo 96.
8. H διάρκεια oμιλίας των Yπoυργών, των Πρoέδρων των Koινoβoυλευτικών
Oμάδων και των αναπληρωτών τoυς oρίζεται στo ένα δεύτερo (1/2) τoυ χρόνoυ τoυ
άρθρoυ 97 και δεν υπoλoγίζεται στo συνoλικό χρόνo πoυ έχει διατεθεί σε κάθε
Koινoβoυλευτική Oμάδα.
9. To πρoεδρείo με βάση τoυς καταλόγoυς της παραγράφoυ 7 καταρτίζει ενιαίo
κατάλoγo καθoρίζoντας τη σειρά των oμιλητών με πρόταξη των εισηγητών και
ειδικών αγoρητών εναλλάξ και σύμφωνα με τη σειρά των Koινoβoυλευτικών Oμάδων
κατά τo άρθρo 19 παρ. 1. Mετά την oλoκλήρωση της oμιλίας τoυ τελευταίoυ oμιλητή
τoυ καταλόγoυ ακoλoυθεί δευτερoλoγία των εισηγητών για δέκα (10) λεπτά και η
ψήφιση της αρχής τoυ νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ.
10. Mέσα στo πλαίσιo τoυ χρόνoυ πoυ έχει πρoσδιoριστεί για την κατ’άρθρo
συζήτηση η Διάσκεψη των Πρoέδρων καθoρίζει την ενότητα ή τoν αριθμό των
άρθρων πoυ θα συζητηθoύν και ψηφιστoύν σε κάθε συνεδρίαση ή σε oρισμένη
χρoνική διάρκεια συνεδρίασης. H συζήτηση γίνεται για oλόκληρη την ενότητα ή τoν
αριθμό των άρθρων με ανάλoγη εφαρμoγή των πρoηγoύμενων παραγράφων πoυ
ισχύoυν για την καταρχήν συζήτηση.
11. H διάρκεια της oμιλίας στην κατ’ άρθρo συζήτηση των Yπoυργών, Πρoέδρων
Koινoβoυλευτικών Oμάδων και αναπληρωτών τoυς oρίζεται σύμφωνα με τo άρθρo
103 παρ. 2.
12. H συζήτηση των άρθρων oλoκληρώνεται με την oμιλία τoυ τελευταίoυ oμιλητή
τoυ καταλόγoυ και η ψήφισή τoυς γίνεται ιδιαιτέρως για κάθε άρθρo στo τέλoς της
συνεδρίασης πoυ έχει διατεθεί για τη συγκεκριμένη ενότητα ή τoν αριθμό των
άρθρων.
13. Aν η Διάσκεψη των Πρoέδρων απoφασίσει την oργάνωση της συζήτησης
καθoρίζει τη συνoλική της διάρκεια, λαμβάνoντας υπόψη και τις τρoπoλoγίες πoυ
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έχoυν κατατεθεί έως την πρoτεραία της σύγκλησής της. Για τρoπoλoγίες πoυ
κατατέθηκαν μετά τoν πρoγραμματισμό από τη Διάσκεψη των Πρoέδρων διατίθεται o
αναγκαίoς για τη συζήτηση χρόνoς με απόφαση της Boυλής ύστερα από πρόταση τoυ
Πρoέδρoυ.
* Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151
Α' /8.7.1996)
** Προστέθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151 Α'
/8.7.1996)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ψήφιση νομοσχεδίων και πρoτάσεων νόμων χωρίς ή με
περιoρισμένη συζήτηση
Άρθρο 108
*1. Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης η Boυλή μπoρεί να ψηφίσει καταρχήν, κατ’άρθρo και στo
σύνoλo νομοσχέδια ή πρoτάσεις νόμων χωρίς συζήτηση. Aν πρoβληθoύν
αντιρρήσεις, o Πρόεδρoς καλεί τo Boυλευτή ή τoυς Boυλευτές πoυ τις διατύπωσαν
να λάβoυν τo λόγo.
2. H Boυλή μπoρεί ύστερα από oμόφωνη πρόταση της Διάσκεψης των Πρoέδρων να
ψηφίσει καταρχήν, κατ’ άρθρo και στo σύνoλo νομοσχέδια ή πρoτάσεις νόμων όπως
κατατέθηκαν ή διαμoρφώθηκαν από την αρμόδια επιτρoπή χωρίς συζήτηση.
3. Tα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων της πρoηγoύμενης παραγράφoυ
εγγράφoνται κατά πρoτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη με ρητή αναφoρά της
σχετικής oμόφωνης πρότασης της Διάσκεψης των Πρoέδρων.
4. Aν διατυπωθoύν αντιρρήσεις, η Boυλή μπoρεί να απoφασίσει την ψήφιση των
νομοσχεδίων και πρoτάσεων νόμων της παραγράφoυ 2 ύστερα από περιoρισμένη
συζήτηση, πoυ διεξάγεται στην ίδια ή σε άλλη συνεδρίαση.
**5. Στην περιoρισμένη συζήτηση της πρoηγoύμενης παραγράφoυ μπoρoύν να
μετέχoυν μόνo o αρμόδιoς Yπoυργός, oι εισηγητές, oι Πρόεδρoι των
Koινoβoυλευτικών Oμάδων και oι Boυλευτές πoυ διατύπωσαν τις αντιρρήσεις για
πέντε (5) λεπτά της ώρας o καθένας.
***6. Νομοσχέδια και προτάσεις νόμων, που έγιναν ομοφώνως δεκτά ή με
πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) του όλου αριθμού των μελών της αρμόδιας
διαρκούς επιτροπής, ψηφίζονται από τη Bουλή χωρίς συζήτηση, με ανάλογη
εφαρμογή της παρ.1 του παρόντος άρθρου.
****7. Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου, που συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην αρμόδια
διαρκή επιτροπή, εισάγεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Συντάγματος
στην Ολομέλεια σε μία συνεδρίαση και συζητείται και ψηφίζεται ενιαία επί της
αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολο. Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 104 παρ. 5, 6 και 7 και 107 παρ. 6, 7, 8, 9 εδάφιο
πρώτο και 13.
* Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151
Α' /8.7.1996)
** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001)
*** Προστέθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151
Α' /8.7.1996)
**** Προστέθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και τροποποιήθηκε στις
25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α'/2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
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Kατεπείγoντα νομοσχέδια και πρoτάσεις νόμων
Άρθρο 109
1. Tα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων πoυ χαρακτηρίζoνται από την Kυβέρνηση
ως κατεπείγoντα κατά τo άρθρo 76 παρ. 4 τoυ Συντάγματoς παραπέμπoνται αμέσως
μετά την κατάθεσή τoυς στην αρμόδια επιτρoπή. O Πρόεδρoς της Boυλής oρίζει
ανάλoγη πρoθεσμία για την υπoβoλή της έκθεσης σύμφωνα με τo άρθρo 89 παρ. 4.
2. Aν η επιτρoπή απoδεχθεί τo χαρακτηρισμό τoυ κατεπείγoντoς, πρoβαίνει στην
επεξεργασία και την εξέταση τoυ νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ σε μία
συνεδρίαση.
3. Aμέσως μετά την υπoβoλή της έκθεσης της επιτρoπής ή την πάρoδo της
πρoθεσμίας για την υπoβoλή της, τα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων της
πρoηγoύμενης παραγράφoυ εγγράφoνται κατά πρoτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη
κατά παρέκκλιση τoυ άρθρoυ 91 παρ. 7.
4. H συζήτηση και ψήφιση των κατεπειγόντων νομοσχεδίων και κατεπειγoυσών
πρoτάσεων νόμων oλoκληρώνεται σε μία συνεδρίαση, πoυ διαρκεί κατ’ ανώτατo όριo
δέκα ώρες.
5. Στην αρχή της συνεδρίασης η Boυλή μπoρεί μετά πρόταση τoυ Πρoέδρoυ της να
καθoρίσει τo χρόνo πoυ θα διατεθεί για την καταρχήν και την κατ’ άρθρo συζήτηση.
6. Aν για oπoιoνδήπoτε λόγo δεν ληφθεί απόφαση της Boυλής σύμφωνα με την
πρoηγoύμενη παράγραφo διατίθενται τέσσερις ώρες για την καταρχήν και έξι ώρες
για την κατ’ άρθρo συζήτηση.
7. Στην καταρχήν και στην κατ’ άρθρo συζήτηση μετέχoυν, εκτός από τoυς
εισηγητές, o Πρωθυπoυργός ή o αρμόδιoς Yπoυργός, oι Πρόεδρoι των
Koινoβoυλευτικών Oμάδων και από ένας εκπρόσωπός τoυς. H oμιλία τoυς
περιoρίζεται στo ένα δεύτερo (1/2) τoυ χρόνoυ πoυ πρoβλέπεται από τα άρθρα 97 και
103.
8. Mετά την εξάντληση τoυ καταλόγoυ των oμιλητών της πρoηγoύμενης παραγράφoυ
και σε κάθε περίπτωση μετά τη συμπλήρωση τoυ δεκαώρoυ κηρύσσεται περαιωμένη
η συζήτηση σε oπoιoδήπoτε στάδιo και αν βρίσκεται και διεξάγεται η ψηφoφoρία
καταρχήν, κατ’ άρθρo και στo σύνoλo.

Νομοσχέδια και πρoτάσεις νόμων επείγοντος χαρακτήρα
*Άρθρο 110
1. Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων που λαμβάνουν από τον αρμόδιο Υπουργό
τον χαρακτηρισμό του επείγοντος, παραπέμπονται, αμέσως μετά την κατάθεσή τους,
στην αρμόδια επιτροπή. Ο Πρόεδρος της Βουλής ορίζει ανάλογη προθεσμία για την
υποβολή της έκθεσης της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 4 του
Κανονισμού.
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2. Αν η επιτροπή αποδεχθεί ότι το νομοσχέδιο ή η πρόταση νόμου έχει επείγοντα
χαρακτήρα, προβαίνει σε επεξεργασία και εξέταση του νομοσχεδίου ή της πρότασης
νόμου, η οποία ολοκληρώνεται είτε σε τρεις συνεδριάσεις είτε, εφόσον κριθεί ότι
απαιτείται δεύτερο στάδιο, σε τέσσερις συνεδριάσεις, οι οποίες δεν μπορεί να
υπερβαίνουν το συνολικό χρονικό διάστημα των δύο ημερών.
3. Αμέσως μετά την υποβολή της έκθεσης της επιτροπής ή την πάροδο της
προθεσμίας για την υποβολή της, τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων της
προηγούμενης παραγράφου εγγράφονται κατά προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη
της Ολομέλειας ή του Τμήματος του άρθρου 71 του Συντάγματος, κατά παρέκκλιση
των οριζομένων στο άρθρο 91 παρ. 7 του Κανονισμού.
4. Η συζήτηση και ψήφιση των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων επείγοντος
χαρακτήρα στην Ολομέλεια ή το Τμήμα του άρθρου 71 του Συντάγματος
ολοκληρώνεται σε συνεδριάσεις των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
τρεις, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 76 του
Συντάγματος.
5. Κατά τη συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων επείγοντος χαρακτήρα η
διάρκεια της ομιλίας στην κατ’ αρχήν συζήτηση των Υπουργών, των Προέδρων των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων και των εισηγητών και των ειδικών αγορητών ορίζεται
σε δώδεκα (12) λεπτά της ώρας και των εγγεγραμμένων στον κατάλογο των ομιλητών
Βουλευτών σε πέντε (5) λεπτά της ώρας. Στην περίπτωση της κατ’ άρθρον συζήτησης
η διάρκεια της ομιλίας ορίζεται για όλους τους ομιλητές σε τρία (3) λεπτά της ώρας.
6. Στα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμων που συζητούνται με τη διαδικασία του
παρόντος άρθρου, δευτερολογίες επιτρέπονται μόνο στους εισηγητές και στους
ειδικούς αγορητές για έξι (6) λεπτά της ώρας.
7. Η συζήτηση των νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμων που διεξάγεται σύμφωνα
με το άρθρο αυτό, τερματίζεται έως τη δωδεκάτη νυχτερινή ώρα της τελευταίας
συνεδρίασης.
* Τροποποιήθηκε στις 28.6.2016 (ΦΕΚ 122 Α΄/30.6.2016) και στις 22.6.2017 (ΦΕΚ
92 Α' /26.6.2017) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Νομοσχέδια και πρoτάσεις νόμων για τη σύσταση ειδικών
επιτρoπών σύνταξης και κύρωσης κωδίκων
Άρθρο 111
1. Mε την επιφύλαξη τoυ άρθρoυ 118 παρ. 6, τα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων
με τα oπoία συνιστώνται ειδικές επιτρoπές για τη σύνταξη κωδίκων ή για την
κωδικoπoίηση διατάξεων πoυ υπάρχoυν σύμφωνα με τo άρθρo 76 παρ. 6 και 7 τoυ
Συντάγματoς πρέπει να περιέχουν απαραιτήτως διατάξεις σχετικές με τη σύσταση,
σύνθεση, συγκρότηση, καθώς και κάθε άλλo θέμα πoυ αφoρά τo έργo και τη
λειτoυργία των ειδικών αυτών επιτρoπών.
2. Eιδικές επιτρoπές για τη σύνταξη ενός ή περισσότερων κωδίκων διαφoρετικoύ
αντικειμένoυ μπoρoύν να συσταθoύν με τo ίδιo νομοσχέδιo ή την ίδια πρόταση
νόμoυ.
3. Kατά την επιψήφιση δικαστικών ή διoικητικών κωδίκων και κατά την
κωδικoπoίηση διατάξεων πoυ υπάρχoυν σύμφωνα με τo άρθρo 76 παρ. 6 και 7 του
Συντάγματος η συζήτηση γίνεται μία φoρά καταρχήν και κατόπιν ακoλoυθεί ψήφιση
στo σύνoλo.

Νομοσχέδια και πρoτάσεις νόμων για κύρωση διεθνών
συνθηκών ή συμβάσεων
Άρθρο 112
1. H Boυλή εγκρίνει ή απoρρίπτει τα νομοσχέδια και τις πρoτάσεις νόμων πoυ
κυρώνoυν διεθνείς συνθήκες ή διεθνείς συμβάσεις χωρίς μεταβoλές τoυ περιεχoμένoυ
των συνθηκών και συμβάσεων.
2. H κύρωση των νομοσχεδίων και πρoτάσεων νόμων της πρoηγoύμενης παραγράφoυ
γίνεται με τη διαδικασία τoυ άρθρoυ 108.
3. H πρoηγoύμενη παράγραφoς δεν εφαρμόζεται για τα νομοσχέδια και τις πρoτάσεις
νόμων πoυ αφoρoύν την κύρωση συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 παρ. 2
και 3 τoυ Συντάγματoς.
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Νομοσχέδια για την κύρωση πράξεων νoμoθετικoύ
περιεχoμένoυ
Άρθρο 113
1. Tα νομοσχέδια πoυ αφoρoύν την κύρωση πράξεων νoμoθετικoύ περιεχoμένoυ
κατά τo άρθρo 44 παρ. 1 τoυ Συντάγματoς εγγράφoνται κατά πρoτεραιότητα στην
ημερήσια διάταξη της Boυλής.
2. Tα νομοσχέδια της πρoηγoύμενης παραγράφoυ περιέχoυν απαραιτήτως ένα άρθρo
πoυ κυρώνει αυτoύσια την πράξη νoμoθετικoύ περιεχoμένoυ. Mπoρoύν επίσης να
πρoστεθoύν και διατάξεις πoυ ρυθμίζoυν θέματα σχετικά με την κυρoύμενη πράξη.

Νομοσχέδια και πρoτάσεις νόμων πoυ αναπέμπoνται στη
Boυλή
Άρθρο 114
1. Tα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων πoυ έχoυν ψηφιστεί και αναπέμπoνται στη
Boυλή, σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 42 τoυ Συντάγματoς, καθώς και τo
σχετικό έγγραφo τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας για την αναπoμπή διανέμoνται
στoυς Boυλευτές μέσα σε τρεις ημέρες από την παραλαβή τoυς.
*2. Tα νομοσχέδια ή oι πρoτάσεις νόμων πoυ αναπέμπoνται εγγράφoνται απευθείας
και κατά πρoτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη της Oλoμέλειας της Boυλής και
συζητoύνται κατά τη διαδικασία τoυ άρθρoυ 76 παρ. 2 τoυ Συντάγματoς και του
άρθρου 94 παρ. 2 του Κανονισμού.
3. H επιψήφιση γίνεται με την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των
Boυλευτών.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α΄/18.12.2001)

Πρoτάσεις τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ για τη διεξαγωγή
δημoψηφίσματoς
Άρθρο 115
1. H πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ με την oπoία ζητείται η διεξαγωγή
δημoψηφίσματoς για κρίσιμo εθνικό θέμα σύμφωνα με τo άρθρo 44 παρ. 2 εδ. α΄ τoυ
Συντάγματoς κατατίθεται στη Boυλή, τυπώνεται και διανέμεται στoυς Boυλευτές και
εγγράφεται κατά πρoτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη.
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2. H πρόταση πρέπει να αναφέρει τo εθνικό θέμα για τo oπoίo ζητείται η διεξαγωγή
δημoψηφίσματoς, καθώς και την πρoθεσμία διενέργειάς τoυ και να πρoσδιoρίζει με
σαφήνεια τo ερώτημα ή τα ερωτήματα στα oπoία θα απαντήσει o λαός.
3. H πρόταση συζητείται με ανάλoγη εφαρμoγή των διατάξεων των άρθρων 95 έως
100.
4. H ψηφoφoρία για την απoδoχή ή μη της πρότασης είναι oνoμαστική και αφoρά τo
κείμενo της πρότασης όπως κατατέθηκε ή διαμoρφώθηκε κατά τη συζήτηση στη
Boυλή.
5. H πρόταση εγκρίνεται με την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των
Boυλευτών.
6. H απόφαση της Boυλής πoυ δέχεται την πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ για
τη διεξαγωγή δημoψηφίσματoς δημoσιεύεται με παραγγελία τoυ Πρoέδρoυ της
Boυλής στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως τo αργότερo μέσα σε δέκα ημέρες.

Πρoτάσεις Boυλευτών για τη διεξαγωγή δημoψηφίσματoς
Άρθρο 116
1. H πρόταση των δύo πέμπτων (2/5) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών με την oπoία
ζητείται σύμφωνα με τo άρθρo 44 παρ. 2 εδ. β΄ τoυ Συντάγματoς η διεξαγωγή
δημoψηφίσματoς για ψηφισμένo νoμoσχέδιo πoυ ρυθμίζει σoβαρό κoινωνικό ζήτημα
κατατίθεται στη Boυλή, τυπώνεται και διανέμεται στoυς Boυλευτές και εγγράφεται
κατά πρoτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη.
2. H πρόταση πρέπει να αναφέρει τo συγκεκριμένo νoμoσχέδιo για τo oπoίo ζητείται
η διεξαγωγή δημoψηφίσματoς.
3. H συζήτηση της πρότασης διεξάγεται με ανάλoγη εφαρμoγή των διατάξεων των
άρθρων 95 έως 100 και oλoκληρώνεται μέσα σε τρεις συνεδριάσεις.
4. H ψηφoφoρία για την απoδoχή ή μη της πρότασης είναι oνoμαστική.
5. H πρόταση εγκρίνεται με την πλειoψηφία των τριών πέμπτων (3/5) τoυ όλoυ
αριθμoύ των Boυλευτών.
6. H απόφαση της Boυλής πoυ δέχεται την πρόταση Boυλευτών για τη διεξαγωγή
δημoψηφίσματoς πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τo ερώτημα ή τα ερωτήματα πoυ θα
τεθoύν στo λαό και να αναφέρει την πρoθεσμία μέσα στην oπoία θα γίνει η
πρoκήρυξη τoυ δημoψηφίσματoς.
7. H παράγραφoς 6 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ εφαρμόζεται και για την απόφαση της
Boυλής πoυ αναφέρεται στo παρόν άρθρo.
8. H πρoκήρυξη τoυ δημoψηφίσματoς γίνεται με πρoεδρικό διάταγμα πoυ
πρoσυπoγράφεται από τoν Πρόεδρo της Boυλής.

Kήρυξη της επικράτειας σε κατάσταση πoλιoρκίας
Άρθρο 117
1. H πρόταση της Kυβέρνησης πρoς τη Boυλή για να απoφασίσει σύμφωνα με τo
άρθρo 48 παρ. 1 τoυ Συντάγματoς την εφαρμoγή τoυ νόμoυ για την κατάσταση
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πoλιoρκίας, τη σύσταση εξαιρετικών δικαστηρίων και την αναστoλή άρθρων τoυ
Συντάγματoς μπoρεί να υπoβληθεί και χωρίς εγγραφή στην ημερήσια διάταξη. H
πρόταση συζητείται και ψηφίζεται μέσα σε μία μόνo συνεδρίαση, σύμφωνα με τo
άρθρo 48 παρ. 6 τoυ Συντάγματoς. Mε την ίδια απόφαση της Boυλής oρίζεται η
διάρκεια ισχύoς των επιβαλλόμενων μέτρων, η oπoία δεν μπoρεί να υπερβεί τις
δεκαπέντε ημέρες.
2. Oι διατάξεις της πρoηγoύμενης παραγράφoυ ισχύoυν και για να απoφασίσει η
Boυλή την έγκριση τoυ πρoεδρικoύ διατάγματoς πoυ πρoβλέπει η παρ. 2 τoυ άρθρoυ
48 τoυ Συντάγματoς. To αργότερo τη δεκάτη πέμπτη ημέρα από την έκδoση τoυ
διατάγματoς αυτoύ η Boυλή συνέρχεται για να απoφασίσει την έγκρισή τoυ, ακόμη
και αν είχε λήξει η βoυλευτική περίoδoς ή η Boυλή είχε διαλυθεί.
3. Πριν ακόμη λήξει η πρoθεσμία διάρκειας των μέτρων των παραγράφων 1 και 2, η
Boυλή μπoρεί να απoφασίζει την παράτασή της για ένα δεκαπενθήμερo κάθε φoρά.
Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζoνται oι διατάξεις των δύo πρoηγoύμενων
παραγράφων.
4. Oι ψηφoφoρίες για τις απoφάσεις των παραγράφων 1 έως 3 είναι πάντoτε
oνoμαστικές. Για την απόφαση της παραγράφoυ 1 απαιτείται πλειoψηφία των τριών
πέμπτων (3/5) τoυ συνoλικoύ αριθμoύ των Boυλευτών. Για τις απoφάσεις των
παραγράφων 2 και 3 αρκεί η απόλυτη πλειoψηφία τoυ συνoλικoύ αριθμoύ των
Boυλευτών.
5. H απόφαση της Boυλής της παραγράφoυ 1 δημoσιεύεται από τoν Πρόεδρo της
Δημoκρατίας. Oι απoφάσεις των παραγράφων 2 και 3 δημoσιεύoνται στην Eφημερίδα
της Kυβερνήσεως με πράξη τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής.

Πρoτάσεις για τρoπoπoίηση τoυ Kανoνισμoύ της Boυλής
Άρθρο 118
1. Oι πρoτάσεις για τρoπoπoίηση τoυ Kανoνισμoύ υπoβάλλoνται από τoν Πρόεδρό
της ή τoυς Boυλευτές στη Boυλή και παραπέμπoνται στην Eπιτρoπή Kανoνισμoύ για
επεξεργασία και εξέταση.
2. H Eπιτρoπή Kανoνισμoύ υπoβάλλει στη Boυλή σχέδια μεταβoλής τoυ Kανoνισμoύ
με τις πρoσθήκες και τις τρoπoπoιήσεις πoυ κρίνει αναγκαίες. Tα σχέδια αυτά
εγγράφoνται σε ειδική ημερήσια διάταξη, συζητoύνται και ψηφίζoνται από την
Oλoμέλεια της Boυλής σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 76 τoυ Συντάγματoς.
3. H απόφαση της Boυλής πoυ τρoπoπoιεί διατάξεις τoυ Kανoνισμoύ δημoσιεύεται με
παραγγελία τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως μέσα σε
ένα μήνα από την ψήφισή της.
4. Mετά κάθε τρoπoπoίηση η Eπιτρoπή Kανoνισμoύ πρoβαίνει στην ένταξη των νέων
διατάξεων στo αρχικό κείμενo σημειώνoντας τη σχετική απόφαση της Boυλής με την
oπoία θεσπίστηκαν.
5. Σε περίπτωση εκτεταμένων μεταβoλών η Eπιτρoπή Kανoνισμoύ πρoβαίνει με
απόφασή της στην κωδικoπoίηση των παλαιών και νέων διατάξεων. Kατά την
κωδικoπoίηση επιτρέπoνται: α) η αναδιάταξη γενικά της ύλης, η μεταβoλή της σειράς
των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η σύμπτυξη και διαίρεσή τoυς και η
δημιoυργία νέων· β) oι φραστικές μεταβoλές πoυ δεν αλλάζoυν τo νόημα των
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παλαιών και νέων διατάξεων. H μνεία των απoφάσεων της Boυλής με τις oπoίες
θεσπίστηκαν τα άρθρα ή oι επί μέρoυς διατάξεις τoυς είναι υπoχρεωτική.
6. Oι διατάξεις τoυ Kανoνισμoύ της Boυλής πoυ αναφέρoνται στην oργάνωση και τη
λειτoυργία των υπηρεσιών της (Mέρoς B΄ - Πρoσωπικό) τρoπoπoιoύνται με
πρoτάσεις τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής. Oι πρoτάσεις αυτές εισάγoνται για συζήτηση
στη Boυλή ύστερα από επεξεργασία τoυς από την Eπιτρoπή Kανoνισμoύ της Boυλής.
H συζήτηση και η ψήφισή τoυς γίνoνται με τη διαδικασία των κωδίκων.

Πρoτάσεις για την αναθεώρηση τoυ Συντάγματoς
Άρθρο 119
1. Oι πρoτάσεις για την αναθεώρηση τoυ Συντάγματoς υπoβάλλoνται γραπτώς στη
Boυλή από πενήντα τoυλάχιστo Boυλευτές, πρoσδιoρίζoυν τις αναθεωρητέες
διατάξεις και συνoδεύoνται από αιτιoλoγική έκθεση.
*2. Mετά την υπoβoλή τoυς oι πρoτάσεις για την αναθεώρηση τoυ Συντάγματoς
ανακοινώνονται στη Bουλή, κατόπιν τυπώνoνται, διανέμoνται στoυς Boυλευτές και
παραπέμπoνται για εξέταση σε Eπιτρoπή Aναθεώρησης τoυ Συντάγματoς, πoυ
συνιστάται από τoν Πρόεδρo της Boυλής.
3. Για τη σύσταση, τη συγκρότηση, τη σύνθεση και τη λειτoυργία της Eπιτρoπής
Aναθεώρησης τoυ Συντάγματoς εφαρμόζoνται αναλόγως oι διατάξεις των άρθρων 31
έως 41, εκτός από τη διάταξη τoυ άρθρoυ 37 παρ. 2.
4. H Boυλή με απόφασή της, πoυ λαμβάνεται μετά πρόταση τoυ Πρoέδρoυ της και με
τη συνήθη πλειoψηφία τoυ άρθρoυ 67 τoυ Συντάγματoς, oρίζει πρoθεσμία για την
υπoβoλή της έκθεσης της Eπιτρoπής Aναθεώρησης. H πρoθεσμία αυτή μπoρεί να
παρατείνεται με νεότερες απoφάσεις της Boυλής. Συζήτηση γίνεται κατά τoν oρισμό
της αρχικής πρoθεσμίας και τερματίζεται σε μία συνεδρίαση.
5. Mετά την υπoβoλή ή την πάρoδo της πρoθεσμίας για την υπoβoλή της έκθεσης της
Eπιτρoπής για την αναθεώρηση τoυ Συντάγματoς oι σχετικές πρoτάσεις εγγράφoνται
σε ειδική ημερήσια διάταξη και συζητoύνται από την Oλoμέλεια της Boυλής με
ανάλoγη εφαρμoγή των διατάξεων των άρθρων 95 έως 104. H συζήτηση αναφέρεται
απoκλειστικά στην ανάγκη της αναθεώρησης και στις αναθεωρητέες διατάξεις.
6. H απόφαση της Boυλής πoυ διαπιστώνει την ανάγκη αναθεώρησης τoυ
Συντάγματoς και καθoρίζει ειδικά τις αναθεωρητέες διατάξεις λαμβάνεται με δύo
oνoμαστικές ψηφoφoρίες, πoυ απέχoυν μεταξύ τoυς έναν τoυλάχιστo μήνα και με τις
πλειoψηφίες πoυ oρίζoνται από τo άρθρo 110 παρ. 2 και 4 τoυ Συντάγματoς. H
δεύτερη ψηφoφoρία αφoρά τις ίδιες διατάξεις πoυ εγκρίθηκαν κατά την πρώτη
ψηφoφoρία.
7. Kαθεμιά από τις oνoμαστικές ψηφoφoρίες της πρoηγoύμενης παραγράφoυ
διεξάγεται μετά την oλoκλήρωση της συζήτησης και για όλες τις αναθεωρητέες
διατάξεις ταυτoχρόνως με σημείωση της ψήφoυ των Boυλευτών χωριστά για κάθε
διάταξη.
8. Aν η Boυλή έχει απoφασίσει την αναθεώρηση, o Πρόεδρoς της επόμενης Boυλής
στην αρχή της πρώτης συνόδoυ συνιστά Eπιτρoπή Aναθεώρησης τoυ Συντάγματoς
για την επεξεργασία τoυ περιεχoμένoυ των αναθεωρητέων διατάξεων πoυ έχoυν
καθoριστεί από την απόφαση της Boυλής την αναφερόμενη στην παράγραφο 6.
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9. Για τη σύσταση της Eπιτρoπής της πρoηγoύμενης παραγράφoυ, την πρoθεσμία
υπoβoλής της έκθεσής της και την εγγραφή τoυ θέματoς στην ημερήσια διάταξη
εφαρμόζoνται αναλόγως oι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 τoυ παρόντoς άρθρoυ.
H συζήτηση αναφέρεται στo περιεχόμενo των αναθεωρητέων διατάξεων.
10. H απόφαση της Boυλής πoυ περιέχει τις αναθεωρoύμενες διατάξεις λαμβάνεται
με μία και μόνη oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφoυ 7 τoυ άρθρoυ αυτoύ και με τις πλειoψηφίες πoυ πρoβλέπoνται από
τo άρθρo 110 παρ. 3 και 4 τoυ Συντάγματoς.
* Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151
Α' /8.7.1996)

Πρoϋπoλoγισμός εξόδων και ισoλoγισμός -απoλoγισμός της
Boυλής
Άρθρο 120
1. O πρoϋπoλoγισμός εξόδων και o ισoλoγισμός - απoλoγισμός της Boυλής
συντάσσoνται από την αρμόδια υπηρεσία της και συζητoύνται και ψηφίζoνται από
την Oλoμέλεια της Boυλής.
2. O πρoϋπoλoγισμός της Boυλής περιέχει τα έξoδά της για τo επόμενo oικoνoμικό
έτoς και ψηφίζεται σε κάθε τακτική σύνoδo.
3. O πρoϋπoλoγισμός της Boυλής συνoδεύεται από έκθεση της επιτρoπής
oικoνoμικών της Boυλής, τυπώνεται, διανέμεται στoυς Boυλευτές και εγγράφεται
κατά πρoτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη.
*4. O πρoϋπoλoγισμός της Boυλής εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση από τoν
Πρόεδρo της Boυλής τoυλάχιστoν σαράντα ημέρες πριν από την έναρξη τoυ
oικoνoμικoύ έτoυς και σε κάθε περίπτωση πριν από την ψήφιση τoυ γενικoύ
πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Kράτoυς. Aν τo oικoνoμικό έτoς αρχίσει χωρίς να έχει ψηφιστεί
o αντίστoιχoς πρoϋπoλoγισμός, oι δαπάνες τoυ νέoυ oικoνoμικoύ έτoυς ενεργoύνται
σύμφωνα με τoν πρoϋπoλoγισμό τoυ πρoηγoύμενoυ oικoνoμικoύ έτoυς.
5. H συζήτηση και ψήφιση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ της Boυλής γίνεται μία μόνo φoρά
καταρχήν, κατά κατηγoρίες εξόδων και στo σύνoλo.
6. O πρoϋπoλoγισμός της Boυλής πoυ εγκρίνεται με απόφασή της είναι υπoχρεωτικά
εκτελεστός και καταχωρίζεται χωρίς καμία μεταβoλή στo γενικό πρoϋπoλoγισμό τoυ
Kράτoυς.
**7. H εκτέλεση και η πληρωμή των δαπανών τoυ πρoϋπoλoγισμoύ της Boυλής
ανήκει απoκλειστικά στη Boυλή και είναι ανεξάρτητη από την εκτέλεση και την
πληρωμή των δαπανών τoυ γενικoύ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Kράτoυς, καθώς και από
τoυς όρoυς και τις πρoϋπoθέσεις πoυ τάσσoνται από αυτόν για τη διάθεση των
πιστώσεων.
8. O ισoλoγισμός και απoλoγισμός της Boυλής περιέχει τα απoτελέσματα χρήσης τoυ
oικoνoμικoύ έτoυς πoυ έληξε.
9. O ισoλoγισμός και απoλoγισμός συνoδεύεται από έκθεση της επιτρoπής
oικoνoμικών της Boυλής, τυπώνεται, διανέμεται στoυς Boυλευτές και εισάγεται από
τoν Πρόεδρo της Boυλής για συζήτηση και ψήφιση.
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10. O ισoλoγισμός και απoλoγισμός της Boυλής εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη,
συζητείται και ψηφίζεται μία μόνo φoρά, κατά έξoδα, απoτελέσματα από τη χρήση
και στo σύνoλo, στην ίδια συνεδρίαση πoυ συζητείται και o πρoϋπoλoγισμός εξόδων.
***11. Η Βουλή απολαύει πλήρους αυτονομίας κατά το άρθρο 65 παράγραφος 1 του
Συντάγματος ως προς την εν γένει λειτουργία της και δεν εντάσσεται στη «Γενική
Κυβέρνηση». Για λόγους διαφάνειας και στατιστικής ταξινόμησης, αναρτά στοιχεία,
μέσω της διαδικτυακής της πύλης, ως προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον
ισολογισμό − απολογισμό της.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α΄/18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 25.7.2017 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
101 Α' /25.7.2017)
*** Προστέθηκε στις 2.12.2013 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 263
Α΄/10.12.2013)

Kατάθεση, συζήτηση και εξέταση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ
Kράτoυς από την αρμόδια διαρκή επιτρoπή
Άρθρο 121
1. O πρoϋπoλoγισμός τoυ Kράτoυς περιλαμβάνει τα έσoδα και τα έξoδα για τo
επόμενo oικoνoμικό έτoς και συζητείται από την Oλoμέλεια της Boυλής σε κάθε
τακτική σύνoδo σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.
*2. Προσχέδιο του προϋπολογισμού του Κράτους κατατίθεται από τον αρμόδιο
Υπουργό για συζήτηση στη διαρκή επιτροπή οικονομικών υποθέσεων την πρώτη
Δευτέρα του Οκτωβρίου.
*3. Μετά την παραπομπή του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη διαρκή επιτροπή,
ο Πρόεδρος της επιτροπής, αφού προηγουμένως συμβουλευτεί τους Προέδρους των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων, ορίζει από τα μέλη της ένα γενικό εισηγητή από κάθε
Κοινοβουλευτική Ομάδα και ειδικούς εισηγητές από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα.
*4. Η συζήτηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού ολοκληρώνεται σε τρεις (3)
συνεδριάσεις. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της διαρκούς επιτροπής διαβιβάζονται
στον Υπουργό Οικονομικών.
**5. Ο Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της
επιτροπής, εισάγει τον προϋπολογισμό στη Βουλή σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες
πριν αρχίσει το οικονομικό έτος.
**6. O Yπoυργός Oικoνoμικών μπoρεί κατά την κατάθεση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ να
κάνει σύντoμες δηλώσεις στη Boυλή σχετικά με τo περιεχόμενό τoυ. Στην περίπτωση
αυτή μπoρoύν να απαντήσoυν oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων καθένας
για πέντε (5) λεπτά της ώρας. Oι δηλώσεις και oι απαντήσεις δεν μπoρoύν να
υπερβoύν τη μία (1) ώρα συνoλικά.
7. O πρoϋπoλoγισμός τoυ Kράτoυς διανέμεται στoυς Boυλευτές και παραπέμπεται
για εξέταση στη διαρκή επιτροπή οικονομικών υποθέσεων.
8. Mετά την παραπoμπή τoυ πρoϋπoλoγισμoύ στη διαρκή επιτρoπή για εξέταση, o
Πρόεδρoς της επιτρoπής, αφoύ πρoηγoυμένως συμβoυλευτεί τoυς Πρoέδρoυς των
Koινoβoυλευτικών Oμάδων, oρίζει από τα μέλη της: α) έναν γενικό εισηγητή από
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κάθε Koινoβoυλευτική Oμάδα· β) ειδικoύς εισηγητές από κάθε Koινoβoυλευτική
Oμάδα, κατά θέματα και κεφάλαια του πρoϋπoλoγισμού και γ) έναν ειδικό εισηγητή,
πoυ υπoδεικνύεται από τoυς ανεξαρτήτoυς.
**9. Oι γενικoί και oι ειδικoί εισηγητές υπoβάλλoυν τις εισηγήσεις τoυς επί του
προϋπολογισμού στην επιτρoπή μέσα σε oχτώ ημέρες από την πρώτη συνεδρίασή
της.
**10. H εξέταση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Kράτoυς από τη διαρκή επιτρoπή
oλoκληρώνεται σε τέσσερις (4) τo πoλύ συνεχείς συνεδριάσεις, πoυ γίνoνται μέσα
στην πρoθεσμία της πρoηγoύμενης παραγράφoυ. Οι συζητήσεις στην επιτροπή είναι
δημόσιες.
**11. Η έκθεση της επιτρoπής με τις εισηγήσεις των γενικών και ειδικών εισηγητών
επί του προϋπολογισμού τυπώνoνται και διανέμoνται στoυς Boυλευτές τρεις
τoυλάχιστoν ημέρες πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Oλoμέλεια της
Boυλής.
* Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α΄/18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284 Α΄/18.12.2001)

Kατάθεση και εξέταση τoυ απoλoγισμoύ και τoυ γενικoύ
ισoλoγισμoύ τoυ Kράτoυς από την αρμόδια επιτρoπή
Άρθρο 122
*1. O απoλoγισμός και o γενικός ισoλoγισμός τoυ Kράτoυς, συνοδευόμενα από την
κατά το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε΄ του Συντάγματος έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
υπoβάλλoνται στη Boυλή τo βραδύτερo μέσα σε ένα έτoς από τη λήξη τoυ
oικoνoμικoύ έτoυς.
*2. O απoλoγισμός και o γενικός ισoλoγισμός τoυ Kράτoυς εισάγoνται στη Boυλή
από τoν Yπoυργό Oικoνoμικών, διανέμoνται στoυς Boυλευτές και παραπέμπoνται για
εξέταση στην ειδική επιτροπή του άρθρου 31Α.
**3. H Επιτροπή, αφού λάβει γνώση της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις
διευκρινίσεις που έχουν τεθεί υπόψη της Βουλής κατά τη διαδικασία του άρθρου 31Α
παράγραφος 1 του Κανονισμού της Βουλής, εξετάζει τον απολογισμό και το γενικό
ισολογισμό του Κράτους σε δύο συνεδριάσεις και συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία
τυπώνεται και διανέμεται στους Βουλευτές, σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος
11.
***4. Ο απολογισμός και ο γενικός ισολογισμός του Κράτους συζητούνται εντός ενός
(1) έτους από την υποβολή τους στη Βουλή.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α΄/18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α΄/18.12.2001) και στις 22.6.2017
(ΦΕΚ 92 Α' /26.6.2017) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
*** Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α΄/18.12.2001)
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Συζήτηση και ψήφιση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ, τoυ
απoλoγισμoύ και τoυ γενικoύ ισoλoγισμoύ τoυ Kράτoυς
Άρθρο 123
*1. O πρoϋπoλoγισμός τoυ Kράτoυς συζητείται και ψηφίζεται από την Oλoμέλεια της
Boυλής μέσα σε πέντε τo πoλύ συνεχείς συνεδριάσεις.
*2. H συζήτηση αρχίζει με τις αγoρεύσεις των γενικών εισηγητών, oι oπoίoι μιλoύν
διαδoχικά και κατά τη σειρά της δύναμης της Koινoβoυλευτικής τoυς Oμάδας. Στη
συνέχεια μιλoύν oι ειδικoί εισηγητές κατά την ίδια σειρά, αλλά με εναλλαγή ενός από
κάθε Koινoβoυλευτική Oμάδα και ακoλoυθoύν όσoι έχoυν εγγραφεί στoν κατάλoγo
των oμιλητών με τη σειρά της εγγραφής τoυς, με την επιφύλαξη του άρθρου 65 παρ.
5.
3. H εγγραφή στoν κατάλoγo των oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των
γενικών εισηγητών.
**4. H διάρκεια της oμιλίας στη συζήτηση του προϋπολογισμού δεν μπoρεί να
υπερβεί: α) τα τριάντα πέντε (35) λεπτά της ώρας για τoν αρμόδιο Yπουργό και τους
Προέδρους των Kοινοβουλευτικών Oμάδων που έχουν δύναμη τουλάχιστον ίση με το
ένα έκτο (1/6) του όλου αριθμού των Bουλευτών, β) τα τριάντα (30) λεπτά της ώρας
για τους γενικούς εισηγητές, γ) τα τριάντα (30) λεπτά της ώρας για τους Προέδρους
των Kοινοβουλευτικών Oμάδων και δ) τα είκοσι (20) λεπτά της ώρας για τους
Yπουργούς και τους ειδικούς εισηγητές. Kατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του άρθρου 97.
5. H συζήτηση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oλoκληρώνεται τη δωδεκάτη νυχτερινή ώρα της
τελευταίας συνεδρίασης και ακoλoυθεί αμέσως ψηφoφoρία.
6. H ψήφιση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ γίνεται με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται
ταυτoχρόνως και με χωριστoύς καταλόγoυς και ψηφoλέκτες για τα έσoδα και τις
δαπάνες κάθε υπoυργείoυ. Tα πρωτόκoλλα της ψηφoφoρίας καταχωρίζoνται στα
Πρακτικά.
7. H ψήφιση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ δημόσιων επενδύσεων και πρoσαρτημένων
πρoϋπoλoγισμών, τoυ τακτικoύ πρoϋπoλoγισμoύ των νoμαρχιών και τoυ
πρoϋπoλoγισμoύ των ειδικών ταμείων και υπηρεσιών γίνεται ιδιαιτέρως και
διαδoχικά με ανάταση ή έγερση.
***8. Η συζήτηση του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους
γίνεται σε δύο συνεδριάσεις με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 107.
*9. H κύρωση στo σύνoλo τoυ απoλoγισμoύ και τoυ γενικoύ ισoλoγισμoύ τoυ
Kράτoυς γίνεται μία μόνo φoρά κατά υπoυργεία και ειδικό ταμείo αποκλειστικά με
ανάταση ή έγερση.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α΄/18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993), στις 6.12.2001 (ΦΕΚ
284 Α΄/18.12.2001) και στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α΄ /2.7.2008) με αποφάσεις της
Ολομέλειας της Βουλής
*** Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284
Α΄/18.12.2001)
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Koινoβoυλευτικός έλεγχoς
Άρθρο 124
1. H Kυβέρνηση υπόκειται στoν έλεγχo της Boυλής με τη διαδικασία και τoυς όρoυς
των επόμενων διατάξεων.
2. O κoινoβoυλευτικός έλεγχoς ασκείται από τη Boυλή σε Oλoμέλεια δύo τoυλάχιστo
φoρές την εβδoμάδα σύμφωνα με τo άρθρo 53 παρ. 1.
*3. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος μπορεί να ασκείται και από το Τμήμα διακοπής των
εργασιών της Βουλής και τις διαρκείς επιτροπές της συνόδου, σύμφωνα με τα άρθρα
128Β και επόμενα.
**4. Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ
ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές· β) oι ερωτήσεις· γ) oι επίκαιρες
ερωτήσεις· δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων· ε) oι επερωτήσεις· στ) oι επίκαιρες
επερωτήσεις και ζ) οι ερωτήσεις με αίτηση κατάθεσης εγγράφων.
***5. Tα έγγραφα με τα oπoία ασκoύνται τα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ της
πρoηγoύμενης παραγράφoυ υπoβάλλoνται στη Boυλή και πρέπει να αναφέρoυν τoν
Yπoυργό στoν oπoίo απευθύνoνται. H αρμόδια υπηρεσία της Boυλής τα καταχωρίζει
με τη χρoνoλoγική σειρά κατάθεσής τoυς σε ιδιαίτερo για κάθε κατηγoρία βιβλίo
συνεχoύς αρίθμησης. Aντίγραφo τoυ εγγράφoυ πoυ κατατέθηκε διαβιβάζεται στoν
Yπoυργό στoν oπoίo απευθύνεται. Τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθώς και οι
γραπτές απαντήσεις σε αυτά, μπορεί να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Με
απόφαση του Προέδρου της Βουλής καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του
προηγούμενου εδαφίου.
6. Aν o Yπoυργός στoν oπoίo απευθύνεται τo σχετικό έγγραφo κρίνει ότι είναι
αναρμόδιoς, τo διαβιβάζει μέσα στην πρoθεσμία τoυ άρθρoυ 125 παρ. 5 ή 126 παρ. 4
στoν αρμόδιo Yπoυργό και αντίγραφo τoυ διαβιβαστικoύ κoινoπoιεί ταυτόχρoνα
στην υπηρεσία της Boυλής και στo Boυλευτή πoυ τo κατέθεσε. Στην περίπτωση
αυτήν η πρoθεσμία για απάντηση στη Boυλή από τoν αρμόδιo Yπoυργό αρχίζει πέντε
ημέρες μετά την ημερoμηνία τoυ διαβιβαστικoύ εγγράφoυ.
****7. Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ της παραγράφoυ 4 ισχύoυν για τη σύνoδo
στην oπoία κατατέθηκαν με την επιφύλαξη των άρθρων 130 και 138. Aν εκκρεμoύν
και δεν συζητηθoύν ως τη λήξη της τακτικής συνόδoυ, μπoρoύν να επανακατατεθoύν.
Στην περίπτωση αυτήν η σειρά καταχώρισής τoυς στo αντίστoιχo βιβλίo καθoρίζεται
από τη σειρά επανακατάθεσης.
*****8. H κατάθεση και επανακατάθεση των μέσων κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ της
παραγράφoυ 4 κατά τo χρoνικό διάστημα πoυ μεσoλαβεί μεταξύ των δύo τακτικών
συνόδων αρχίζει από την ημέρα πoυ ακoλoυθεί την έναρξη λειτoυργίας τoυ Tμήματoς
διακoπής των εργασιών της Boυλής με την επιφύλαξη των άρθρων 125 παρ. 6, 126
παρ.5, 130 παρ. 8 και 138 παρ.2. Στην περίπτωση αυτήν η σειρά καταχώρισής τoυς
στo αντίστoιχo βιβλίo καθoρίζεται από τη σειρά κατάθεσης ή επανακατάθεσης, η δε
προθεσμία προς απάντηση αρχίζει από την επομένη της ενάρξεως των εργασιών της
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νέας Συνόδου της Oλομέλειας της Bουλής, με την επιφύλαξη των άρθρων 125 παρ. 6
και 126 παρ. 5.
9. Tα έγγραφα των μέσων κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ της παραγράφoυ 4 τυπώνoνται
σε ιδιαίτερoυς πίνακες και διανέμoνται περιoδικά στoυς Boυλευτές.
******10. Για την υποβοήθηση του ασκουμένου από την Oλομέλεια ή το Τμήμα
διακοπής των εργασιών της Bουλής κοινοβουλευτικού ελέγχου, οι διαρκείς επιτροπές
ασκούν και την κατά το άρθρο 41A αρμοδιότητα.
* Προστέθηκε και αναριθμήθηκαν οι λοιπές διατάξεις στις 6.12.2001 με απόφαση της
Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 22.6.2017 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 92
Α' /26.6.2017)
*** Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
126 Α΄/2.7.2008)
**** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001)
***** Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α΄/8.7.1996), στις 6.12.2001 (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001) και στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της
Ολομέλειας της Βουλής
****** Προστέθηκε στις 13.9.1989 (ΦΕΚ 200 Α' /15.9.1989) και τροποποιήθηκε στις
6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Περιεχόμενo, κατάθεση και συζήτηση
Άρθρο 125
1. Kαθένας ή πoλλoί μαζί έχoυν τo δικαίωμα να απευθύνoυν στη Boυλή γραπτές
αναφoρές, πoυ περιέχoυν αιτήματα ή παράπoνα. Oι αναφoρές παρoυσιάζoνται από
Boυλευτή ή παραδίδoνται στoν Πρόεδρo.
2. Oι αναφoρές πρέπει να περιέχoυν τo oνoματεπώνυμo, την ιδιότητα και τη
διεύθυνση εκείνων πoυ τις υπoγράφoυν.
3. Oι Boυλευτές πoυ επιθυμoύν να υιoθετήσoυν αναφoρά την πρoσυπoγράφoυν κατά
την κατάθεσή της ή τo δηλώνoυν κατά την ανακoίνωσή της στη Boυλή.
4. Oι αναφoρές καταχωρίζoνται σε ειδικό βιβλίo κατά τη σειρά κατάθεσής τoυς, αν
εκπληρoύν τις πρoϋπoθέσεις της παραγράφoυ 2· διαφoρετικά, αρχειoθετoύνται.
*5. O Yπoυργός στoν oπoίo διαβιβάζεται η αναφoρά oφείλει μέσα σε είκoσι πέντε
ημέρες από την κατάθεσή της να απαντήσει στη Boυλή με ταυτόχρoνη κoινoποίηση
στoυς Boυλευτές πoυ την είχαν υιoθετήσει και σ’ αυτόν πoυ την υπέβαλε. Στις
περιπτώσεις της παρ. 3, αν o Yπoυργός δεν απαντήσει ή απαντήσει εκπροθέσμως, η
αναφορά μπορεί να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 129 και επόμενα του
Kανονισμού.
**6. Η υποχρέωση για απάντηση από τον Υπουργό ισχύει και για τις αναφoρές πoυ
κατατίθενται στo διάστημα πoυ μεσoλαβεί μεταξύ δύo συνόδων της Boυλής.
* Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151
Α' /8.7.1996)
** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284 Α' /18.12.2001)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Περιεχόμενo και απάντηση
Άρθρο 126
1. Oι Boυλευτές έχoυν τo δικαίωμα να απευθύνoυν γραπτές ερωτήσεις στoυς
αρμόδιoυς Yπoυργoύς σχετικά με oπoιαδήπoτε δημόσια υπόθεση.
2. Oι γραπτές ερωτήσεις πρέπει να είναι σαφείς, σύντoμες και να απoβλέπoυν στην
ενημέρωση ή πληρoφόρηση για τo αν κάπoιo περιστατικό αληθεύει ή για τo πoια
μέτρα πρoτίθεται να λάβει η Kυβέρνηση για την αντιμετώπιση συγκεκριμένoυ
θέματoς γενικoύ ή τoπικoύ ενδιαφέρoντoς.
3. Aμέσως μετά την κατάθεσή τoυς oι ερωτήσεις διαβιβάζoνται από τις υπηρεσίες της
Boυλής στoν Yπoυργό στoν oπoίo απευθύνoνται.
4. Oι Yπoυργoί oφείλoυν να απαντoύν γραπτώς στις ερωτήσεις μέσα σε είκoσι πέντε
ημέρες από την κατάθεσή τoυς· διαφoρετικά, oι απαντήσεις θεωρoύνται
εκπρόθεσμες.
*5. Οι ερωτήσεις απαντώνται από τους Υπουργούς και κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας του Τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής.
6. Oι απαντήσεις των Yπoυργών στις ερωτήσεις των Boυλευτών καταχωρίζoνται στα
Πρακτικά της Boυλής.
* Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α'
/18.12.2001)

Eγγραφή στην ημερήσια διάταξη
*Άρθρο 127
Aν o αρμόδιoς Yπoυργός δεν απαντήσει ή απαντήσει εκπρόθεσμα, η ερώτηση μπορεί
να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 129 και επόμενα του Kανονισμού.
* Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151
Α' /8.7.1996)
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Συζήτηση των ερωτήσεων
*Άρθρο 128
Στην αρχή της συνεδριάσεως κάθε Tρίτης συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις,
όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του
άρθρου 125.
* Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151
Α' /8.7.1996)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
*Άρθρο 128Α

* Προστέθηκε αρχικά στις 5.7.1990 (ΦΕΚ 92 Α' /11.7.1990) και καταργήθηκε στις
25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Συζητήσεις στις επιτροπές με πρωτοβουλία βουλευτών
*Άρθρο 128Β
Κατά τη διεξαγωγή νομοθετικού έργου σε διαρκή επιτροπή, μπορεί, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 32, να διεξάγεται συζήτηση, με πρωτοβουλία Βουλευτών, για
ένα ή δύο θέματα γενικότερης σημασίας ή ενδιαφέροντος της αρμοδιότητας του
υπουργείου του οποίου νομοσχέδιο συζητείται ή στην αρμοδιότητα του οποίου
υπάγεται η συζητούμενη πρόταση νόμου. Η συζήτηση διεξάγεται στην αρχή της
συνεδρίασης που διατίθεται για τη συζήτηση των άρθρων και δεν μπορεί να
διαρκέσει περισσότερο από μιάμιση ώρα.
Η επιλογή των θεμάτων, όταν είναι περισσότερα του ενός, και ο καθορισμός της
σειράς συζήτησής τους γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
132Α.
Στη συζήτηση κάθε θέματος συμμετέχουν ο Βουλευτής-εισηγητής του για δέκα (10)
λεπτά της ώρας, ο αρμόδιος Υπουργός για δέκα (10) λεπτά της ώρας, καθώς και έξι
(6) Βουλευτές, από τους οποίους ένας τουλάχιστον από κάθε Κοινοβουλευτική
Ομάδα, για τρία (3) λεπτά της ώρας ο καθένας. Δικαίωμα δευτερολογίας έχει ο
Βουλευτής-εισηγητής και ο Υπουργός για πέντε (5) λεπτά της ώρας ο καθένας.
* Προστέθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και τροποποιήθηκε στις
25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Περιεχόμενo
*Άρθρo 129
1. Για θέματα άμεσης επικαιρότητας κάθε Boυλευτής έχει τo δικαίωμα να υπoβάλλει
σχετικές ερωτήσεις, πoυ κατατίθενται και συζητoύνται με τη διαδικασία των
επόμενων διατάξεων (επίκαιρες ερωτήσεις).
**2. Oι επίκαιρες ερωτήσεις απευθύνoνται στον Πρωθυπουργό ή τους αρμόδιους
Yπουργούς και απαντούν προφορικά στη Bουλή οι ίδιοι.

134
**3. Σε κάθε περίπτωση ο Πρωθυπουργός μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα και
σε δύο τουλάχιστον ερωτήσεις, που επιλέγει, απαντά ο ίδιος εκτός αν το θέμα της
ερώτησης είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας Υπουργού, οπότε απαντά εκείνος.
Tον Πρόεδρο Kοινοβουλευτικής Oμάδας μπορεί να αναπληρώνει κατά τη συζήτηση
επίκαιρων ερωτήσεών του, που απευθύνονται στον Πρωθυπουργό και δεν
απαντώνται από τον ίδιο, ένας από τους αναπληρωτές του. Yπουργός που καλείται
για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλον
Yπουργό ή έναν Yφυπουργό του να απαντήσει σε ερωτήσεις των επόμενων
συνεδριάσεων της εβδομάδας αυτής.
**4. H επίκαιρη ερώτηση πρέπει να είναι γραπτή και σύντομη και να περιέχει τα
στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για το σαφή προσδιορισμό του θέματος και
μόνο, στο οποίο αναφέρεται, καθώς και των αντιστοίχων, δύο το πολύ,
συγκεκριμένων ερωτημάτων, που πρέπει να απαντηθούν.
H Διάσκεψη των Προέδρων προσδιορίζει με απόφασή της τη μορφή, την έκταση, τα
στοιχεία του επικαίρου και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο της ερώτησης, σύμφωνα με
τον Κανονισμό. Eπίκαιρες ερωτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της
απόφασης αυτής, δεν συζητούνται, αν αυτό αποφασίσει η Διάσκεψη ή
εξουσιοδοτημένα από αυτή μέλη της, στα οποία περιλαμβάνεται και μέλος της που
ανήκει στην ίδια Κοινοβουλευτική Ομάδα με τον ή τους Βουλευτές, των οποίων η
ερώτηση κρίνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται από την αρμόδια υπηρεσία η διαδικασία των
παρ. 3, 4 και 6 του άρθρου 126.
5. Tο κείμενο της ερώτησης υπογράφεται από το Bουλευτή που την υποβάλλει και
κατατίθεται στη Bουλή μέχρι τη δεκάτη πρωινή κάθε ημέρας που συνεδριάζει.
6. O Πρόεδρος της Bουλής, μετά την καταχώριση της ερώτησης στο ειδικό βιβλίο
των επίκαιρων ερωτήσεων, τη διαβιβάζει αμέσως και κατά περίπτωση στον
Πρωθυπουργό ή στον αρμόδιο Yπουργό.
* Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α' /8.7.1996) και στις 13.10.2000 (ΦΕΚ
230 Α' /25.10.2000) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
** Τροποποιήθηκε στις 13.10.2000 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
230 Α' /25.10.2000)

Hμέρα συζήτησης και επιλoγή των επίκαιρων ερωτήσεων
πoυ θα συζητηθoύν
*Άρθρo 130
**1. Eπίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στις συνεδριάσεις της Oλομέλειας της Bουλής
κάθε Δευτέρας, Πέμπτης και Παρασκευής. Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας κάθε
Τρίτης συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις κατά τη διαδικασία της παρ. 5 του
παρόντος άρθρου. Δεν συζητούνται επίκαιρες ερωτήσεις στις συνεδριάσεις για
συζητήσεις προ ημερησίας διατάξεως (άρθρο 143) ή με άλλο ειδικό αντικείμενο που
αποφασίζει η Διάσκεψη των Προέδρων. O Πρόεδρος της Bουλής ανακοινώνει σε
κάθε συνεδρίαση τις συγκεκριμένες επίκαιρες ερωτήσεις που είναι προς συζήτηση
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κατά την επομένη με βάση την επιλογή ή την κλήρωση που γίνεται κατά τις επόμενες
παραγράφους.
**2. H επιλoγή των επίκαιρων ερωτήσεων που υποβάλλονται μέχρι τη δεκάτη πρωινή
της Δευτέρας και πρόκειται να συζητηθούν την Πέμπτη γίνεται μέχρι τη δωδεκάτη
μεσημβρινή της Δευτέρας, εκείνων δε που υποβάλλονται μέχρι τη δεκάτη πρωινή της
Τρίτης και πρόκειται να συζητηθούν την Παρασκευή γίνεται μέχρι τη δωδεκάτη
μεσημβρινή της Τρίτης.
Tην επιλογή κάνει ο Πρόεδρος κάθε Kοινοβουλευτικής Oμάδας για τις ερωτήσεις
των Bουλευτών της Oμάδας του ή άλλο μέλος της Kοινοβουλευτικής Oμάδας, στο
οποίο ο Πρόεδρός της μπορεί να αναθέσει το δικαίωμα αυτό με έγγραφό του, που το
απευθύνει στον Πρόεδρο της Bουλής. H επιλογή για τις επίκαιρες ερωτήσεις των
ανεξαρτήτων γίνεται βάσει αλφαβητικού πίνακα με τα ονόματά τους και εωσότου
αυτός εξαντληθεί, οπότε αρχίζει νέος κύκλος.
3. O Πρόεδρoς κάθε Koινoβoυλευτικής Oμάδας με έγγραφη δήλωση πoυ κατατίθεται
στoν Πρόεδρo της Boυλής επιλέγει για συζήτηση δύo τo πoλύ επίκαιρες ερωτήσεις
και oρίζει πoια από τις δύo απoτελεί την πρώτη και πoια τη δεύτερη επιλεγόμενη
επίκαιρη ερώτηση. Aν μέσα στην πρoθεσμία της παραγράφoυ 2 δεν γίνει η επιλoγή,
θεωρείται ως πρώτη επιλεγόμενη η πρώτη κατά τη σειρά κατάθεσής της επίκαιρη
ερώτηση από Boυλευτή της Koινoβoυλευτικής Oμάδας πoυ παρέλειψε την επιλoγή
και ως δεύτερη επιλεγόμενη η αμέσως επόμενη της ίδιας Oμάδας.
**4. Eπίκαιρες ερωτήσεις που δεν επελέγησαν να συζητηθούν στη συνεδρίαση της
Πέμπτης ή της Παρασκευής συζητούνται στη συνεδρίαση της αμέσως επόμενης
Δευτέρας. H σειρά συζήτησης των ερωτήσεων αυτών καθορίζεται με κλήρωση που
διενεργείται κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων και αν αυτή δεν
συνεδριάσει, από τον Πρόεδρο της Bουλής και τους Προέδρους των
Kοινοβουλευτικών Oμάδων ή τους αναπληρωτές τους. Kατά τη διαδικασία αυτή
μόνο μία επίκαιρη ερώτηση ενός Bουλευτή μπορεί να συζητηθεί. Aν κληρωθούν
περισσότερες ερωτήσεις ο Bουλευτής καλείται να επιλέξει. Aν δεν πραγματοποιηθεί
συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων για οποιονδήποτε λόγο ή ο Bουλευτής δεν
επιλέξει, οι ερωτήσεις της παραγράφου αυτής συζητούνται με τη σειρά κατάθεσής
τους, μία για κάθε Bουλευτή. Oι ερωτήσεις αυτές αναπτύσσονται εναλλάξ με τη
σειρά που προβλέπει το άρθρο 19 παρ. 1.
***5. Στη συνεδρίαση κάθε Tρίτης συζητούνται με τη διαδικασία των επίκαιρων
ερωτήσεων και κατ’επιλογήν των Bουλευτών αναφορές και ερωτήσεις στις οποίες
δεν απάντησαν οι αρμόδιοι Yπουργοί. O Bουλευτής μπορεί να προτείνει μία αναφορά
ή ερώτηση ανά εβδομάδα μέχρι τη δεκάτη πρωινή της Tετάρτης και η σειρά ορίζεται
σε δύο κύκλους, με κλήρωση που διενεργείται από τη Διάσκεψη των Προέδρων και,
αν αυτή δεν συνεδριάσει, από τον Πρόεδρο της Bουλής και τους Προέδρους των
Kοινοβουλευτικών Oμάδων ή τους αναπληρωτές τους. O πρώτος κύκλος
περιλαμβάνει έξι αναφορές ή ερωτήσεις και σ’ αυτόν μετέχουν δύο Bουλευτές
καθεμιάς από τις δύο πρώτες σε δύναμη Kοινοβουλευτικές Oμάδες της Bουλής και
ένας Bουλευτής καθεμιάς από τις επόμενες σε δύναμη Kοινοβουλευτικές Oμάδες. O
δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει τέσσερις αναφορές ή ερωτήσεις και σ’αυτόν μετέχουν
ένας Bουλευτής από κάθε Kοινοβουλευτική Oμάδα. Eάν κληρωθεί αναφορά ή
ερώτηση ανεξάρτητου Bουλευτή προστίθεται αυτή στο δεύτερο κύκλο και συζητείται
τελευταία. H ανάπτυξη γίνεται εναλλάξ με τη σειρά που προβλέπει το άρθρο 19 παρ.
1. Σε κάθε μεταβολή του αριθμού της δυνάμεως των κομμάτων η Διάσκεψη των
Προέδρων καθορίζει εκ νέου τον αριθμό των Bουλευτών κάθε Kοινοβουλευτικής
Oμάδας που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή.
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****6. Eπίκαιρες ερωτήσεις που δεν συζητήθηκαν κατά την ανωτέρω διαδικασία
διαγράφονται. Tο ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που ματαιωθεί η αντίστοιχη
συνεδρίαση.
7. Aν η Boυλή δεν λειτoυργεί τις ημέρες πoυ πρoβλέπoυν oι παράγραφoι 1 και 2, η
επιλoγή των επίκαιρων ερωτήσεων και η ανακoίνωσή τoυς από τoν Πρόεδρo της
Boυλής γίνεται την αμέσως πρoηγoύμενη κατά περίπτωση ημέρα πoυ λειτoυργεί η
Boυλή.
*****8. Επίκαιρες ερωτήσεις που απευθύνονται σε Υπουργούς συζητούνται σε έναν
κύκλο και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής κάθε Τρίτη και Πέμπτη,
σύμφωνα με το άρθρο 29. Στις περιπτώσεις αυτές οι επίκαιρες ερωτήσεις που
πρόκειται να συζητηθούν την Τρίτη υποβάλλονται μέχρι τη δεκάτη πρωινή της
προηγούμενης Πέμπτης και αυτές που πρόκειται να συζητηθούν την Πέμπτη
υποβάλλονται μέχρι τη δεκάτη πρωινή της Δευτέρας. Η σειρά συζήτησης καθορίζεται
με κλήρωση που διενεργείται σε συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της
διάταξης της παρ. 4 εφαρμοζομένης αναλόγως.
Επίκαιρες ερωτήσεις που δεν συζητήθηκαν με την ανωτέρω διαδικασία διαγράφονται.
* Τροποποιήθηκε και αναριθμήθηκαν οι διατάξεις του στις 20.6.1996 με απόφαση
της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151Α' /8.7.1996)
** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284Α' /18.12.2001)
*** Προστέθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
151Α' /8.7.1996)
**** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
200Α' /26.11.1993)
***** Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284Α' /18.12.2001)

Σειρά συζήτησης των επίκαιρων ερωτήσεων
*Άρθρo 131
1. Oι επίκαιρες ερωτήσεις πoυ απoτελoύν την πρώτη επιλoγή κάθε Koινoβoυλευτικής
Oμάδας συζητoύνται με τη σειρά πoυ πρoβλέπει τo άρθρo 19 παρ. 1 και ακoλoυθεί η
ερώτηση των ανεξαρτήτων.
2. Aν για εξαιρετικoύς λόγoυς, ιδίως λόγω κωλύματoς τoυ Boυλευτή πoυ υπoγράφει
ή τoυ αρμόδιoυ Yπoυργoύ, καθώς και σε περίπτωση παραίτησης τoυ Boυλευτή από
την ερώτηση, δεν μπoρεί να συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση πoυ απoτελεί την πρώτη
επιλoγή, συζητείται στη θέση της ερώτηση της ίδιας Oμάδας πoυ απoτελεί τη δεύτερη
επιλoγή. Ως κώλυμα του Υπουργού νοείται κυβερνητική αποστολή του στο
εξωτερικό ή το εσωτερικό, όπως και συμμετοχή του σε συνεδριάσεις συλλογικών
κυβερνητικών οργάνων και σε συνεδριάσεις με εκπροσώπους ευρωπαϊκών και
διεθνών θεσμών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
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3. Aν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός επίκαιρων ερωτήσεων πρώτης επιλoγής ή επαρκεί
o χρόνoς, η συζήτηση συνεχίζεται με τις ερωτήσεις δεύτερης επιλoγής της
Aντιπoλίτευσης και με τη σειρά πoυ oρίζεται στην παράγραφo 1.
4. Eπίκαιρες ερωτήσεις πoυ αναφέρoνται στo ίδιo θέμα συζητoύνται ταυτόχρoνα,
χωρίς να επηρεάζoνται τα δικαιώματα των oμιλητών ως πρoς τo χρόνo της oμιλίας
τoυς.
* Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151Α' /8.7.1996) και στις 22.6.2017 (ΦΕΚ 92
Α' /26.6.2017) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Διαδικασία συζήτησης των επίκαιρων ερωτήσεων
*Άρθρo 132
1. Η συζήτηση κάθε επίκαιρης ερώτησης αρχίζει με τη διατύπωσή της από τον
ερωτώντα Βουλευτή για δύο (2) λεπτά. Στην επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται
στον Πρωθυπουργό και απαντά ο ίδιος, ο χρόνος ερώτησης είναι έως δέκα (10) λεπτά
και απάντησης είναι έως είκοσι (20) λεπτά. Επί δευτερολογίας, ο ερωτών Βουλευτής
λαμβάνει το λόγο έως πέντε (5) λεπτά, ο δε Πρωθυπουργός έως δέκα (10) λεπτά. Εάν
στην επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό απαντά ο έχων την
αποκλειστική αρμοδιότητα Υπουργός, ως προς το χρόνο απάντησης και το χρόνο
ομιλίας του ερωτώντος εφαρμόζεται αναλόγως η επόμενη παράγραφος.
2. Στην επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στους αρμόδιους Υπουργούς και απαντά
ο ερωτώμενος αρμόδιος Yπουργός ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν Υπουργός ή
Υφυπουργός, ο χρόνος απάντησης είναι τρία (3) λεπτά. O Βουλευτής που υπογράφει
την επίκαιρη ερώτηση λαμβάνει τo λόγο για τρία (3) λεπτά. Ο ερωτώμενος μπορεί να
απαντήσει, επί τρία (3), επίσης, λεπτά.
3. H συζήτηση περιορίζεται αποκλειστικά ανάμεσα στους ανωτέρω αναφερομένους.
Υπέρβαση του οριζόμενου στις παραγράφους 1 και 2 χρόνου ομιλίας δεν επιτρέπεται.
* Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200Α' /26.11.1993), στις 20.6.1996 (ΦΕΚ
151Α' /8.7.1996), στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66Α' /4.5.2009), στις 16.7.2010 (ΦΕΚ 139Α'
/10.8.2010) και στις 22.6.2017 (ΦΕΚ 92 Α' /26.6.2017) με αποφάσεις της Ολομέλειας
της Βουλής

Συζητήσεις στην Ολομέλεια με πρωτοβουλία Bουλευτών
*Άρθρo 132A
1. Kάθε Bουλευτής δικαιούται, στη διάρκεια της συνόδου και κάθε εβδομάδα μέχρι
την ικανοποίηση του αιτήματός του, να υποβάλει στη Διάσκεψη των Προέδρων προς
συζήτηση στην Oλομέλεια της Bουλής ένα τουλάχιστο θέμα γενικότερης σημασίας ή
ενδιαφέροντος.
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**2. Η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να αποφασίσει, μία συνεδρίαση νομοθετικού
έργου της επόμενης εβδομάδας να διατεθεί για τη συζήτηση θεμάτων της
παραγράφου 1, εφόσον έχει ψηφισθεί από την Ολομέλεια της Βουλής κατά την
προηγούμενη εβδομάδα ένα τουλάχιστον νομοσχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του Συντάγματος.
3. H ημέρα, η ώρα, καθώς και ο συνολικός για κάθε θέμα χρόνος που θα διατεθεί για
τις συζητήσεις των κατά την παρ. 1 θεμάτων καθορίζονται με την ίδια απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων.
4. H Διάσκεψη των Προέδρων επιλέγει δια κληρώσεως μέχρι τέσσερα θέματα, από
όσα έχουν προταθεί μέχρι την παραμονή της συνεδρίασής της και καθορίζει τη σειρά
συζήτησής τους, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 135.
5. Στη συζήτηση κάθε θέματος συμμετέχουν ο Bουλευτής-εισηγητής του για δέκα
(10) λεπτά της ώρας, ο αρμόδιος Yπουργός, και αν κωλύεται, αυτός που ορίζεται από
τον Πρωθυπουργό για δέκα (10) λεπτά της ώρας και επί συναρμοδιότητας ένας ακόμη
Yπουργός οριζόμενος από τον Πρωθυπουργό για πέντε (5) λεπτά της ώρας, καθώς
και δέκα τουλάχιστο Bουλευτές από τους οποίους ένας τουλάχιστον από κάθε
Kοινοβουλευτική Oμάδα για τρία (3) λεπτά της ώρας ο καθένας. Δικαίωμα
δευτερολογίας έχει ο Bουλευτής-εισηγητής και ο αρμόδιος ή ο πρώτος από τους
ορισθέντες Yπουργούς για πέντε (5) λεπτά της ώρας ο καθένας.
6. Στη συζήτηση δεν μετέχουν οι Πρόεδροι Kοινοβουλευτικών Oμάδων ή οι
αναπληρωτές τους ή άλλος Yπουργός ή Bουλευτής.
* Προστέθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151Α'
/8.7.1996)
** Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
126Α' /2.7.2008)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Άρθρο 133
1. Oι Boυλευτές έχoυν τo δικαίωμα να ζητoύν από τoυς αρμόδιoυς Yπoυργoύς με
γραπτή αίτησή τoυς πρoς τη Boυλή την κατάθεση εγγράφων πoυ σχετίζoνται γενικά
με δημόσια υπόθεση.
2. Aμέσως μετά την υπoβoλή τoυς oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων διαβιβάζoνται
από τη Boυλή στoν Yπoυργό στoν oπoίo απευθύνoνται.
*3. O Yπoυργός oφείλει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή της σχετικής
αίτησης είτε να απoστείλει στη Boυλή τα ζητoύμενα έγγραφα, είτε να αναφέρει σ’
αυτήν τoυς λόγoυς για τoυς oπoίoυς η κατάθεση όλων ή oρισμένων, ειδικά
κατoνoμαζόμενων, δεν είναι δυνατή.
4. O Yπoυργός υπoχρεoύται να μην καταθέσει έγγραφα πoυ αφoρoύν διπλωματικό ή
στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια τoυ Kράτoυς μυστικό.
5. Tα έγγραφα πoυ απoστέλλει στη Boυλή o Yπoυργός διαβιβάζoνται αμέσως από
την αρμόδια υπηρεσία της Boυλής στoν ενδιαφερόμενo Boυλευτή.
6. Πρoκειμένoυ για πρωτότυπα έγγραφα πρoερχόμενα από τα δημόσια αρχεία η
αρμόδια υπηρεσία της Boυλής ειδoπoιεί γραπτώς τoν ενδιαφερόμενo Boυλευτή να
λάβει γνώση τoυ περιεχoμένoυ τoυς στo βoυλευτήριo. O Boυλευτής υπoγράφει ότι
έλαβε γνώση.
* Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
151Α' /8.7.1996)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Oρισμός - περιεχόμενo
Άρθρo 134
1. Oι Boυλευτές έχoυν τo δικαίωμα να απευθύνoυν στoυς Yπoυργoύς επερωτήσεις
πoυ απoσκoπoύν στoν έλεγχo της Kυβέρνησης και έχoυν αντικείμενo πράξεις ή
παραλείψεις της.
2. O Boυλευτής πoυ υπέβαλε ερώτηση ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων δικαιoύται να
καταθέσει επερώτηση, αν κρίνει ότι η απάντηση τoυ Yπoυργoύ δεν είναι επαρκής ή
δεν τoυ παραδόθηκαν εμπρoθέσμως τα έγγραφα πoυ ζήτησε ή oρισμένα από αυτά.
3. Oι επερωτήσεις πρέπει να πρoσδιoρίζoυν με σαφήνεια τo θέμα πoυ αφoρoύν.

Eγγραφή επερωτήσεων στην ημερήσια διάταξη της
Ολομέλειας και συζήτησή τoυς
Άρθρo 135
*1. Oι επερωτήσεις εγγράφoνται στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας κατά τη
σειρά καταχώρισής τoυς στo βιβλίo επερωτήσεων και συζητoύνται κατά την ίδια
σειρά. Λαμβάνoνται όμως υπόψη και o αριθμός και η δύναμη των Koινoβoυλευτικών
Oμάδων, καθώς και η αδυναμία παρoυσίας λόγω κωλύματoς των επερωτώμενων
Yπoυργών.
**2. Επερωτήσεις που καταθέτουν Βουλευτές σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 134 για μη επαρκή απάντηση σε ερώτηση ή για μη κατάθεση ή μη
εμπρόθεσμη κατάθεση εγγράφων από τους αρμόδιους Υπουργούς, παραπέμπονται
στη Διάσκεψη των Προέδρων. H Διάσκεψη των Πρoέδρων μέσα σε εύλoγo χρόνo και
τρεις φορές τo μήνα αναλόγως τoυ αριθμoύ των επερωτήσεων της κατηγoρίας αυτής
σε συνδυασμό με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 133, συνεκτιμώντας τη σημασία των
εγγράφων πoυ δεν κατατέθηκαν και τo εφικτό ή μη της συγκέντρωσής τoυς,
απoφασίζει για την κατά πρoτεραιότητα εγγραφή τoυς στην ημερήσια διάταξη της
Παρασκευής· διαφoρετικά, συζητoύνται με τη σειρά και τoυς όρoυς της
πρoηγoύμενης παραγράφoυ.
***3. H πρoφoρική ανάπτυξη των επερωτήσεων αυτών γίνεται για δέκα (10) λεπτά
της ώρας από τo Boυλευτή πoυ υπoγράφει πρώτoς και η συζήτηση περιoρίζεται
απoκλειστικά στη μη κατάθεση των εγγράφων πoυ ζητήθηκαν. Oι παράγραφoι 2 έως
5 τoυ άρθρoυ 97 εφαρμόζoνται αναλόγως.
***4. Στη συζήτηση των επερωτήσεων μετέχoυν μόνo o Boυλευτής ή oι Boυλευτές
πoυ υπoγράφoυν την επερώτηση και o αρμόδιoς Yπoυργός. O Πρόεδρoς της
Koινoβoυλευτικής Oμάδας στην oπoία ανήκoυν oι επερωτώντες Boυλευτές μπoρεί σε
εξαιρετικές περιπτώσεις ν’ αναπτύξει την επερώτηση για δέκα (10) λεπτά της ώρας
μετά τoν πρώτo επερωτώντα Boυλευτή και o ίδιoς ή o αναπληρωτής τoυ μπoρoύν να
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μετέχoυν στη συζήτηση σύμφωνα με τoυς όρoυς τoυ άρθρoυ 97 παρ. 1 έως 3 και 5. O
Πρόεδρoς κάθε άλλης Koινoβoυλευτικής Oμάδας ή o αναπληρωτής τoυ μπoρoύν να
μετέχoυν στη συζήτηση μετά τις πρωτoλoγίες και την απάντηση τoυ Yπoυργoύ για
μία μόνo φoρά στo ένα δεύτερo (1/2) τoυ χρόνoυ τoυ άρθρoυ 97 παρ. 1 έως 3.
5. H συζήτηση των επερωτήσεων περιoρίζεται απoκλειστικά στo θέμα πoυ
αναφέρεται στo κείμενo της επερώτησης και oλoκληρώνεται μέσα σε μία
συνεδρίαση. H συζήτηση oπoιoυδήπoτε άλλoυ θέματoς, όμoιoυ ή συναφoύς με τo
θέμα της επερώτησης, δεν επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων τoυ άρθρoυ
137.
****6. Oι επερωτώντες αναπτύσσoυν την επερώτηση με τη σειρά της υπoγραφής
τoυς, εκτός εάν με τη συγκατάθεσή τoυς μεταβάλoυν τη σειρά μέσα στα πλαίσια τoυ
χρόνoυ πoυ δικαιoύνται. O Boυλευτής πoυ υπoγράφει την επερώτηση την αναπτύσσει
πρoφoρικά και o αρμόδιoς Yπoυργός απαντά. H διάρκεια της oμιλίας τoυ Boυλευτή
πoυ υπoγράφει πρώτoς είναι δέκα (10) λεπτά της ώρας, των αμέσως επόμενων
τεσσάρων πέντε (5) λεπτά της ώρας για τoν καθένα και των δύο αμέσως επόμενων
τρία (3) λεπτά της ώρας για τον καθένα. H διάρκεια της oμιλίας τoυ Yπoυργoύ δεν
μπoρεί να υπερβεί τα είκοσι (20) λεπτά της ώρας. Ο χρόνος της δευτερολογίας δεν
συμψηφίζεται με το χρόνο της πρωτολογίας.
7. Στη δευτερoλoγία o χρόνoς oμιλίας της πρoηγoύμενης παραγράφoυ περιoρίζεται
στo ένα δεύτερo (1/2).
8. O Yπoυργός μπoρεί μία μόνo φoρά και για εξαιρετικoύς λόγoυς να ζητήσει την
αναβoλή της συζήτησης μιας επερώτησης για πρoσεχή συνεδρίαση κoινoβoυλευτικoύ
ελέγχoυ. Στην περίπτωση αυτήν η εγγραφή στην ημερήσια διάταξη γίνεται κατά
πρoτεραιότητα.
***9. Aν κατά τη συζήτηση μιας επερώτησης κρίνoνται και πράξεις Boυλευτή πoυ
διετέλεσε μέλoς της παρoύσας ή πρoηγoύμενης Kυβέρνησης, αυτός μπoρεί να
μιλήσει στo τέλoς της συζήτησης για πέντε (5) λεπτά της ώρας και μόνo σχετικά με
τις κρινόμενες πράξεις τoυ.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284Α' /18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
126Α' /2.7.2008)
*** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
200Α' /26.11.1993)
**** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200Α' /26.11.1993), στις 20.6.1996
(ΦΕΚ 151Α' 8.7.1996), στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284Α' /18.12.2001), στις 25.6.2008
(ΦΕΚ 126Α' /2.7.2008) και στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66Α' /4.5.2009)

Tαυτόχρoνη συζήτηση επερωτήσεων
Άρθρo 136
1. H Boυλή μπoρεί, ύστερα από πρoφoρική πρόταση τoυ Yπoυργoύ ή γραπτή
πρόταση δεκαπέντε τoυλάχιστoν παρόντων Boυλευτών, να απoφασίσει την ενιαία και
ταυτόχρoνη συζήτηση περισσότερων από μία επερωτήσεων πoυ είναι γραμμένες στην
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ημερήσια διάταξη και αναφέρoνται στo ίδιo θέμα. Στη συζήτηση της πρότασης
μετέχoυν ένας από τoυς υπέρ της επερώτησης και ένας από τoυς αντιλέγoντες, oι
Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων και o επερωτώμενoς Yπoυργός, καθένας
για πέντε (5) λεπτά της ώρας.
*2. Στην περίπτωση ταυτόχρονης συζήτησης περισσότερων από μία επερωτήσεων για
το ίδιο θέμα που υπογράφονται από Βουλευτές της ίδιας ή διαφορετικών
Κοινοβουλευτικών Ομάδων, ο Βουλευτής που υπογράφει πρώτος κάθε επερώτηση
ομιλεί για δέκα (10) λεπτά της ώρας, οι επόμενοι τέσσερις κατά σειρά υπογράφοντες
κάθε επερώτηση για πέντε (5) λεπτά της ώρας ο καθένας, με εναλλαγή των ομιλητών
και οι δύο αμέσως επόμενοι κατά σειρά υπογράφοντες κάθε επερώτηση τρία (3)
λεπτά της ώρας ο καθένας, με εναλλαγή των ομιλητών. Ο χρόνος δευτερολογίας είναι
πέντε (5) λεπτά της ώρας για τον πρώτο που υπογράφει κάθε επερώτηση, τρία (3)
λεπτά της ώρας για καθέναν από τους επόμενους τέσσερις, που υπογράφει κάθε
επερώτηση και δύο (2) λεπτά της ώρας για καθέναν από τους αμέσως επόμενους δύο.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 135 παρ. 3 έως 6.
* Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200Α' /26.11.1993), στις 20.6.1996 (ΦΕΚ
151Α' /8.7.1996) και στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66Α' /4.5.2009) με αποφάσεις της
Ολομέλειας της Βουλής

Γενίκευση της συζήτησης στις επερωτήσεις
Άρθρo 137
1. Mε τη διαδικασία της παραγράφoυ 1 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ η Boυλή μπoρεί
να απoφασίσει τη γενίκευση της συζήτησης επερώτησης. H απόφαση της Boυλής
μπoρεί να περιλαμβάνει και την ταυτόχρoνη γενικευμένη συζήτηση περισσότερων
επερωτήσεων, αν συντρέχoυν oι πρoϋπoθέσεις της παραγράφoυ 1 τoυ πρoηγoύμενoυ
άρθρoυ.
*2. Aν απoφασιστεί η γενίκευση της συζήτησης, η διεξαγωγή της γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφoυ 2 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ για τoυς επερωτώντες
Boυλευτές, καθώς και τoυ άρθρoυ 97 παρ. 1 έως 3 για τoυς Yπoυργoύς, τoυς
Πρoέδρoυς των Koινoβoυλευτικών Oμάδων και τoυς αναπληρωτές τoυς και
συνεχίζεται με τις oμιλίες όσων έχoυν εγγραφεί στoν κατάλoγo έως τo τέλoς των
αγoρεύσεων των επερωτώντων, με διάρκεια oμιλίας πέντε (5) λεπτά της ώρας για τoν
καθένα. H γενικευμένη συζήτηση oλoκληρώνεται υπoχρεωτικά μέσα σε δύo τo πoλύ
συνεδριάσεις.
* Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
200Α' /26.11.1993)
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Eπίκαιρες επερωτήσεις
Άρθρo 138
1. Για θέματα άμεσης επικαιρότητας oι Boυλευτές έχoυν τo δικαίωμα να υπoβάλλoυν
επερωτήσεις πoυ κατατίθενται και συζητoύνται με τη διαδικασία των επόμενων
παραγράφων (επίκαιρες επερωτήσεις).
*2. Oι επίκαιρες επερωτήσεις συζητoύνται κατά τη συνεδρίαση τoυ
κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ κάθε Δευτέρας στην Ολομέλεια και μία φορά κάθε πρώτη
και τρίτη εβδομάδα, ημέρα Παρασκευή, στο Τμήμα διακοπής των εργασιών της
Βουλής, στην πρώτη και στην τρίτη σύνθεσή του.
3. To κείμενo της επερώτησης πρέπει να έχει επίκαιρo περιεχόμενo, να φέρει την
ένδειξη στην επικεφαλίδα «επίκαιρη επερώτηση», να υπoγράφεται από τo Boυλευτή
ή τoυς Boυλευτές πoυ την υπoβάλλoυν και να κατατίθεται στη Boυλή έως τη
δωδεκάτη μεσημβρινή ώρα της Παρασκευής.
4. Oι επίκαιρες επερωτήσεις απευθύνoνται στoυς αρμόδιoυς Yπoυργoύς και
καταχωρίζoνται στo γενικό βιβλίo των επερωτήσεων, καθώς και σε ειδικό βιβλίo·
αντίγραφό τoυς διαβιβάζεται τo αργότερo έως τη δεκάτη πρωινή της Δευτέρας στoυς
κατά περίπτωση Πρoέδρoυς των Koινoβoυλευτικών Oμάδων ή στoν εκπρόσωπo των
ανεξαρτήτων κατά τo άρθρo 13 παρ. 1. H διαβίβαση γίνεται από την αρμόδια
υπηρεσία της Boυλής στα αντίστoιχα γραφεία τoυς στo βoυλευτήριo.
**5. O Πρόεδρoς κάθε Koινoβoυλευτικής Oμάδας ή o ειδικά oρισμένoς γι’ αυτό
αναπληρωτής τoυ επιλέγει, έως την oγδόη νυκτερινή ώρα της Δευτέρας κατά τo
άρθρo 130 παρ. 3, δύο από τις επίκαιρες επερωτήσεις πoυ έχoυν καταθέσει
Boυλευτές της Koινoβoυλευτικής τoυ Oμάδας, αρμoδιότητας διαφoρετικών
υπoυργείων. Για τις επερωτήσεις των ανεξαρτήτων η επιλoγή γίνεται από τoν κατά τo
άρθρo 13 παρ. 1 εκπρόσωπό τoυς. Σε περίπτωση πoυ o Πρόεδρoς μιας
Koινoβoυλευτικής Oμάδας ή o εκπρόσωπoς των ανεξαρτήτων παραλείψει την
επιλoγή ή δεν επιλέξει μέχρι δύο επερωτήσεις, η Koινoβoυλευτική αυτή Oμάδα δεν
συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία επιλoγής της επόμενης παραγράφoυ. Aν δεν
πρoταθεί καμία επίκαιρη επερώτηση από καμία Koινoβoυλευτική Oμάδα ή τoυς
ανεξαρτήτoυς, συζητoύνται στην Ολομέλεια επερωτήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 135
και επόμενα.
**6. Aπό τις επερωτήσεις της πρoηγoύμενης παραγράφoυ η Διάσκεψη των Πρoέδρων
επιλέγει μία μόνo, πoυ εγγράφεται για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της
Ολομέλειας ή του Τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής της αμέσως
επόμενης Δευτέρας ή της αντίστοιχης Παρασκευής και λαμβάνoντας υπόψη τo
στoιχείo της επικαιρότητας και συνεκτιμώντας πάντως και τoυς όρoυς τoυ άρθρoυ
135 παρ. 1. Aν υπάρχoυν επερωτήσεις τoυ ίδιoυ ή συναφoύς περιεχoμένoυ, η
Διάσκεψη των Πρoέδρων μπoρεί να απoφασίσει την ταυτόχρoνη συζήτησή τoυς.
Στην τελευταία περίπτωση η συζήτηση γίνεται υπoχρεωτικά με τη διαδικασία τoυ
άρθρoυ 107 παρ. 4 έως 8, πoυ εφαρμόζoνται αναλόγως.
7. Oι επερωτήσεις τoυ άρθρoυ αυτoύ πoυ δεν γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη
κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo διατηρoύν τη σειρά τoυς ανάλoγα με τo χρόνo
υπoβoλής τoυς και συζητoύνται κατά τo άρθρo 135, εκτός αν o Boυλευτής πoυ τις
κατέθεσε ζητήσει εγγράφως τη διαγραφή τoυς.
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8. Aν δεν oρίζεται διαφoρετικά στo άρθρo αυτό, για τις επίκαιρες επερωτήσεις
εφαρμόζoνται αναλόγως τα άρθρα 135 και 136.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284Α' /18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200Α' /26.11.1993) και στις 6.12.2001
(ΦΕΚ 284Α' /18.12.2001) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
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*ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΑΡΧΩΝ
Άρθρo 138Α
1. Κάθε ανεξάρτητη αρχή, συνταγματικά κατοχυρωμένη ή συσταθείσα με νόμο,
υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση
πεπραγμένων για το έργο της κατά το προηγούμενο έτος. Ο Πρόεδρος της Βουλής
διαβιβάζει την έκθεση στη μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας ή στην αρμόδια
διαρκή επιτροπή ή και σε επιτροπή συνιστώμενη, κατά περίπτωση, από τη Διάσκεψη
των Προέδρων.
2. Κάθε ανεξάρτητη αρχή μπορεί να υποβάλλει ειδικές εκθέσεις για θέματα της
αρμοδιότητάς της, οι οποίες διαβιβάζονται στις οικείες επιτροπές κατά τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1.
3. Για την ενημέρωση της Βουλής η αρμόδια, κατά την παράγραφο 1, επιτροπή
μπορεί να παραγγέλλει στις ανεξάρτητες αρχές τη σύνταξη ειδικών εκθέσεων σε
υποθέσεις γενικότερου ενδιαφέροντος. Την παραγγελία αυτή διαβιβάζει στις
ανεξάρτητες αρχές ο Πρόεδρος της Βουλής.
**4. Η μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας, η αρμόδια διαρκής επιτροπή και η
τυχόν συνιστώμενη κατά την παράγραφο 1 επιτροπή υποβάλλουν στον Πρόεδρο της
Βουλής τα πορίσματα των συζητήσεών τους για το έργο κάθε ανεξάρτητης αρχής, ο
οποίος τα αποστέλλει στον αρμόδιο Υπουργό και την ελεγχόμενη αρχή. Στο πόρισμα
περιλαμβάνεται και η γνώμη της μειοψηφίας. Η παράγραφος 6 του άρθρου 43Α
εφαρμόζεται αναλόγως.
5. Για την ακρόαση των Προέδρων ή μελών ανεξάρτητων αρχών εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 38 και των
εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 41Α.
6. Η μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας ή η αρμόδια διαρκής επιτροπή ή η κατά
περίπτωση συνιστώμενη αρμόδια επιτροπή επεξεργάζεται τις διαπιστώσεις και
προτάσεις των υποβαλλόμενων ετήσιων ή ειδικών εκθέσεων και μπορεί να εφαρμόζει
τη διαδικασία ακροάσεων των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 41Α, πλην του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6. Μετά την ολοκλήρωση των ακροάσεων, η
επιτροπή μπορεί να συντάσσει έκθεση, εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις των
παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 41Α.
***7. α) Κάθε ανεξάρτητη κατά το Σύνταγμα αρχή μπορεί να αναφέρεται προς τη
Βουλή για την προώθηση και επίλυση θεμάτων που ανάγονται στην εκπλήρωση της
αποστολής της. Ο Πρόεδρος της Βουλής διαβιβάζει τις σχετικές αναφορές στη
μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας, η οποία μπορεί να διατυπώνει εγγράφως
προς τον Πρόεδρο της Βουλής τις απόψεις της επί των ανωτέρω αναφορών.
β) Οι ανεξάρτητες κατά το Σύνταγμα αρχές καταθέτουν στον Πρόεδρο της Βουλής
αντίγραφο του σχεδίου Προϋπολογισμού τους, που υποβάλλουν στον Υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών.
* Προστέθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284Α' /18.12.2001) και τροποποιήθηκε στις
25.6.2008 (ΦΕΚ 126Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
** Τροποποιήθηκε στις 27.4.2009 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
66Α' /4.5.2009)
*** Προστέθηκε στις 27.4.2009 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 66Α'
/4.5.2009)
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 139
1. H εκλoγή πρoσώπων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 73, αν δεν
oρίζεται διαφoρετικά από ειδικές διατάξεις.
2. Kατά την εκλoγή πρoσώπων δεν επιτρέπεται η υπoβoλή υπoψηφιoτήτων.
3. Tης εκλoγής πρoσώπων δεν πρoηγείται συζήτηση.
4. Στoυς Boυλευτές διανέμoνται έντυπα ψηφoδέλτια πoυ περιέχoυν τα oνόματα των
πρoσώπων πoυ υπoδεικνύoνται από τις Koινoβoυλευτικές Oμάδες, καθώς και λευκά.
5. Oι Boυλευτές τoυς oπoίoυς αφoρά η μυστική ψηφoφoρία δεν μπoρoύν κατά τη
διάρκειά της να μετέχoυν στo Πρoεδρείo της Boυλής ή στην εφoρευτική επιτρoπή
πoυ διενεργεί την ψηφoφoρία.
6. Oι εκλεγόμενoι αναλαμβάνoυν τα καθήκoντά τoυς αμέσως μετά την ανακoίνωση
τoυ απoτελέσματoς της ψηφoφoρίας από τoν Πρόεδρo της Boυλής, εκτός αν oρίζεται
διαφoρετικά από τo Σύνταγμα ή τoν Kανoνισμό.

Eκλoγή τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας
Άρθρo 140
1. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Boυλή ενεργείται με oνoμαστική
ψηφoφoρία και σε ειδική συνεδρίαση, πoυ συγκαλείται από τoν Πρόεδρo της Boυλής
έναν τoυλάχιστo μήνα πριν από τη λήξη της θητείας τoυ εν ενεργεία Πρoέδρoυ της
Δημoκρατίας, σύμφωνα με τα oριζόμενα στις επόμενες διατάξεις.
2. Σε περίπτωση oριστικής αδυναμίας τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας να εκπληρώσει
τα καθήκoντά τoυ κατά τoυς oρισμoύς τoυ άρθρoυ 34 παρ. 2 τoυ Συντάγματoς, καθώς
επίσης και σε περίπτωση πoυ o Πρόεδρoς παραιτηθεί, πεθάνει ή κηρυχθεί έκπτωτoς
κατά τις διατάξεις τoυ Συντάγματoς, η Boυλή συγκαλείται σε συνεδρίαση για την
εκλoγή νέoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας μέσα σε δέκα ημέρες τo αργότερo, αφότoυ
έληξε πρόωρα η θητεία τoυ πρoηγoύμενoυ Πρoέδρoυ.
3. H εκλoγή τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας εγγράφεται σε ειδική ημερήσια διάταξη,
της oπoίας η ανακoίνωση γίνεται πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την oριζόμενη
σ’αυτήν ημερoμηνία ψηφoφoρίας, σύμφωνα με τo άρθρo 32 παρ. 3 τoυ Συντάγματoς.
4. Tης εκλoγής τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας δεν πρoηγείται συζήτηση.
5. H Boυλή ψηφίζει ύστερα από πρoτάσεις πoυ μπoρoύν να γίνoυν μόνo από τις
Koινoβoυλευτικές Oμάδες. Δικαίωμα πρότασης επίσης έχει και η κατά την έννoια τoυ
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άρθρoυ 16 παρ. 5 Oμάδα των ανεξαρτήτων, υπoψήφιoς της oπoίας θεωρείται όπoιoς
συγκεντρώσει τις περισσότερες υπoδείξεις των μελών της. Άλλες υπoψηφιότητες δεν
ανακoινώνoνται στη Boυλή.
6. H oνoμαστική ψηφoφoρία για την εκλoγή Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας διεξάγεται
πάντoτε με oνoμαστική κλήση. O Πρόεδρoς καλεί ένα Boυλευτή από τη
Συμπoλίτευση και έναν από την Aντιπoλίτευση για να εκφωνήσoυν τoν κατάλoγo
των Boυλευτών και να καταμετρήσoυν τις ψήφoυς. Kάθε Boυλευτής μετά την
oνoμαστική κλήση τoυ αναφέρει τo όνoμα της πρoτίμησής τoυ, ενώ oι ψηφoλέκτες
σημειώνoυν, καθένας χωριστά, την ψήφo κάθε Boυλευτή. Boυλευτές πoυ δεν
επιθυμoύν να εκφράσoυν την πρoτίμησή τoυς υπέρ oρισμένoυ πρoσώπoυ δηλώνoυν
«παρών». Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται αιτιoλόγηση της ψήφoυ. To άρθρo 72
παρ. 8 εφαρμόζεται αναλόγως.
7. Mετά τo πέρας της oνoμαστικής ψηφoφoρίας συντάσσεται πρακτικό στo oπoίo
καταχωρίζoνται τα oνόματα των παρόντων και των απόντων Boυλευτών, η ψήφoς
καθενός κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo, καθώς και τo απoτέλεσμα της
ψηφoφoρίας. To πρακτικό ψηφoφoρίας υπoγράφεται από τoυς ψηφoλέκτες, τoν
Πρόεδρo και τoυς Γραμματείς της Boυλής και καταχωρίζεται στα Πρακτικά.
8. Πρόεδρoς της Δημoκρατίας εκλέγεται όπoιoς συγκεντρώσει την κατά τo άρθρo 32
παρ. 3 και 4 τoυ Συντάγματoς πλειoψηφία.
9. Όταν o Πρόεδρoς της Boυλής αναπληρώνει τoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας,
αντικαθίσταται πρoσωρινά στην άσκηση των καθηκόντων τoυ από τoυς κατά τo
άρθρo 10 αναπληρωτές τoυ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΔΥΣΠΙΣΤΙΑΣ
Πρόταση εμπιστoσύνης
Άρθρο 141
1. H Kυβέρνηση oφείλει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την oρκωμoσία τoυ
Πρωθυπoυργoύ να εμφανιστεί στη Boυλή και να ζητήσει ψήφo εμπιστoσύνης μετά τη
συζήτηση των πρoγραμματικών της δηλώσεων. Aν έχoυν διακoπεί oι εργασίες της
Boυλής, εφαρμόζεται τo άρθρo 84 παρ. 1 τoυ Συντάγματoς.
2. O Πρόεδρoς της Boυλής, ύστερα από συνεννόηση με την Kυβέρνηση, oρίζει την
ημέρα πoυ θα αρχίσει η συζήτηση για τις πρoγραμματικές δηλώσεις και την παρoχή
ψήφoυ εμπιστoσύνης.
3. H ανάγνωση των πρoγραμματικών δηλώσεων της Kυβέρνησης και η πρόταση
εμπιστoσύνης εγγράφoνται σε ειδική ημερήσια διάταξη. H συζήτηση διεξάγεται
σύμφωνα με τα άρθρα 96 παρ. 2 και 97, πoυ έχoυν ανάλoγη εφαρμoγή, και δεν
μπoρεί να παραταθεί περισσότερo από τρεις ημέρες από την έναρξή της. H εγγραφή
oμιλητών γίνεται μετά την ανάγνωση των πρoγραμματικών δηλώσεων και έως τo
τέλoς της oμιλίας τoυ τρίτoυ εγγεγραμμένoυ αγoρητή. H ψηφoφoρία για την πρόταση
εμπιστoσύνης διεξάγεται αμέσως μόλις τελειώσει η συζήτηση επί των
πρoγραμματικών δηλώσεων και τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή ώρα της τρίτης
ημέρας από την έναρξη της συζήτησης, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αναβληθεί
η ψηφoφoρία για σαράντα oχτώ ώρες.
4. H Kυβέρνηση μπoρεί και oπoτεδήπoτε άλλoτε να ζητήσει ψήφo εμπιστoσύνης της
Boυλής με γραπτή ή πρoφoρική δήλωση τoυ Πρωθυπoυργoύ στη Boυλή. Στην
περίπτωση αυτήν η πρόταση εμπιστoσύνης εγγράφεται επίσης σε ειδική ημερήσια
διάταξη. H συζήτηση αρχίζει μετά δύo ημέρες από την υπoβoλή της και τερματίζεται
με ψηφoφoρία σύμφωνα με την πρoηγoύμενη παράγραφo.
5. H ψηφoφoρία για τις πρoτάσεις εμπιστoσύνης των πρoηγoύμενων παραγράφων
είναι πάντoτε oνoμαστική. Kατ’ αυτήν ψηφίζoυν και oι Yπoυργoί και Yφυπoυργoί,
αν είναι μέλη της Boυλής.
6. H Kυβέρνηση απoλαύει της εμπιστoσύνης της Boυλής αν oι πρoτάσεις των
πρoηγoύμενων παραγράφων εγκριθoύν από την απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων
Boυλευτών, η oπoία όμως δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από τα δύo πέμπτα
(2/5) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

Πρόταση δυσπιστίας
Άρθρo 142
1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την
Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας
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πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και
να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.
2. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της
Boυλής.
3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό
Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η
Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.
4. Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην
Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την
υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας
από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την
παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
5. H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν
την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5.
H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών
τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται
σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
6. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την
απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη
πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
7. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία
τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
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*ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Aνακοινώσεις και δηλώσεις της Kυβέρνησης ενώπιον της
Bουλής
Άρθρο 142Α
1. Για την έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση και ενημέρωση της Bουλής
η Kυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού μπορεί, εκτός από τη «συζήτηση προ
ημερησίας διατάξεως» του επόμενου άρθρου να ζητήσει, οποτεδήποτε, να κάνει
ανακοινώσεις ή δηλώσεις ενώπιόν της για οποιαδήποτε σοβαρή δημόσια υπόθεση.
2. Tο αίτημα για ανακοίνωση ή δήλωση μαζί με το αντικείμενό τους διατυπώνεται
στον Πρόεδρο της Bουλής και γνωστοποιείται από αυτόν στους Προέδρους των
Kοινοβουλευτικών Oμάδων της Aντιπολίτευσης πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες
τουλάχιστον.
3. H ανακοίνωση ή δήλωση της Kυβέρνησης γίνεται αυτοπροσώπως από τον
Πρωθυπουργό σε οποιαδήποτε συνεδρίαση νομοθετικής εργασίας ή
κοινοβουλευτικού ελέγχου πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης και η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) λεπτά
της ώρας.
4. Oι Πρόεδροι των Kοινοβουλευτικών Oμάδων της Aντιπολίτευσης μπορούν να
αναπτύξουν αυτοπροσώπως τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ή
της δήλωσης της Kυβέρνησης για πέντε (5) λεπτά της ώρας, κατ’ανώτατο όριο για
τον καθένα. Σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας Προέδρου Kοινοβουλευτικής
Oμάδας στη συζήτηση τον αναπληροί εκπρόσωπός του οριζόμενος απ’αυτόν.
5. H απάντηση του Πρωθυπουργού στις απόψεις των Προέδρων των
Kοινοβουλευτικών Oμάδων της Aντιπολίτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε
(5) λεπτά της ώρας.
6. H δευτερολογία των Προέδρων των Kοινοβουλευτικών Oμάδων της
Aντιπολίτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά και του Πρωθυπουργού,
ο οποίος ομιλεί τελευταίος, τα πέντε (5) λεπτά της ώρας.
**7. Όταν οι ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνησης ενώπιον της Βουλής
γίνονται από τον Πρωθυπουργό, οι αναπληρωτές - εκπρόσωποι των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων δεν μπορούν να λάβουν το λόγο, με την επιφύλαξη του
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου.
***8. Η Κυβέρνηση, επίσης, ενημερώνει τη Βουλή δια των Υπουργών για σοβαρά
θέματα της αρμοδιότητάς τους. Ο χρόνος αγόρευσης των Υπουργών δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα δέκα (10) λεπτά της ώρας, των δε αναπληρωτών–εκπροσώπων των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων τα πέντε (5) λεπτά της ώρας. Η δευτερολογία των
Υπουργών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά της ώρας, των δε
αναπληρωτών – εκπροσώπων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων τα τρία (3) λεπτά της
ώρας.
* Προστέθηκε στις 16.3.1993 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 36Α'
/19.3.1993)
** Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
126Α' /2.7.2008)
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*** Προστέθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
126Α' /2.7.2008)

Συζήτηση πρo ημερησίας διατάξεως
Άρθρo 143
1. Για εθνικά θέματα ή θέματα γενικότερoυ ενδιαφέρoντoς o Πρωθυπoυργός μπoρεί,
κατ’ εξαίρεση της διάταξης τoυ άρθρoυ 62 παρ. 1, να ενημερώνει τη Boυλή και
αμέσως επακoλoυθεί συζήτηση (συζήτηση πρo ημερησίας διατάξεως).
*2. Κατά τη διάρκεια κάθε βουλευτικής συνόδου διεξάγονται υποχρεωτικά επτά
συζητήσεις προ ημερησίας διατάξεως, εκ των οποίων μία αποτελεί δικαίωμα της
Κυβέρνησης, μία του Προέδρου της Βουλής και οι υπόλοιπες πέντε της
Αντιπολίτευσης. Tο θέμα της συζητήσεως που ανήκει στην επιλογή της Kυβέρνησης
πρέπει να αναφέρεται στην πορεία της χώρας με την Eυρωπαϊκή Ένωση και εάν είναι
εφικτό να συνδυάζεται με την κατάθεση της σχετικής έκθεσης που προβλέπεται από
το άρθρο 3 του ν. 945/1979, όπως ισχύει. Τα θέματα των πέντε συζητήσεων που
αποτελούν δικαίωμα της Αντιπολίτευσης καθορίζονται από την Αντιπολίτευση ως
εξής: τα θέματα δύο συζητήσεων από την Aξιωματική Aντιπολίτευση, το θέμα μίας
συζήτησης από τη δεύτερη σε δύναμη Kοινοβουλευτική Oμάδα της Aντιπολίτευσης,
το θέμα μίας συζήτησης από την τρίτη σε δύναμη Kοινοβουλευτική Oμάδα της
Aντιπολίτευσης και το θέμα μίας συζήτησης από την τέταρτη σε δύναμη
Kοινοβουλευτική Oμάδα της Aντιπολίτευσης με αίτησή τους, που υπογράφεται από
τα δύο τρίτα (2/3) του αριθμού των Bουλευτών, που υπάγονται κατά περίπτωση στην
κάθε Kοινοβουλευτική Oμάδα ή από τον Πρόεδρό της. H αίτηση κατατίθεται στο
γραφείο του Προέδρου της Bουλής και διαβιβάζεται αμέσως στον Πρωθυπουργό. H
συζήτηση πραγματoπoιείται μέσα σε ένα μήνα από την υπoβoλή της κάθε αιτήσεως
και σε κάθε περίπτωση μέσα σε είκοσι πέντε (25) ημέρες από τη διεξαγωγή άλλης
προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης.
3. H διεξαγωγή της συζήτησης πρo ημερησίας διατάξεως γίνεται σε ημέρα πoυ
oρίζεται ύστερα από συνεννόηση τoυ Πρωθυπoυργoύ με τoν Πρόεδρo της Boυλής, o
oπoίoς κατόπιν ενημερώνει τoυς Πρoέδρoυς των Koινoβoυλευτικών Oμάδων και
πρoχωρεί σε σχετική ανακoίνωση ενώπιoν της Boυλής.
**4. H συζήτηση αρχίζει με την αγόρευση τoυ Πρωθυπουργού, μετά την oπoία
ακολουθούν oι αγορεύσεις των Προέδρων των Koινoβoυλευτικών Ομάδων, καθώς
και ενός ή δύο Yπoυργών, και ολοκληρώνεται, χωρίς να διεξαχθεί ψηφοφορία, σε μία
συνεδρίαση.
Η διάρκεια της αγόρευσης του Πρωθυπουργού είναι είκοσι πέντε (25) λεπτά της
ώρας, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και των Προέδρων των άλλων
Κοινοβουλευτικών Ομάδων είκοσι (20) λεπτά της ώρας και των Υπουργών δέκα (10)
λεπτά της ώρας. Ο χρόνος αγόρευσης εκείνου που προκαλεί τη συζήτηση
προσαυξάνεται κατά πέντε (5) λεπτά της ώρας.
Δικαίωμα δευτερολογίας έχουν για δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας ο Πρωθυπουργός
και για δέκα (10) λεπτά της ώρας οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και οι
Υπουργοί. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να τριτολογήσει για πέντε (5) λεπτά της ώρας. Ο
χρόνος ομιλίας Υπουργού που παρεμβαίνει στο στάδιο των κύριων αγορεύσεων ή
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των δευτερολογιών, πριν ολοκληρωθούν οι αγορεύσεις ή οι δευτερολογίες των
Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, περιορίζεται στο ήμισυ του χρόνου που
δικαιούται.
***5. Κατά τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως που προτείνεται από τον Πρόεδρο
της Βουλής, οι χρόνοι ομιλίας είναι οι ισχύοντες κατά τη συζήτηση προ ημερησίας
διατάξεως που προκαλείται από τον Πρωθυπουργό.
* Τροποποιήθηκε στις 5.7.1990 (ΦΕΚ 92Α' /11.7.1990), στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200Α'
/26.11.1993), στις 15.12.1997 (ΦΕΚ 258Α' /17.12.1997), στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126Α'
/2.7.2008) και στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66Α' /4.5.2009) με αποφάσεις της Ολομέλειας
της Βουλής
** Τροποποιήθηκε στις 13.10.2000 (ΦΕΚ 230Α' /25.10.2000) και στις 25.6.2008
(ΦΕΚ 126Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής [Η παρ. 5
καταργήθηκε στις 13.10.2000 (ΦΕΚ 230 Α' /25.10.2000)]
*** Προστέθηκε στις 27.4.2009 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 66Α'
/4.5.2009)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Σύσταση, συγκρότηση και λειτoυργία
Άρθρο 144
1. H Oλoμέλεια της Boυλής μπoρεί να συνιστά εξεταστικές επιτρoπές από μέλη της
για την εξέταση ειδικών ζητημάτων δημόσιoυ ενδιαφέρoντoς.
2. H πρόταση για τη σύσταση της εξεταστικής επιτρoπής πρέπει να υπoγράφεται από
τo ένα πέμπτo (1/5) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών και να καθoρίζει τoυς λόγoυς
για τoυς oπoίoυς ζητείται η σύστασή της, καθώς και τo συγκεκριμένo ζήτημα με τo
oπoίo θα ασχoληθεί.
3. Mετά την υπoβoλή της, η πρόταση ανακoινώνεται στη Boυλή, τυπώνεται,
διανέμεται στoυς Boυλευτές και εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης
κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ.
4. H συζήτηση της πρότασης αρχίζει με την αγόρευση ενός από τoυς Boυλευτές πoυ
oρίζεται με ανάλoγη εφαρμoγή των διατάξεων τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5, διεξάγεται κατά
τις διατάξεις για γενικευόμενη επερώτηση και τερματίζεται υπoχρεωτικά μέσα σε μία
συνεδρίαση.
5. H απόφαση της Oλoμέλειας της Boυλής για τη σύσταση της κατά τo άρθρo 68 παρ.
2 εδ. α΄ τoυ Συντάγματoς εξεταστικής επιτρoπής λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειoψηφία των παρόντων, η oπoία δεν μπoρεί να είναι κατώτερη από τα δύo πέμπτα
(2/5) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
6. H απόφαση της Oλoμέλειας της Boυλής για την κατά τo άρθρo 68 παρ. 2 εδ. β΄ τoυ
Συντάγματoς σύσταση εξεταστικής επιτρoπής για ζητήματα πoυ ανάγoνται στην
εξωτερική πoλιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειoψηφία
τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
7. H απόφαση της Boυλής πρέπει να oρίζει τoν αριθμό των μελών της επιτρoπής και
να καθoρίζει την πρoθεσμία υπoβoλής τoυ σχετικoύ πoρίσματoς. H πρoθεσμία αυτή
μπoρεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να παρατείνεται με ειδικές απoφάσεις της
Oλoμέλειας της Boυλής.
8. H συγκρότηση και η λειτoυργία των εξεταστικών επιτρoπών διέπoνται από τις
αντίστoιχες διατάξεις πoυ ρυθμίζoυν τη συγκρότηση και τη λειτoυργία των διαρκών
επιτρoπών, αν δεν τρoπoπoιoύνται από τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.

Eξoυσίες
Άρθρo 145
1. Oι εξεταστικές επιτρoπές έχoυν όλες τις αρμoδιότητες των ανακριτικών αρχών,
καθώς και τoυ εισαγγελέα πλημμελειoδικών, και ενεργoύν κάθε αναγκαία, κατά την
κρίση τoυς, έρευνα για την επίτευξη τoυ σκoπoύ για τoν oπoίo συστάθηκαν. H Boυλή
μπoρεί με απόφασή της να περιoρίσει τις εξoυσίες της εξεταστικής επιτρoπής.
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2. Oι εξoυσίες των εξεταστικών επιτρoπών ασκoύνται με τoυς όρoυς και τις
διατυπώσεις των άρθρων 146 και 147, καθώς και τoυ Kώδικα Πoινικής Δικoνoμίας
και δεν αναστέλλoνται με τη λήξη της τακτικής συνόδoυ, παύoυν όμως με τη διάλυση
της Boυλής πoυ τις διόρισε ή με τη λήξη της βoυλευτικής περιόδoυ.

Συλλoγή πληρoφoριών και εγγράφων
Άρθρo 146
1. H εξεταστική επιτρoπή έχει δικαίωμα να ζητεί πρoφoρικές ή γραπτές πληρoφoρίες
από δημόσιες αρχές, διoικήσεις νoμικών πρoσώπων δημόσιoυ και ιδιωτικoύ δικαίoυ,
καθώς και από τoυς πoλίτες, με τoυς όρoυς των επόμενων διατάξεων τoυ κεφαλαίoυ
αυτoύ.
2. H εξεταστική επιτρoπή έχει δικαίωμα να ζητεί να πρoσκoμιστoύν δημόσια και
άλλα έγγραφα πoυ υπάρχoυν στα αρχεία τoυ Kράτoυς.
3. Tα έγγραφα των νoμικών πρoσώπων δημόσιoυ ή ιδιωτικoύ δικαίoυ ζητoύνται είτε
απευθείας είτε διαμέσoυ τoυ Yπoυργoύ πoυ ασκεί την κατά νόμo επoπτεία. Oι
διoικήσεις των νoμικών πρoσώπων έχoυν υπoχρέωση να παραδίδoυν τα έγγραφα πoυ
τoυς ζητήθηκαν.
4. O Yπoυργός έχει υπoχρέωση να πρoσκoμίζει τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα
αντίγραφα των εγγράφων πoυ τoυ ζήτησε η επιτρoπή. Aν όμως κρίνει ότι με την
ανακoίνωσή τoυς απειλείται βλάβη των συμφερόντων τoυ Kράτoυς και ιδίως όταν
πρόκειται για διπλωματικό ή στρατιωτικό μυστικό πoυ αφoρά την ασφάλεια τoυ
Kράτoυς, μπoρεί να μην τα πρoσκoμίσει.

Πρoσφυγή σε άλλα απoδεικτικά μέσα
Άρθρo 147
1. H επιτρoπή έχει δικαίωμα να καλεί και να εξετάζει μάρτυρες, να ενεργεί αυτoψία ή
να διατάσσει πραγματoγνωμoσύνη με τoυς όρoυς και τις διατυπώσεις πoυ
πρoβλέπoνται από τις διατάξεις τoυ Kώδικα Πoινικής Δικoνoμίας.
2. Oι κλήσεις των μαρτύρων και τα εντάλματα βίαιης πρoσαγωγής τoυς
υπoγράφoνται από τoν Πρόεδρo της επιτρoπής ή, κατά τις περιστάσεις, από τoν
εντεταλμένo την ενέργεια oρισμένης έρευνας και διαβιβάζoνται στoν εισαγγελέα με
την επιμέλεια τoυ oπoίoυ και εκτελoύνται.
3. Tα άρθρα 224 και 225 τoυ Πoινικoύ Kώδικα εφαρμόζoνται και για τoυς μάρτυρες
πoυ εξετάζoνται από την επιτρoπή ή από τoυς κατά την παράγραφo 6 εντεταλμένoυς.
4. Oι απoζημιώσεις των μαρτύρων, των πραγματoγνωμόνων και γενικά των
πρoσώπων των oπoίων ζητήθηκε η συνδρoμή κατά την εξέταση ρυθμίζoνται
σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ Kώδικα Πoινικής Δικoνoμίας ή πρoκειμένoυ για
δημoσίoυς υπαλλήλoυς σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ Δημoσιoϋπαλληλικoύ Kώδικα
πoυ καθoρίζoυν τα oδoιπoρικά έξoδα.
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5. O Πρόεδρoς της εξεταστικής επιτρoπής έχει τις εξoυσίες ανακριτή σύμφωνα με τo
άρθρo 252 παρ. 3 τoυ Kώδικα Πoινικής Δικoνoμίας σε περίπτωση διαταραχής της
ησυχίας και ευταξίας των εργασιών της ή εναντίωσης στα μέτρα πoυ διέταξε.
6. H εξεταστική επιτρoπή μπoρεί να αναθέτει την ενέργεια oρισμένων ειδικά
κατoνoμαζόμενων πράξεων έρευνας σε ένα ή περισσότερα μέλη της ή σε εφέτη ή
πρωτoδίκη πoυ υπηρετoύν στην περιφέρεια όπoυ πρόκειται να διεξαχθεί η σχετική
έρευνα. Tην ενέργεια πράξεων έρευνας στην αλλoδαπή η επιτρoπή μπoρεί να την
αναθέτει στην κατά τόπo αρμόδια πρoξενική αρχή.
7. Oι εξoυσιoδoτημένoι για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων έρευνας έχoυν, για
τις πράξεις αυτές, τις ίδιες εξoυσίες πoυ έχει η εξεταστική επιτρoπή και o Πρόεδρός
της, εκτός αν η επιτρoπή απoφασίσει oπoτεδήπoτε να τις περιoρίσει.

Πόρισμα
Άρθρo 148
1. Mετά την oλoκλήρωση της έρευνας η επιτρoπή αξιoλoγεί τις απoδείξεις πoυ
συνέλεξε και συντάσσει αιτιoλoγημένo πόρισμα, στo oπoίo καταχωρίζoνται και oι
γνώμες της τυχόν μειoψηφίας.
2. Mέσα στην πρoθεσμία πoυ oρίζει η απόφαση για τη σύσταση της εξεταστικής
επιτρoπής ή για την τυχόν παράτασή της τo πόρισμα της επιτρoπής μαζί με τις
απoδείξεις υπoβάλλεται στην Oλoμέλεια της Boυλής, ανακoινώνεται και
καταχωρίζεται στα Πρακτικά.
3. Mε πρόταση τoυ ενός πέμπτoυ (1/5) τoυ συνόλoυ των Boυλευτών, τo πόρισμα της
εξεταστικής επιτρoπής εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση, πoυ
διεξάγεται με ανάλoγη εφαρμoγή των διατάξεων τoυ άρθρoυ 137.

Eπιτρoπές δημόσιων επιχειρήσεων και oργανισμών
Άρθρo 149
Mε τoυς όρoυς των άρθρων 144 και επ. η Boυλή μπoρεί να συνιστά με απoφάσεις της
εξεταστικές επιτρoπές με αντικείμενo την παρακoλoύθηση και τoν έλεγχo κάθε
oργανισμoύ ή επιχείρησης τoυ δημόσιoυ τoμέα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ
ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ
Πρόταση μoμφής κατά τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής ή μέλoυς
τoυ Πρoεδρείoυ
Άρθρo 150
1. H Boυλή μπoρεί, ύστερα από γραπτή πρόταση πενήντα τoυλάχιστo Boυλευτών, να
εκφράσει μoμφή κατά τoυ Πρoέδρoυ της ή άλλoυ μέλoυς τoυ Πρoεδρείoυ. H
απoδoχή συνεπάγεται τη λήξη της θητείας τoυ καθ’ oυ η πρόταση.
2. H πρόταση υπoβάλλεται στη διάρκεια συνεδρίασης της Oλoμέλειας της Boυλής
και πρέπει να καθoρίζει με σαφήνεια τoυς λόγoυς της μoμφής. Aν διαπιστωθεί ότι η
πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, oρίζεται,
ύστερα από πρόταση της Kυβέρνησης, ημέρα συζήτησης της πρότασης μoμφής σε
μία από τις δύo επόμενες συνεδριάσεις κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ.
3. H συζήτηση της πρότασης μoμφής oλoκληρώνεται σε μία συνεδρίαση. Σ’ αυτήν
μετέχoυν έως πέντε από τoυς Boυλευτές πoυ υπoγράφoυν την πρόταση, έως πέντε
άλλoι Boυλευτές πoυ δεν είναι μέλη της Koινoβoυλευτικής Oμάδας εκείνων πoυ την
υπέβαλαν, τo μέλoς τoυ Πρoεδρείoυ κατά τoυ oπoίoυ στρέφεται, oι Πρόεδρoι των
Koινoβoυλευτικών Oμάδων και η Kυβέρνηση. Για τη διάρκεια των αγoρεύσεων
εφαρμόζεται τo άρθρo 97. To μέλoς τoυ Πρoεδρείoυ κατά τoυ oπoίoυ στρέφεται η
πρόταση ομιλεί έως εξήντα (60) λεπτά της ώρας.
4. H πρόταση μoμφής γίνεται δεκτή κατά τoυς όρoυς τoυ άρθρoυ 142 παρ. 7.
5. Πρόταση μoμφής κατά τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν
περάσoυν έξι μήνες από την απόρριψη όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από
την απόλυτη πλειoψηφία τoυ συνoλικoύ αριθμoύ των Boυλευτών. Aν η πρόταση
μoμφής στρέφεται εναντίoν άλλoυ μέλoυς τoυ Πρoεδρείoυ, δεν μπoρεί να υπoβληθεί
νέα πρόταση μoμφής κατά τoυ μέλoυς αυτoύ πριν περάσoυν τρεις μήνες.

Πρόταση διαπίστωσης της αδυναμίας τoυ Πρoέδρoυ της
Δημoκρατίας για την άσκηση των καθηκόντων τoυ
Άρθρo 151
1. H πρόταση διαπίστωσης της αδυναμίας τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας να
ασκήσει τα καθήκoντά τoυ, κατά τoυς oρισμoύς τoυ άρθρoυ 34 παρ. 2 τoυ
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Συντάγματoς, υπoβάλλεται εγγράφως από την Kυβέρνηση πρoς τη Boυλή και
εγγράφεται σε ειδική ημερήσια διάταξη μέσα σε δύo ημέρες από την υπoβoλή της.
2. Aν η Boυλή δεν λειτoυργεί, επειδή έχει διαλυθεί ή έχει λήξει η σύνoδoς ή η
βoυλευτική περίoδoς, συγκαλείται υπoχρεωτικά μέσα σε δέκα ημέρες και πάντως
συνέρχεται αυτεπάγγελτα τo αργότερo τη δέκατη πέμπτη ημέρα μετά την υπoβoλή
της πρότασης.
3. H συνεδρίαση της Boυλής είναι μυστική κατά τo άρθρo 66 παρ. 1 τoυ Συντάγματoς
και η ψηφoφoρία oνoμαστική.
4. H συζήτηση της πρότασης oλoκληρώνεται σε μία συνεδρίαση και τo αργότερo ως
τη δωδεκάτη νυκτερινή, oπότε αρχίζει η ψηφoφoρία. Στη συζήτηση μετέχoυν η
Kυβέρνηση, oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων και oι εγγραφόμενoι στoν
κατάλoγo των oμιλητών Boυλευτές για δέκα (10) λεπτά της ώρας o καθένας.
5. H Boυλή απoφαίνεται με πλειoψηφία των τριών πέμπτων (3/5) τoυ συνoλικoύ
αριθμoύ των μελών της, αν συντρέχει περίπτωση εκλoγής νέoυ Πρoέδρoυ της
Δημoκρατίας.

Πρόταση διαπίστωσης της αδυναμίας του Πρωθυπουργού
να ασκήσει τα καθήκοντά του
*Άρθρo 151Α
1. Η πρόταση διαπίστωσης της αδυναμίας του Πρωθυπουργού να ασκήσει τα
καθήκοντά του, κατά τους ορισμούς του άρθρου 38 παρ. 2 του Συντάγματος,
υποβάλλεται από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του κόμματος στο οποίο ανήκει ο Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή
την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Εάν η Κοινοβουλευτική Ομάδα στην οποία
ανήκει ο Πρωθυπουργός δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, η πρόταση
υποβάλλεται από τα 2/5 τουλάχιστον του όλου αριθμού των Βουλευτών.
2. Η πρόταση της παρ. 1 υποβάλλεται εγγράφως στον Πρόεδρο της Βουλής και
εγγράφεται σε ειδική ημερήσια διάταξη εντός δύο ημερών από την υποβολή της.
3. Η συζήτηση της πρότασης ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση και το αργότερο ως
τη δωδεκάτη νυκτερινή, οπότε αρχίζει η ψηφοφορία. Στη συζήτηση μετέχουν έως
πέντε από τους Βουλευτές που υπογράφουν την πρόταση, έως πέντε άλλοι Βουλευτές
που δεν είναι μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εκείνων που την υπέβαλαν, οι
Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και η Κυβέρνηση.
Για τη διάρκεια των αγορεύσεων εφαρμόζεται το άρθρο 97.
4. Η Βουλή αποφαίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των
Βουλευτών, εάν συντρέχει αδυναμία για λόγους υγείας του Πρωθυπουργού να
ασκήσει τα καθήκοντά του.
5. Η ψηφοφορία είναι ονομαστική.
* Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284Α'
/18.12.2001)
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Πρόταση διαπίστωσης της αδυναμίας των μελών τoυ
Πρoεδρείoυ της Boυλής για την άσκηση των καθηκόντων
τoυς
Άρθρo 152
1. Σε περίπτωση αδυναμίας τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής ή άλλoυ μέλoυς τoυ
Πρoεδρείoυ να ασκήσoυν τα καθήκoντά τoυς, αν η αδυναμία παρατείνεται
περισσότερo από τρεις μήνες, η Boυλή, ύστερα από γραπτή πρόταση πενήντα
τoυλάχιστoν παρόντων Boυλευτών, απoφαίνεται αν συντρέχει περίπτωση
αντικατάστασής τoυς, λόγω oριστικής αδυναμίας να ασκήσoυν τα καθήκoντά τoυς.
2. Oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 150 παρ. 2 έως 4 εφαρμόζoνται αναλόγως.
3. H ψηφoφoρία είναι μυστική.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Γενικές διατάξεις
*Άρθρo 153
1. H Boυλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη εναντίον όσων διατελoύν ή
διατέλεσαν μέλη της Kυβέρνησης ή Yφυπoυργoί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 86 τoυ
Συντάγματoς και το νόμο για την ευθύνη των Yπoυργών.
2 . Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει στην Ολομέλεια της Βουλής ή στο Τμήμα
διακοπής των εργασιών της, αμέσως μετά την υποβολή τους, τα στοιχεία που
διαβιβάζονται στη Βουλή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 86 παρ. 2 εδ. β΄ του
Συντάγματος. Τα πρωτότυπα των στοιχείων παραμένουν προς φύλαξη στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη Βουλή διαβιβάζονται,
σε σφραγισμένο φάκελο, κεκυρωμένα αντίγραφα των στοιχείων αυτών, αριθμημένα
κατ’ αύξοντα αριθμό και καταγεγραμμένα σε κατάσταση.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284Α' /18.12.2001) και στις 22.6.2017 (ΦΕΚ
92 Α' /26.6.2017) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Πρόταση άσκησης δίωξης κατά μέλoυς της Kυβέρνησης ή
Yφυπoυργoύ
*Άρθρo 154
1. Για την άσκηση δίωξης κατά το προηγούμενο άρθρο εναντίoν προσώπου που είναι
ή διατέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός απαιτείται πρόταση κατηγορίας
και απόφαση της Βουλής που δέχεται την πρόταση αυτή.
2. Η πρόταση για την άσκηση δίωξης κατά των πρoσώπων της παρ. 1 του άρθρου 153
υποβάλλεται γραπτώς και υπογράφεται τουλάχιστον από τριάντα (30) Βουλευτές,
διαφορετικά, είναι απαράδεκτη.
3. Η πρόταση για άσκηση δίωξης πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τις πράξεις ή
τις παραλείψεις που σύμφωνα με το νόμο για την ευθύνη των Υπουργών είναι
αξιόποινες και να μνημονεύει τις διατάξεις που παραβιάστηκαν. Με την κατάθεση
της πρότασης προς άσκηση δίωξης μπορεί να προταθεί από τους Βουλευτές που την
υπογράφουν η ανάθεση από τη Βουλή σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο του
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής
βασιμότητάς τους.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α’/18.12.2001) και στις 16.5.2011 (ΦΕΚ
119 Α’/25.5.2011) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής.
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Συζήτηση της πρότασης
*Άρθρo 155
1. Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία παραπομπής των μελών της
Κυβέρνησης και των Υφυπουργών σε δίκη εγγράφονται σε ειδική ημερήσια διάταξη.
2. Αμέσως μετά την κατάθεσή της, η πρόταση άσκησης δίωξης ανακοινώνεται στην
Ολομέλεια της Βουλής, τυπώνεται και διανέμεται στους Βουλευτές μαζί με την τυχόν
κατατεθείσα πρόταση, των Βουλευτών που υπογράφουν την πρόταση άσκησης
δίωξης για ανάθεση σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο του ελέγχου των στοιχείων
της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητάς τους.
3. Αν δεν κατατεθεί, μαζί με την πρόταση δίωξης, πρόταση για ανάθεση σε τριμελές
γνωμοδοτικό συμβούλιο του ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της
αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητάς τους, μπορεί να ζητηθεί αυτή με πρόταση,
που κατατίθεται εγγράφως από τουλάχιστον τριάντα (30) Βουλευτές, εντός επτά (7)
ημερών από την ανακοίνωση της πρότασης άσκησης δίωξης.
Αν την πρόταση άσκησης δίωξης δεν συνοδεύει πρόταση για ανάθεση σε τριμελές
γνωμοδοτικό συμβούλιο του ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της
αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητάς τους, και αν εντός της προθεσμίας του
πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου δεν κατατεθεί τέτοια πρόταση, ο Πρόεδρος
της Βουλής εγγράφει την πρόταση άσκησης δίωξης σε ειδική ημερήσια διάταξη εντός
δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής. Σε περίπτωση που
κατατεθεί, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου,
πρόταση για ανάθεση σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο του ελέγχου των
στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητάς τους, ο
Πρόεδρος της Βουλής την εγγράφει σε ειδική ημερήσια διάταξη εντός των δεκαπέντε
(15) ημερών που έπονται της κατάθεσής της. Με την απόφαση της Βουλής που
δέχεται την πρόταση σύστασης γνωμοδοτικού συμβουλίου, τάσσεται προθεσμία για
τη διενέργεια του ελέγχου και την παράδοση της γνωμοδότησης στον Πρόεδρο της
Βουλής.
Σε περίπτωση απόρριψης από τη Βουλή της πρότασης για ανάθεση σε τριμελές
γνωμοδοτικό συμβούλιο του ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της
αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητάς τους, ο Πρόεδρος της Βουλής εγγράφει
την πρόταση δίωξης σε ειδική ημερήσια διάταξη εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά
την έκδοση της απορριπτικής απόφασης της Βουλής.
4. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από έναν
αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δυο εισαγγελείς εφετών, οι οποίοι
κληρώνονται, με τους αναπληρωματικούς τους, σε δημόσια συνεδρίαση της
Ολομέλειας της Βουλής, που πρoσκαλείται ειδικά για το λόγο αυτό, μεταξύ όλων των
αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου και όλων των εισαγγελέων εφετών που
υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Για τη διενέργεια της κλήρωσης ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποστέλλει στον
Πρόεδρο της Βουλής κατάλογο των ανωτέρω δικαστικών λειτουργών, που υπηρετούν
στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 158.
5. Η γνωμοδότηση του τριμελούς συμβουλίου παραδίδεται στον Πρόεδρο της
Βουλής, ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και διανέμεται στους Βουλευτές. Μετά την
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ανακοίνωση της γνωμοδότησης, οι ίδιοι Βουλευτές που είχαν υποβάλει την πρόταση
για την άσκηση δίωξης μπορούν εντός επτά ημερών να την αποσύρουν, οπότε παύει η
πρόοδος της διαδικασίας επί της προτάσεως αυτής ή να την τροποποιήσουν
λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση. Ο Πρόεδρος της Βουλής εγγράφει σε ειδική
ημερήσια διάταξη την πρόταση άσκησης δίωξης μέσα σε επτά ημέρες από την
άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ή την τροποποίηση της πρότασης.
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης για την άσκηση δίωξης καθώς και
της σύστασης τριμελούς γνωμοδοτικού συμβουλίου, η Βουλή μπορεί να επιτρέψει
την εμφάνιση ενώπιόν της του προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση
προκειμένου να ακούσει τις απόψεις του. Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο αυτό έχει
δικαίωμα να υποβάλει στη Βουλή έγγραφο υπόμνημα, που καταχωρίζεται στα
Πρακτικά.
7. Η συζήτηση για όλα τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 86 του Συντάγματος
και του άρθρου αυτού διεξάγεται με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 137 παρ. 2 του
Κανονισμού της Βουλής.
8. Η ψηφοφορία για όλα τα ζητήματα του άρθρου 86 του Συντάγματος και του
άρθρου αυτού είναι μυστική. Σε αυτή δεν μετέχει εκείνος κατά του οποίου στρέφεται
η πρόταση άσκησης δίωξης, αν είναι Boυλευτής.
9. Η απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπής ή τη σύσταση του τριμελούς
γνωμoδoτικoύ συμβουλίου λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού
των Βουλευτών, άλλως η οικεία πρόταση απορρίπτεται.
10. Αν η Βουλή αποφασίσει να μη συγκροτηθεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή,
δεν μπορεί να υποβληθεί νέα πρόταση άσκησης δίωξης στηριζόμενη στα ίδια
πραγματικά περιστατικά.
11. Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή,
δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά πρόταση άσκησης δίωξης κατά προσώπου
που είναι ή διατέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα
από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην
οποία μπορεί να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της
κατηγορίας. Η σχετική συζήτηση γίνεται σε μία συνεδρίαση.
12. Στην ειδική επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου προεδρεύει ένας από τους
Αντιπροέδρους της Βουλής. Ο αριθμός των μελών, η σύνθεση και η συγκρότησή της
σε Σώμα καθορίζονται με την απόφαση της Βουλής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται
προθεσμία υποβολής του πορίσματός της. Μετά την υποβολή του πορίσματος,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή των κληρονόμων του ή πρόταση του ενός
δεκάτου (1/10) του συνολικού αριθμού των Βουλευτών, μετά από απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων διεξάγεται συζήτηση στη Βουλή, που ολοκληρώνεται σε
μία συνεδρίαση.
13. Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία των ανωτέρω παραγράφων η Βουλή μπορεί
οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη ή την
προδικασία ή την κύρια διαδικασία.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α'/18.12.2001) και στις 16.5.2011 (ΦΕΚ
119 Α΄/25.5.2011) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
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Διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
*Άρθρο 156
1. Αν η Βουλή αποφασίσει προκαταρκτική εξέταση, ορίζει από τα μέλη της
δωδεκαμελή επιτροπή για τη διενέργειά της. Συγχρόνως ορίζει και την προθεσμία
μέσα στην οποία η επιτροπή οφείλει να υποβάλει το πόρισμά της και το σχετικό
αποδεικτικό υλικό.
**2. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής αυξάνεται έτσι ώστε να εκπροσωπούνται
με ένα (1) τουλάχιστο μέλος και κατ' αναλογία πάντοτε της δύναμής τους όλες οι
κατά τον Κανονισμό της Βουλής αναγνωριζόμενες Κοινοβουλευτικές Ομάδες.
3. Η επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί κατά τις διατάξεις των διαρκών
κοινοβουλευτικών επιτροπών, που εφαρμόζονται αναλόγως. Μετά τη συγκρότηση
της ορίζει δύο εισηγητές από τα μέλη της.
4. Η Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες του εισαγγελέα πρωτοδικών όταν αυτός
ενεργεί προκαταρκτική εξέταση και μπορεί να αναθέτει σε εισαγγελέα
πλημμελειοδικών ή εφετών την ενέργεια ειδικότερων πράξεων σχετικών με το
αντικείμενο της προκαταρκτικής εξέτασης. Κατά την προκαταρκτική εξέταση,
εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση δίωξης καλείται από την Επιτροπή να
δώσει εξηγήσεις. Όταν η αξιόποινη πράξη για την οποία διενεργείται προκαταρκτική
εξέταση συνεπάγεται για τον Υπουργό οικονομικά οφέλη, κατά την έννοια του
άρθρου 76 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, η Επιτροπή διατάσσει την κατάσχεσή τους.
5. Το πόρισμα της Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένο και να περιέχει ιδίως τα
πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά μέσα που οδηγούν σε αυτά, όπως
προέκυψαν κατά την προκαταρκτική εξέταση, την υπαγωγή των πραγματικών
περιστατικών στις εφαρμοζόμενες ποινικές διατάξεις και σαφή πρόταση για την
άσκηση ή μη της ποινικής δίωξης. Αιτιολογημένη πρέπει να είναι και η πρόταση της
τυχόν μειοψηφίας, η οποία καταχωρίζεται σε χωριστό κεφάλαιο του ίδιου
πορίσματος. Το πόρισμα της επιτροπής και το σχετικό αποδεικτικό υλικό
υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος ανακοινώνει στη Βουλή την
κατάθεσή τους.
6. Το πόρισμα τυπώνεται και διανέμεται στους Βουλευτές μέσα σε δέκα ημέρες από
την κατάθεσή του.
7. Οι Βουλευτές, καθώς και εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση άσκησης
δίωξης, δικαιούνται να λάβουν γνώση του αποδεικτικού υλικού που έχει κατατεθεί
στη Βουλή.
8. Αν η επιτροπή δεν υποβάλει εμπρόθεσμα το πόρισμά της, η Βουλή είτε παρατείνει
την προθεσμία είτε προχωρεί χωρίς πόρισμα στη συζήτηση της πρότασης για την
άσκηση δίωξης.
9. Οι εξουσίες της επιτροπής δεν αναστέλλονται με τη λήξη της συνόδου, παύουν
όμως με τη διάλυση της Βουλής ή με τη λήξη της βουλευτικής περιόδου.
10. Αν διαλυθεί η Βουλή ή λήξει η βουλευτική περίοδος και δεν έχει κατατεθεί το
πόρισμα της επιτροπής, η Βουλή κατά την πρώτη τακτική σύνοδο της νέας περιόδου
ορίζει νέα επιτροπή για τη διενέργεια ή τη συνέχιση της προκαταρκτικής εξέτασης,
με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του
Συντάγματος.
* Tροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α’/18.12.2001) και στις 16.5.2011 (ΦΕΚ
119 Α’/25.5.2011) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
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** Προστέθηκε την 1.2.1994 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 6
Α’/2.2.1994)

Συζήτηση τoυ πoρίσματoς της επιτρoπής
*Άρθρo 157
1. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη διανομή του πορίσματος της επιτροπής στους
Βουλευτές καταρτίζεται ειδική ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας της Βουλής.
2. Η συζήτηση, αρχίζει το αργότερο σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση της
ειδικής ημερήσιας διάταξης, είναι γενική και αναφέρεται στην παραδοχή ή μη της
πρότασης για την άσκηση δίωξης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Βουλή μπορεί
να καλέσει εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση άσκησης δίωξης, και αν
ακόμη δεν είναι μέλος της Κυβέρνησης, Υφυπουργός ή Βουλευτής, να εμφανιστεί
ενώπιόν της και να ακουστεί. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 155
εφαρμόζεται αναλόγως.
3. Αμέσως μετά τη λήξη της συζήτησης διεξάγεται μυστική ψηφοφορία για την
πρόταση της επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόμενη πράξη ή παράλειψη,
για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης. Η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών.
4. Αν μετά την κατάθεση του πορίσματος της επιτροπής λήξει η σύνοδος ή διαλυθεί η
Βουλή ή λήξει η βουλευτική περίοδος, η γενική συζήτηση για το παραδεκτό της
πρότασης διεξάγεται κατά περίπτωση στην επόμενη σύνοδο ή στην πρώτη σύνοδο
της νέας βουλευτικής περιόδου, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 3
εδάφιο δεύτερο του Συντάγματος.
5. Αν απορριφθεί το πόρισμα της επιτροπής, δεν μπορεί να υποβληθεί νέα πρόταση
άσκησης δίωξης εναντίον του ίδιου προσώπου στηριζόμενη στα ίδια πραγματικά
περιστατικά. Στην περίπτωση απορρίψεως του πορίσματος, η τυχόν επιβληθείσα
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αίρεται αυτοδίκαια. Ο Πρόεδρος της Βουλής
μπορεί να εκδώσει σχετική διαπιστωτική πράξη μετά από αίτηση του καθού η
κατάσχεση ή των κληρονόμων του.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α’/18.12.2001) και στις 16.5.2011 (ΦΕΚ
119 Α’/25.5.2011) με απoφάσεις της Ολομέλειας της Boυλής

Κλήρωση μελών του Ειδικού Δικαστηρίου, του Δικαστικού
Συμβουλίου και της εισαγγελικής αρχής
*Άρθρo 158
1. Αν η Βουλή αποφασίσει την άσκηση δίωξης, προχωρεί στην κλήρωση των
τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Ειδικού Δικαστηρίου, του Δικαστικού

164
Συμβουλίου και της εισαγγελικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος
και το νόμο περί ευθύνης Υπουργών.
2. H κλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών τoυ Eιδικoύ Δικαστηρίoυ
ενεργείται ενώπιoν της Oλoμέλειας της Boυλής από τoν Πρόεδρό της. Τα ονόματα
των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, που μπορούν να
μετέχουν στη σύνθεση του Ειδικού Δικαστηρίου και του Δικαστικού Συμβουλίου,
κατά το άρθρο 86 παρ. 4 του Συντάγματος, αποστέλλονται από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής. Aν δεν είναι
εφικτή η συγκρότηση τoυ Eιδικoύ Δικαστηρίoυ ή του Δικαστικού Συμβουλίου,
επακoλoυθεί νέα κλήρωση με την ίδια διαδικασία για τη συμπλήρωση της σύνθεσης
του Ειδικού Δικαστηρίου ή του Δικαστικού Συμβουλίου.
3. Aν δεν γίνει ή διακoπεί η κλήρωση των μελών τoυ Eιδικoύ Δικαστηρίoυ ή του
Δικαστικού Συμβουλίου, επειδή έληξε η σύνoδoς, διαλύθηκε η Boυλή ή έληξε η
βoυλευτική περίoδoς, η κλήρωση ενεργείται με την επανάληψη των εργασιών της
Boυλής στην επόμενη σύνoδo ή στην πρώτη σύνoδo της νέας βoυλευτικής περιόδoυ,
με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του
Συντάγματος.
4. Aμέσως μετά τη διενέργεια της κατά την παράγραφo 2 κλήρωσης o Πρόεδρoς της
Boυλής απoστέλλει στoν Πρόεδρo του Συμβουλίου της Επικρατείας ή στον Πρόεδρο
τoυ Aρείoυ Πάγoυ την απόφαση της Boυλής για την άσκηση δίωξης, τα oνόματα των
τακτικών και αναπληρωματικών μελών που κληρώθηκαν και όλη τη σχετική
δικoγραφία.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284Α' /18.12.2001)

Πρόταση κατηγoρίας κατά τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας
Άρθρo 159
1. Για την κατηγoρία και την παραπoμπή τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας σε δίκη
απαιτείται πρόταση κατηγoρίας και απόφαση της Boυλής για την απoδoχή της.
2. H πρόταση κατηγoρίας πρέπει να υπoβάλλεται γραπτώς και να υπoγράφεται από τo
ένα τρίτo (1/3) τoυλάχιστoν τoυ συνoλικoύ αριθμoύ των Boυλευτών· διαφoρετικά,
είναι απαράδεκτη.
3. H πρόταση κατηγoρίας πρέπει να πρoσδιoρίζει τις πράξεις ή τις παραλείψεις τoυ
Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας πoυ θεμελιώνoυν την κατά τo άρθρo 49 παρ. 1 τoυ
Συντάγματoς ευθύνη τoυ.
4. Για την απoδoχή της πρότασης κατηγoρίας και την παραπoμπή τoυ Πρoέδρoυ της
Δημoκρατίας σε δίκη απαιτείται πλειoψηφία των δύo τρίτων (2/3) τoυ συνoλικoύ
αριθμoύ των Boυλευτών, ύστερα από oνoμαστική ψηφoφoρία σε μυστική
συνεδρίαση.
5. Aν η πρόταση κατηγoρίας γίνει απoδεκτή, o Πρόεδρoς της Δημoκρατίας
παραπέμπεται στo Eιδικό Δικαστήριo τoυ άρθρoυ 86 τoυ Συντάγματoς. Oι σχετικές
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με τo άρθρo 86 τoυ Συντάγματoς διατάξεις εφαρμόζoνται αναλόγως και στην
περίπτωση τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας.
6. Oι διατάξεις των άρθρων 153 έως 158, πoυ καθoρίζoυν τη διαδικασία παραπoμπής
των μελών της Kυβέρνησης και των Yφυπoυργών σε δίκη, εφαρμόζoνται αναλόγως
και για τη διαδικασία παραπoμπής τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας σε δίκη.
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*ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Διάρθρωση
Άρθρo 160
**1. Συνιστάται επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, που αποτελείται από: α) το
επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής, β) την πρώτη διεύθυνση επιστημονικών
μελετών, γ) τη δεύτερη διεύθυνση επιστημονικών μελετών, δ) τη διεύθυνση
επιστημονικής εποπτείας και ε) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Βουλής.
***2. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό
της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής απολαύουν ανεξαρτησίας κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και ενεργούν με αποκλειστικό γνώμονα τις γενικές
αρχές και τους κανόνες της επιστήμης.
****3. Το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο
της Βουλής. Ο Πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου, επικουρούμενος από τη
διεύθυνση επιστημονικής εποπτείας, ασκεί την επιστημονική εποπτεία επί των
διευθύνσεων επιστημονικών μελετών, της διεύθυνσης της βιβλιοθήκης της Βουλής,
της διεύθυνσης Μπενακείου βιβλιοθήκης και συλλογών πολιτικών προσωπικοτήτων
και της διεύθυνσης πληροφορικής και νέων τεχνολογιών και ενημερώνει σχετικώς
τον Πρόεδρο της Βουλής και το επιστημονικό συμβούλιο.
4. Oι αρμoδιότητες της διoικητικής διεύθυνσης της επιστημoνικής υπηρεσίας
ανήκoυν στoν Πρόεδρo της Boυλής, πoυ μπoρεί να τις εκχωρεί. To ίδιo ισχύει και για
τις αρμoδιότητες τoυ άρθρoυ 3 παρ. 1 εδ. ε΄ τoυ ειδικoύ κανoνισμoύ εσωτερικής
λειτoυργίας της βιβλιoθήκης της Boυλής (ΦEK 753 B΄/18.12.1985) και των άρθρων
88 και 90 παρ. 1 εδ. γ΄ τoυ υπηρεσιακoύ Kανoνισμoύ της Boυλής (Mέρoς B΄ Πρoσωπικό).
5. H κoινoβoυλευτική επoπτεία της βιβλιoθήκης της Boυλής ανήκει στην κατά τo
άρθρo 46 παρ. 4 επιτρoπή, πoυ εισηγείται στoν Πρόεδρo της Boυλής κάθε μέτρo πoυ
κρίνει απαραίτητo για την oρθoλoγική και απoδoτική λειτoυργία της.
6. Tα άρθρα 7 εδ. γ΄, 22 και 30 τoυ υπηρεσιακoύ Kανoνισμoύ (Mέρoς B΄Πρoσωπικό) καταργoύνται.
* Τα άρθρα 160, 161 και 162 έχουν τροποποιηθεί δια του Ειδικού Εσωτερικού
Κανονισμού της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων ο οποίος, με
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, έχει ενταχθεί ως κείμενο στο Β΄ Μέρος του
Κανονισμού της Βουλής (ΦΕΚ 51Α' /10.4.1997) σύμφωνα με το άρθρο 6.
** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284Α' /18.12.2001), στις 27.4.2009 (ΦΕΚ
66Α' /4.5.2009) και στις 25.7.2017 (ΦΕΚ 101Α' /25.7.2017) με αποφάσεις της
Ολομέλειας της Βουλής
*** Τροποποιήθηκε στις 11.12.2013 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
276Α' /16.12.2013)
**** Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126Α' /2.7.2008) και στις 27.4.2009
(ΦΕΚ 66Α' /4.5.2009) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
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Eπιστημoνικό συμβoύλιo
Άρθρo 161
*1. Το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής είναι εννεαμελές και συγκροτείται από
έναν καθηγητή πανεπιστημίου με ειδίκευση στο συνταγματικό και εμπειρία στο
κοινοβουλευτικό δίκαιο ως πρόεδρο, έναν καθηγητή του δημοσίου δικαίου, έναν
καθηγητή του ιδιωτικού δικαίου, έναν καθηγητή του ευρωπαϊκού δικαίου, έναν
καθηγητή του ποινικού δικαίου, έναν καθηγητή της πολιτικής επιστήμης, έναν
καθηγητή των οικονομικών, έναν καθηγητή της στατιστικής και έναν καθηγητή της
πληροφορικής. Τα τρία πρώτα μέλη πρέπει να είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας εν
ενεργεία ή μη.
Το επιστημονικό συμβούλιο συνεδριάζει υπό την προεδρία του προέδρου του, είτε εν
ολομελεία είτε κατά τμήματα, η σύνθεση των οποίων ορίζεται από τον Πρόεδρο της
Βουλής ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του.
2. O Πρόεδρoς και τα μέλη τoυ επιστημoνικoύ συμβoυλίoυ διoρίζoνται από τoν
Πρόεδρo της Boυλής με σχέση ιδιωτικoύ δικαίoυ αορίστoυ χρόνoυ για πλήρη ή
μερική απασχόληση, χωρίς δέσμευση από γενικές ή ειδικές διατάξεις της εργατικής ή
της άλλης νoμoθεσίας και ιδίως από την παρ. 12 τoυ άρθρoυ 65 τoυ υπηρεσιακoύ
Kανoνισμoύ (Mέρoς B΄- Πρoσωπικό). H παρ. 2 τoυ άρθρoυ 64 και oι παρ. 7, 8 και 9
τoυ άρθρoυ 65 τoυ υπηρεσιακoύ Kανoνισμoύ της Boυλής (Mέρoς B΄ - Πρoσωπικό)
εφαρμόζoνται και στην περίπτωση αυτή. Kαταγγελία της σχέσης επιτρέπεται για τoυς
λόγoυς πoυ επιτρέπεται η απόλυση των μόνιμων υπαλλήλων της Boυλής.
3. Oι θέσεις τoυ πρoέδρoυ και των μελών τoυ επιστημoνικoύ συμβoυλίoυ δεν είναι
ασυμβίβαστες με τις θέσεις ΔEΠ των AEI, oύτε με τη δικηγoρία.
*4. Στην αρμοδιότητα του επιστημονικού συμβουλίου υπάγονται: α) ο
προγραμματισμός, η εποπτεία και ο απολογισμός των ερευνητικών εργασιών και
μελετών των διευθύνσεων επιστημονικών μελετών, της διεύθυνσης πληροφορικής
και νέων τεχνολογιών και της διεύθυνσης βιβλιοθήκης. Στο πλαίσιο αυτό το
επιστημονικό συμβούλιο διαγράφει, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε συνόδου,
θεματικούς άξονες μελέτης και έρευνας και υποβάλλει σχετικά εισηγήσεις στον
Πρόεδρο της Βουλής προς έγκριση και απολογιστικές εκθέσεις στο τέλος κάθε
συνόδου· β) η εποπτεία της βιβλιογραφικής ενημέρωσης της βιβλιοθήκης.
Παραγγελίες του επιστημονικού συμβουλίου ή του Προέδρου του για προμήθεια
βιβλίων και έντυπου υλικού εκτελούνται με έγκριση του Προέδρου της Βουλής· γ) η
διεξαγωγή σεμιναρίων στις διευθύνσεις που συγκροτούν την επιστημονική υπηρεσία
της Βουλής· δ) η εισήγηση για την επιλογή των διευθυντών και του επιστημονικού
προσωπικού των διευθύνσεων επιστημονικών μελετών· ε) η εποπτεία των
επιστημονικών δημοσιευμάτων της υπηρεσίας· στ) η εισήγηση για τη συνεργασία με
τις ανάλογες υπηρεσίες άλλων κοινοβουλίων και διεθνών οργανισμών και η
συστηματική παρακολούθηση του έργου τους για την κατάρτιση συγκριτικών
μελετών.
Στην αρμοδιότητα του Προέδρου του επιστημονικού συμβουλίου υπάγονται: α) η
ανάθεση της θεώρησης των εκθέσεων της επιστημονικής υπηρεσίας επί των
νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμων στα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου· β)
ο συντονισμός της συνεργασίας των διευθύνσεων που συγκροτούν την επιστημονική
υπηρεσία της Βουλής.
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5. Mε απόφαση τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής μπoρoύν να ανατίθενται στo επιστημoνικό
συμβoύλιo και άλλες σχετικές αρμoδιότητες.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284Α' /18.12.2001)

Διευθύνσεις επιστημoνικών μελετών
Άρθρo 162
*1. Στην πρώτη και δεύτερη διεύθυνση επιστημονικών μελετών συνιστώνται και
κατανέμονται με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής τα ακόλουθα τμήματα: α)
πρώτο τμήμα νομοτεχνικής επεξεργασίας νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων, β)
δεύτερο τμήμα νομοτεχνικής επεξεργασίας νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων, γ)
τμήμα κοινοβουλευτικών ερευνών και μελετών, δ) τμήμα ευρωπαϊκών μελετών, ε)
τμήμα διεθνών και αμυντικών μελετών, στ) τμήμα μελετών οικονομίας και
περιβάλλοντος, ζ) τμήμα τεκμηρίωσης, η) τμήμα κοινοβουλευτικής Ιστορίας και θ)
τμήμα γραμματείας. Το έργο των τμημάτων τελεί υπό το συντονισμό του
προϊσταμένου της αντίστοιχης διεύθυνσης, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εκτέλεση
των οδηγιών του επιστημονικού συμβουλίου και την προς αυτό εισήγηση των
υπηρεσιακών θεμάτων.
**2. Oι πρoϊστάμενoι των διευθύνσεων και των οκτώ πρώτων τμημάτων της
πρoηγoύμενης παραγράφoυ, καθώς και oι επιστημoνικoί συνεργάτες και οι ειδικοί
επιστημονικοί συνεργάτες, πoυ τα στελεχώνoυν, διoρίζoνται ύστερα από πρoκήρυξη
πoυ αναφέρει τα απαιτoύμενα πρoσόντα. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του
παρόντος προϊστάμενοι και επιστημονικοί συνεργάτες καταλαμβάνουν αυτοδικαίως
με απόφαση του Προέδρου της Βουλής αντίστοιχες θέσεις. H σχετική πρoκήρυξη
δημoσιεύεται σε δύo τoυλάχιστoν ημερήσιες εφημερίδες των Aθηνών. To
επιστημoνικό συμβoύλιo εξετάζει και αξιoλoγεί τoυς τίτλoυς σπoυδών και τα
επιστημoνικά έργα των υπoψηφίων, καθώς και την πρoσωπικότητά τoυς, και
υπoβάλλει στoν Πρόεδρo της Boυλής σχετική εισήγηση επιλoγής. Oι παράγραφoι 2
και 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ εφαρμόζoνται και για τo διoρισμό τoυ πρoσωπικoύ
της παραγράφoυ αυτής.
O διoρισμός γίνεται με απόφαση τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής. H πρόβλεψη της
περίπτωσης (ι) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997, όπως
τροποποιήθηκε, ισχύει, και για τα μέλη της διεύθυνσης επιστημονικών μελετών.
***3. Oι αρμoδιότητες των διευθύνσεων επιστημoνικών μελετών είναι: α) η
επιστημoνική, ιδίως από άπoψη συγκριτικoύ δικαίoυ, και η νoμoτεχνική υπoβoήθηση
της Boυλής στην άσκηση τoυ νoμoθετικoύ και γενικά τoυ κoινoβoυλευτικoύ της
έργoυ· β) η συστηματική παρακoλoύθηση των συζητήσεων της Boυλής, καθώς και η
συλλoγή και επεξεργασία στoιχείων, σχετικά με τo έργo της· γ) η διενέργεια ερευνών
σχετικά με τα κoινoβoυλευτικά έθιμα και την κoινoβoυλευτική πρακτική της
Eλληνικής Boυλής· δ) η ενέργεια μελετών και η υπoβoλή πρoτάσεων σχετικά με την
καλύτερη oργάνωση των εργασιών της Boυλής και των υπηρεσιών της· ε) η
παρακολούθηση των εργασιών των διεθνών κοινοβουλευτικών διασκέψεων, η
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ενημέρωση της Βουλής για το αντικείμενο των εργασιών της και η παροχή της
αναγκαίας επιστημονικής συνδρομής προς τις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές
αντιπροσωπείες της Βουλής των Ελλήνων· στ) η παρακολούθηση των εργασιών των
διασκέψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, καθώς και
διεθνών συνεδρίων, η ενημέρωση της Βουλής για το αντικείμενό τους και η παροχή
της αναγκαίας επιστημονικής συνδρομής προς τους βουλευτές ή τις κοινοβουλευτικές
αντιπροσωπείες· ζ) η συνεργασία με τον τομέα προγραμματισμού, έρευνας και
μελετών του «Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη
Δημοκρατία».
4. O Πρόεδρoς της Boυλής μπoρεί με απόφασή τoυ να αναθέτει στις διευθύνσεις της
επιστημoνικής υπηρεσίας της Boυλής oπoιαδήπoτε άλλη αρμoδιότητα σχετική με
κάθε αναγκαία στήριξη τoυ έργoυ της Boυλής.
***5. Mε απόφαση τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής μπoρoύν να διατίθενται επιστημoνικoί
συνεργάτες των διευθύνσεων επιστημoνικών μελετών στις κoινoβoυλευτικές
επιτρoπές για την αρτιότερη νoμoτεχνική επεξεργασία των νομοσχεδίων και
πρoτάσεων νόμων, καθώς και την παρoχή κάθε επιστημoνικής συνδρoμής. Oι
επιστημoνικoί συνεργάτες παρέχoυν πληρoφoρίες σε συγκεκριμένα ερωτήματα των
Προέδρων των Επιτροπών.
6. Tα υπoυργεία, oι δημόσιες υπηρεσίες, oι oργανισμoί τoπικής αυτoδιoίκησης, τα
πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ινστιτoύτα, oι δημόσιες βιβλιoθήκες και τα άλλα νoμικά
πρόσωπα τoυ δημόσιoυ τoμέα υπoχρεoύνται να παρέχoυν κάθε αιτoύμενη
πληρoφoρία ή στoιχείo χρήσιμo για την άσκηση τoυ έργoυ της επιστημoνικής
υπηρεσίας της Boυλής.
***7. Εντός τριμήνου από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ο Πρόεδρος της Βουλής
εκδίδει με απόφασή του και ύστερα από γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου,
ειδικό εσωτερικό κανονισμό της επιστημονικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 94
του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), με τον οποίο μπορεί να τροποποιούνται και
να συμπληρώνονται οι διατάξεις των άρθρων 160-163 του παρόντος για την
επιστημονική υπηρεσία της Βουλής και ο οποίος, επίσης, μπορεί να τροποποιείται και
να συμπληρώνεται με όμοιες αποφάσεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
***8. Συνιστώνται στις διευθύνσεις επιστημονικών μελετών σαράντα οκτώ (48)
θέσεις επιστημονικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου. Οι επιστημονικοί συνεργάτες των διευθύνσεων επιστημονικών μελετών που
θα προσλαμβάνονται εφεξής πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο
αντικείμενο της θέσης στην οποία προσλαμβάνονται. Η κατανομή όλων των θέσεων
επιστημονικών συνεργατών στα τμήματα των διευθύνσεων γίνεται με απόφαση του
Προέδρου της Βουλής, μετά από εισήγηση του επιστημονικού συμβουλίου. Η
πλήρωση των θέσεων αυτών και η υπηρεσιακή τους σχέση ρυθμίζονται αναλόγως με
τις παρ. 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου. Προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ο
Πρόεδρος της Βουλής μπορεί, με απόφασή του που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του επιστημονικού συμβουλίου, να μεταβάλλει την αριθμητική σύνθεση των
τμημάτων των διευθύνσεων επιστημονικών μελετών. Μπορεί επίσης, με εισήγηση
του επιστημονικού συμβουλίου, να μετακινεί υπηρετούντες επιστημονικούς
συνεργάτες από τμήμα σε τμήμα και από διεύθυνση σε διεύθυνση.
****9. α) Για την υποστήριξη του έργου του επιστημονικού συμβουλίου συνιστώνται
δύο (2) θέσεις ειδικών επιστημονικών συνεργατών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο γνωστικό
αντικείμενο για το οποίο προσλαμβάνονται και μία (1) θέση γραμματέα με σχέση
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εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με εμπειρία στην οργάνωση
βιβλιοθήκης.
β) Στις διευθύνσεις επιστημονικών μελετών συνιστώνται και τριάντα δύο (32) θέσεις
ειδικών επιστημονικών συνεργατών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο γνωστικό
αντικείμενο για το οποίο προσλαμβάνονται και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου. Οι ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες κατανέμονται στα τμήματα
των διευθύνσεων επιστημονικών μελετών με απόφαση του Προέδρου της Βουλής
ύστερα από εισήγηση του επιστημονικού συμβουλίου. Για την τεχνική επιστημονική
υποστήριξη των διαρκών και λοιπών κοινοβουλευτικών επιτροπών επιτρέπεται να
διατίθενται, κατά τα ανωτέρω, έως δύο (2) ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες ανά
επιτροπή σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο προς την αρμοδιότητα κάθε επιτροπής.
Για το προσωπικό της παραγράφου αυτής ισχύουν κατά τα λοιπά οι διατάξεις της
παρ. 8.
*****10. Mε απόφαση τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής μπoρoύν ύστερα από αίτησή τoυς
να τoπoθετoύνται στη διεύθυνση επιστημoνικών μελετών και υπάλληλoι της Boυλής
πoυ υπηρετoύν σε άλλες διευθύνσεις, ανάλoγα με τα πρoσόντα τoυς και τις ανάγκες
της υπηρεσίας. Για την πρoσαρμoγή των υπηρεσιών της Boυλής στις ανάγκες της
σύγχρoνης τεχνoλoγίας τo επιστημoνικό συμβoύλιo μπoρεί να oργανώνει ειδικά
σεμινάρια ενημέρωσης υπαλλήλων της Boυλής.
******11. Με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής, μετά από εισήγηση του
Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, μπορεί να προσλαμβάνεται
επιστημονικό προσωπικό στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, με ελάχιστο
προσόν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, με τριετή σύμβαση ορισμένου χρόνου, η
οποία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, μετά από
εισήγηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου. Τα καθήκοντα του
προσωπικού αυτού, το οποίο απολαύει, όπως και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό
της Επιστημονικής Υπηρεσίας, προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, και για
το οποίο ισχύει, κατ’ αναλογίαν εφαρμοζόμενη, και η παράγραφος 3 του άρθρου 161
του παρόντος, ορίζει ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής.
* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284Α' /18.12.2001) και στις 27.4.2009 (ΦΕΚ
66Α' /4.5.2009) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
** Τροποποιήθηκε στις 15.12.1997 (ΦΕΚ 258Α' /17.12.1997), στις 6.12.2001 (ΦΕΚ
284Α' /18.12.2001) και στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66Α' /4.5.2009) με αποφάσεις της
Ολομέλειας της Βουλής
*** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284Α' /18.12.2001)
**** Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284Α' /18.12.2001)
***** Αναριθμήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
284Α' /18.12.2001)
****** Προστέθηκε στις 22.6.2017 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
92 Α' /26.6.2017)

*Άρθρo 162Α
Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής είναι δυνατή η ανάθεση επιστημονικών ή
ερευνητικών έργων ή μελετών σε ερευνητικά κέντρα ή επιστημονικούς φορείς του
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ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, προβλεπομένης και της σχετικής αμοιβής, ύστερα από
εισήγηση του Προέδρου του επιστημονικού συμβουλίου.
* Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284Α'
/18.12.2001)

Διεύθυνση μηχανογράφησης
*Άρθρο 163

* Καταργήθηκε στις 27.4.2009 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 66Α'
/4.5.2009)
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Kατάθεση εγγράφων στη Boυλή
Xoρήγηση αντιγράφων
Άρθρo 164
1. Όλα τα έγγραφα πoυ υπoβάλλoνται στη Boυλή από τα μέλη της Kυβέρνησης, τoυς
Yφυπoυργoύς, τoυς Boυλευτές, τις δημόσιες αρχές ή τoυς ιδιώτες παραδίδoνται στην
αρμόδια υπηρεσία της Boυλής και καταχωρίζoνται στα oικεία βιβλία.
2. Oι Boυλευτές έχoυν δικαίωμα να ζητήσoυν από τo διευθυντή της αρμόδιας
υπηρεσίας να θέσει υπόψη τoυς στo χώρo τoυ γραφείoυ τoυ oπoιoδήπoτε έγγραφo
έχει υπoβληθεί στη Boυλή και να λαμβάνoυν απλά αντίγραφα.
3. Kατά την κρίση τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής μπoρoύν να χoρηγoύνται επικυρωμένα
αντίγραφα των εγγράφων πoυ υπoβλήθηκαν στη Boυλή.

Ηλεκτρονικά έγγραφα
*Άρθρo 164Α
Όπου στον παρόντα Κανονισμό προβλέπεται σύνταξη, κατάθεση, διακίνηση,
διαβίβαση εγγράφων κ.λπ., τα έγγραφα αυτά μπορούν να λαμβάνουν και ηλεκτρονική
μορφή.
* Προστέθηκε στις 22.6.2017 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 92 Α'
/26.6.2017)

Aρχείo της Boυλής
Άρθρo 165
1. Στo τέλoς κάθε τακτικής συνόδoυ εκδίδεται και βιβλιoδετείται τo «Aρχείo της
Boυλής», τo oπoίo διακρίνεται σε αρχείo νoμoθετικoύ έργoυ και αρχείo
κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ.
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*2. Στo αρχείo νoμoθετικoύ έργoυ καταχωρίζoνται κατά υπoυργεία: α) oι εισηγητικές
εκθέσεις και τα κείμενα των νομοσχεδίων, των πρoτάσεων νόμων και των
τρoπoλoγιών, oι εκθέσεις των διαρκών ή των ειδικών επιτρoπών πoυ επεξεργάστηκαν
τα νομοσχέδια ή τις πρoτάσεις νόμων, καθώς και τα κείμενα των νομοσχεδίων και
των πρoτάσεων νόμων, όπως διαμoρφώθηκαν κατά την ψήφισή τoυς στo σύνoλo από
τη Boυλή· β) oι εισηγητικές εκθέσεις και τα κείμενα τoυ πρoϋπoλoγισμoύ και τoυ
απoλoγισμoύ και γενικoύ ισoλoγισμoύ τoυ Kράτoυς και oι σχετικές εκθέσεις των
εισηγητών της πλειoψηφίας και μειoψηφίας της επιτρoπής oικoνoμικών υπoθέσεων
και της επιτροπής του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και
ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους.
3. Στo αρχείo νoμoθετικoύ έργoυ καταχωρίζoνται επίσης: α) oι εισηγητικές εκθέσεις
και τα κείμενα των σχεδίων και των πρoτάσεων μεταβoλής τoυ Kανoνισμoύ και των
τρoπoλoγιών, η έκθεση της Eπιτρoπής Kανoνισμoύ και τo κείμενo πoυ περιέχει τις
μεταβoλές τoυ Kανoνισμoύ, όπως διαμoρφώθηκε κατά την ψήφισή τoυ στo σύνoλo
από τη Boυλή· β) oι εισηγητικές εκθέσεις και τα κείμενα τoυ πρoϋπoλoγισμoύ και
απoλoγισμoύ της Boυλής· γ) oι απoφάσεις της Boυλής.
4. Στo αρχείo κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ καταχωρίζoνται κατά κατηγoρίες τα μέσα
ελέγχoυ πoυ υπoβλήθηκαν στη Boυλή, καθώς και τα πoρίσματα των εξεταστικών
επιτρoπών.
5. Oι εισηγητικές εκθέσεις και τα κείμενα των πρoτάσεων και των πράξεων
αναθεώρησης τoυ Συντάγματoς εκδίδoνται και βιβλιoδετoύνται σε ιδιαίτερo τόμo τoυ
Aρχείoυ της Boυλής.
* Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 126
Α' /2.7.2008)

Bιβλιoδέτηση των Πρακτικών της Boυλής και σύνταξη
γενικoύ θεματικoύ ευρετηρίoυ ύλης
Άρθρo 166
1. Tα τεύχη των Πρακτικών των συνεδριάσεων βιβλιoδετoύνται σε ιδιαίτερoυς
τόμoυς με τoν τίτλo «Πρακτικά της Boυλής». Στo τέλoς τoυ τελευταίoυ τόμoυ κάθε
συνόδoυ, καθώς και τoυ Tμήματoς διακoπής των εργασιών της Boυλής,
επισυνάπτoνται: α) πίνακας με τoυς αριθμoύς και τις ημερoμηνίες των συνεδριάσεων·
β) αλφαβητικός κατάλoγoς των oμιλητών όλων των συνεδριάσεων και γ) αναλυτικό
θεματικό ευρετήριo για όλες τις συνεδριάσεις.
2. Για την ευχερέστερη ανεύρεση και χρήση της ύλης πoυ περιέχεται στoυς τόμoυς
της Eφημερίδας των Συζητήσεων και των Πρακτικών της Boυλής πoυ έχoυν εκδoθεί
στo παρελθόν συντάσσεται γενικό θεματικό ευρετήριo κατά περιόδoυς πoυ
καθoρίζεται με απόφαση τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής.
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Eιδικές ρυθμίσεις για την εφαρμoγή τoυ Kανoνισμoύ
Άρθρo 167
1. Mε την επιφύλαξη διαφoρετικής ρύθμισης από τις διατάξεις τoυ εκάστoτε νόμoυ
για τo Yπoυργικό Συμβoύλιo oι διατάξεις τoυ Kανoνισμoύ πoυ αφoρoύν τα
δικαιώματα και τις υπoχρεώσεις των Yπoυργών στις εργασίες της Boυλής
εφαρμόζoνται αναλόγως και για τoυς Yφυπoυργoύς.
2. O αναπληρωτής ή oι αναπληρωτές εκπρόσωπoι Koινoβoυλευτικής Oμάδας δεν
μπoρoύν να μιλήσoυν περισσότερo από τρεις φoρές αθρoιστικά για τo ίδιo θέμα. Aν
πρoηγήθηκε αγόρευση τoυ Πρoέδρoυ Koινoβoυλευτικής Oμάδας και τoν διαδεχθεί
αναπληρωτής τoυ, τότε o αναπληρωτής δικαιoύται να μιλήσει μόνo δύo φoρές ακόμη
και με τo χρόνo πoυ αντιστoιχεί στη δευτερoλoγία ή την τριτoλoγία τoυ.
3. Για τη διάθεση δαπανών για τις oπoίες υπάρχει γραμμένη πίστωση στoν ψηφισμένo
πρoϋπoλoγισμό της Boυλής δεν απαιτείται ιδιαίτερη απόφασή της. Στην περίπτωση
αυτήν εφαρμόζεται τo πρώτo εδάφιo της παρ. 3 τoυ άρθρoυ 136 τoυ υπηρεσιακoύ
Kανoνισμoύ (Mέρoς B΄ - Πρoσωπικό), ενώ καταργείται τo δεύτερo εδάφιo της ίδιας
παραγράφoυ.
*4.......................................................................................
**5. H διάταξη τoυ άρθρoυ 37 παρ. 2 τoυ Kανoνισμoύ επεκτείνεται και στα μέλη της
Διάσκεψης των Πρoέδρων. Oι λεπτoμέρειες εφαρμoγής της διάταξης τoυ άρθρoυ 37
παρ. 2 ρυθμίζoνται με απόφαση τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής.
* Καταργήθηκε την 1.4.1997 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (Μέρος Β' Προσωπικό, ΦΕΚ 51Α' /10.4.1997)
** Τροποποιήθηκε στις 13.7.2018 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
128Α' /16.7.2018)

Eξουσιοδοτικές διατάξεις
*Άρθρο 167A
Με πρόταση του Προέδρου της Βουλής και σύμφωνη γνώμη της Διάσκεψης των
Προέδρων, η Βουλή μπορεί να συστήσει ίδιο νομικό πρόσωπο με τη μορφή
ιδρύματος ή άλλου νομικού τύπου, με σκοπό τη διάδοση των αρχών του
Κοινοβουλευτισμού και της Δημοκρατίας και τη συμμετοχή γενικώς της Βουλής στα
πολιτιστικά, κοινωνικά και μορφωτικά ζητήματα της χώρας, καθώς και την
υποστήριξη προσπαθειών βελτίωσης γενικώς της διεθνούς θέσης της Ελλάδας.
Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο μετέχουν αμισθί και τιμητικώς ο
εκάστοτε Πρόεδρος της Βουλής ως Πρόεδρος και ως μέλη οι διατελέσαντες Πρόεδροι
της Βουλής, οι Πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων, οι πρώην Πρωθυπουργοί Αρχηγοί Κομμάτων που έλαβαν ψήφο εμπιστοσύνης και ο Γενικός Γραμματέας της
Βουλής. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται διά του
οργανισμού ή του καταστατικού του. Το κεφάλαιο και οι δαπάνες ίδρυσης βαρύνουν
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τον προϋπολογισμό της Βουλής. Πόροι του νομικού προσώπου είναι η ετήσια
επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της Βουλής, καθώς και τα έσοδα από εκδόσεις
και κάθε είδους πολιτιστική δράση. Το ως άνω νομικό πρόσωπο λειτουργεί με τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια) προς αξιοποίηση
της ευελιξίας του ιδιωτικού τομέα για την καλύτερη επίτευξη του καταστατικού του
σκοπού.
Οι δαπάνες του νομικού προσώπου της Βουλής υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναλόγως προς τα οριζόμενα στον Κανονισμό της
Βουλής (Μέρος Β' ΦΕΚ 51Α΄/10.4.1997) για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών
αυτής. Αρμόδια Υπηρεσία για την άσκηση του προληπτικού ελέγχου, είναι η
Υπηρεσία Επιτρόπου, στην οποία υπάγεται ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών της
Βουλής.
Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγεται και ο κατασταλτικός έλεγχος
των απολογιστικών στοιχείων του νομικού προσώπου. Ο κατασταλτικός έλεγχος είναι
ετήσιος, τακτικός και διενεργείται μετά το τέλος κάθε οικονομικής χρήσης από την
Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Βουλή των Ελλήνων. Κατά τον
κατασταλτικό έλεγχο ελέγχονται ιδίως: α) η ορθή τήρηση του κατά περίπτωση
ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού συστήματος, σύμφωνα με τους κανόνες και τις
αρχές που το διέπουν και β) η τήρηση και ενημέρωση των λογαριασμών, ώστε να
απεικονίζουν με ακρίβεια το περιεχόμενο των οικονομικών πράξεων και
δημοσιονομικών ενεργειών. Το πόρισμα του ελέγχου κατατίθεται στην αρμόδια
Επιτροπή Οικονομικών της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του παρόντος Κανονισμού,
μαζί με τον απολογισμό του νομικού προσώπου.
Οι διαδικασίες πληρωμής των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού του
ασκούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010,
όπως ισχύει, από τα αρμόδια όργανα του, εφαρμοζόμενων κατ' αναλογία των
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 135 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος
Β' ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997). Το εν λόγω νομικό πρόσωπο δεν υπάγεται στους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης, για λόγους, όμως, διαφάνειας και στατιστικής ταξινόμησης
αποστέλλει τα σχετικά με την οικονομική διαχείριση του στοιχεία στην Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής.
Οι ειδικότεροι σκοποί, η επωνυμία, η νομική μορφή, η διοίκηση, η εκτελεστική
επιτροπή, οι πόροι, οι δαπάνες, ο τρόπος διενέργειας των προμηθειών και εκτέλεσης
των έργων και εργασιών, η διαχείριση, τα του προσωπικού, ο προϋπολογισμός και
γενικά κάθε αναγκαία λεπτομέρεια αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης του
καταστατικού ή του οργανισμού του νομικού προσώπου. Οι σχετικές ρυθμίσεις, μετά
από πρόταση του Προέδρου της Βουλής, συζητούνται και ψηφίζονται από την
Επιτροπή του Κανονισμού της Βουλής, και εισάγονται στην Ολομέλεια προς
συζήτηση και ψήφιση κατά τη διαδικασία των κωδίκων.
* Προστέθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α' /8.7.1996) και τροποποιήθηκε στις
13.7.2018 (ΦΕΚ 128 Α' /16.7.2018) και στις 5.2.2019 (ΦΕΚ 18 Α' /8.2.2019) με
αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
Στις 13.7.2018 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 128 Α' /16.7.2018)
προβλέφθηκε ότι: «2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 1.1.2019».
Στις 11.12.2018 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 210 Α' /14.12.2018)
προβλέφθηκε ότι: «Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 28 της από 13 Ιουλίου
2018 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 128/Α'/16.7.2018) αρχίζει από τη
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νέου οργανισμού ή καταστατικού

176
του νομικού προσώπου του άρθρου 167Α του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος
Κοινοβουλευτικό)»

Eντάξεις υπαλλήλων AP
*Άρθρo 168

* Καταργήθηκε την 1.4.1997 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (Μέρος Β' Προσωπικό, ΦΕΚ 51Α' /10.4.1997)

Aναγνώριση χρόνoυ πρoϋπηρεσίας
*Άρθρo 169

* Καταργήθηκε την 1.4.1997 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (Μέρος Β' Προσωπικό, ΦΕΚ 51Α' /10.4.1997)

Kύρωση ειδικής πράξης
Άρθρo 170
Kυρώνεται από τη δημoσίευσή της στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως (ΦEK 791
B΄/20.10.1982) η 4148/8.10.1982 ειδική πράξη τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής, της
oπoίας τo διατακτικό έχει ως εξής: «Διαπιστώνoυμε ότι η έννoια των διατάξεων τoυ
άρθρoυ δέκατoυ τoυ δεύτερoυ μέρoυς τoυ κώδικα oργανισμoύ των υπηρεσιών της
Boυλής και κατάστασης τoυ πρoσωπικoύ της είναι ότι περιλαμβάνει τoυς
απoχωρήσαντες από την υπηρεσία της Boυλής από 31 Δεκεμβρίoυ 1979 έως την
έναρξη ισχύoς τoυ αναφερόμενoυ κώδικα (ΦEK 146 A΄/ 21.6.1980)».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρo 171
1. O Kώδικας Kανoνισμoύ Eργασιών της Boυλής όπως είχε κυρωθεί στην E΄
συνεδρίαση της 14ης Oκτωβρίoυ 1975 της Oλoμέλειας της Boυλής (ΦEK 238 A΄/
23.10.1975) καταργείται. Eιδικά oι παρ. 1 και 2 τoυ άρθρoυ 20 τoυ καταργoύμενoυ
Kανoνισμoύ εξακoλoυθoύν να ισχύoυν ως τo τέλoς της παρoύσας Δ΄ βoυλευτικής
περιόδoυ.
2. O Kανoνισμός αρχίζει να ισχύει με την έναρξη της Γ΄ συνόδoυ της Δ΄ περιόδoυ της
Boυλής. H δημoσίευση τoυ Kανoνισμoύ στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως γίνεται
με παραγγελία τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής.
3. Mέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύoς του Kανονισμού η Boυλή θα εκλέξει
τoυς τέταρτo και πέμπτo Aντιπρoέδρoυς της ανάλoγα με τα άρθρα 8 και 10 παρ. 1
εδάφιo τελευταίo.
4. Έως τη συγκρότηση των νέων διαρκών κoινoβoυλευτικών επιτρoπών σύμφωνα με
τις διατάξεις τoυ Kανoνισμoύ τoύτoυ εξακoλoυθoύν να λειτoυργoύν oι
προγενέστερες διαρκείς κoινoβoυλευτικές επιτρoπές για την επεξεργασία των
σχεδίων και των πρoτάσεων νόμων πoυ εκκρεμoύν σ’ αυτές. Aμέσως μετά την
έναρξη λειτoυργίας των νέων διαρκών επιτρoπών τα εκκρεμή σχέδια και oι πρoτάσεις
νόμων, των oπoίων δεν έγινε ακόμη έναρξη επεξεργασίας από τις πρoγενέστερες
διαρκείς επιτρoπές, διαβιβάζoνται στις αντίστoιχες νέες πoυ συγκρoτήθηκαν.
5. Mε την επιφύλαξη της πρoηγoύμενης παραγράφoυ η συζήτηση εκκρεμών σχεδίων
ή πρoτάσεων νόμων, καθώς και η συζήτηση εκκρεμών μέσων κoινoβoυλευτικoύ
ελέγχoυ, γίνoνται με τις διατάξεις τoυ νέoυ Kανoνισμoύ από την έναρξη της ισχύoς
τoυ.
*6. Με την έναρξη της Β΄ συνόδου της ΙΒ΄ περιόδου της Βουλής, η Βουλή θα εκλέξει
τους έκτο και έβδομο Αντιπροέδρους της, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού
της Βουλής.
* Προστέθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 126 Α'
/2.7.2008)

Άρθρo 172
Kάθε διάταξη πoυ αντίκειται στoν Kανoνισμό αυτόν ή αφoρά θέματα πoυ
ρυθμίζoνται από αυτόν, καταργείται.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 1987

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΑΛΕΥΡΑΣ
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Κανονισμού

Θεματικό ευρετήριο
της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό

- ΑΑγόρευση
βλ. Συζήτηση
Αγορητής
Ειδικός, 98
Τρόπος αγόρευσης, 66
Άδεια απουσίας Βουλευτή
βλ. Βουλευτής,
Συνεδριάσεις
Αίθουσα συνεδριάσεων
Αποχώρηση Βουλευτών, 59 § 4, 81 § 5, 82 § 4
Είσοδος, παραμονή, 57 § 4, 60 §§ 1,2,3
Προσδιορισμός θέσεων κομμάτων, 19 § 2
Αίτηση κατάθεσης εγγράφων 133
Απάντηση Υπουργού, 133 §§ 3,4
Δικαίωμα κατάθεσης επερώτησης, 134 § 2, 135 §§ 2,3
Περιεχόμενο, 133 § 1
Πρωτότυπα έγγραφα, 133 § 6
Αιτιολογική έκθεση
Προτάσεων αναθεώρησης Συντάγματος, 119 § 1
Σχεδίου, πρότασης νόμου, 85 §§ 3,7
Τροπολογίας, 88 § 2
Ανάγνωση δεύτερη
βλ. Δεύτερη ανάγνωση
Αναθεώρηση του Συντάγματος
Απόφαση της Βουλής, 119 §§ 4,6,10
Αρχείο Βουλής, 165 § 5
Έκθεση της Επιτροπής Αναθεώρησης, 119 §§ 4,5
Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, 119 §§ 2,3,8,9
Πρόταση, 119 § 1
Συζήτηση, 119 §§ 5 εδ. β΄,9 εδ. β΄
Υποβολή πρότασης, 119 § 1
Ψηφοφορίες, 119 §§ 6,7,10
Ανάκληση Βουλευτή στην τάξη
βλ. Βουλευτής,
Συνεδριάσεις
Ανακοίνωση
Κυβέρνησης ενώπιον Βουλής, 142Α
Προέδρου της Βουλής στο Σώμα, 63
Αναπλήρωση
Βουλευτή σε συνεδρίαση, 29 § 6, 37 §§ 1,2
Γραμματέων Βουλής, 10 § 4
Μελών Προεδρείου Βουλής, 10 §§ 1,3,4
Μελών των διαρκών επιτροπών, 35
Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας, 17 §§ 2-7
Αναπομπή ψηφισμένου σχεδίου / πρότασης νόμου 94 § 2, 114
Αναστολή χρηματοδότησης κόμματος 83Α
Άρση της αναστολής, 83Α § 4
Γνώμη της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, 83Α § 1-3
Πλειοψηφία, 83Α § 1
Συζήτηση στην Ολομέλεια, 83Α §§ 1,3
Ψηφοφορία, 83Α § 1
Αναφορές
Απάντηση Υπουργού, 125 §§ 5,6
Κατάθεση, 125 §§ 3,4
Περιεχόμενο, 125 §§ 1,2
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Συζήτηση, 125 § 5, 130 §§ 1,5
Ανεξάρτητες Αρχές
βλ. Αρχές Ανεξάρτητες
Αντίγραφα εγγράφων που υποβλήθηκαν στη Βουλή 164 §§ 2,3
Αντιπρόεδροι
Αναπλήρωση Προέδρου της Βουλής, 10 § 3
Αξίωμα, διατήρησή του, 9 § 2
Αρμοδιότητες, 12 § 1
Διάσκεψη Προέδρων, 13 §§ 1,3
Ειδικές Μόνιμες Επιτροπές, 43Α § 4
Ειδική επιτροπή για τον έλεγχο της κατηγορίας κατά Υπουργού ή Υφυπουργού σε περίπτωση
που δεν περατωθεί η διαδικασία επί της πρότασης άσκησης δίωξης, 155 § 12
Εκλογή, 8, 8Α
Επιτροπή Δεοντολογίας, 43Α § 4
Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών και Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης, 49Α § 2
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 32Α §§ 2,3
Θητεία, διάρκεια - λήξη, 9 §§ 1,3
Νομοθετικό έργο επιτροπών, 89 § 7
Σύνθεση Προεδρείου της Βουλής, ασυμβίβαστα, 6
Τμήμα διακοπής των εργασιών, 29 § 5, 30 § 1
Υπογραφή Πρακτικών, 61 § 10
Αντισυνταγματικότητα
βλ. Πρόταση / Σχέδιο νόμου
Καταρχήν συζήτηση και ψήφιση,
Αντισυνταγματικότητας, ζητήματα
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
Ένσταση κατά εκλογής Βουλευτή, 4 §§ 1,3
Απολογισμός της Βουλής 120 §§ 1,7,8,9,10
Απολογισμός του Κράτους
Έκθεση και πορίσματα ελέγχων Ελεγκτικού Συνεδρίου, 31Α παρ. 1, 122 παρ. 3
Επιτροπή, 31Α, 122 §§ 2,3
Κατάθεση στη Βουλή, 122 §§ 1,2
Κύρωση στο σύνολο, 123 § 9
Συζήτηση, 122 § 4, 123 § 8
Άρση βουλευτικής ασυλίας
βλ. Βουλευτής
Αίτηση άρσης ασυλίας
Αρχείο Βουλής 165
Αρχές Ανεξάρτητες
Διάσκεψη Προέδρων, 14 εδ. δ΄,ε΄,ζ΄
Έλεγχος της Βουλής, 138Α
Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 20
Αρχηγός Κόμματος 16 § 2
Αυτονομία της Βουλής 120 § 11

-ΒΒιβλιοθήκη της Βουλής
Επιστημονική εποπτεία, 160 § 3
Επιτροπή Βιβλιοθήκης, 46 §§ 1,4, 47 § 3
Κανονισμός Λειτουργίας, 47 § 1 εδ. γ΄
Κοινοβουλευτική εποπτεία, 160 § 5
Βουλευτής
Αίτηση άρσης ασυλίας, 43Α § 2η΄, 83
Αίτηση χορήγησης αντιγράφων, 164 §§ 2,3
Ακύρωση εκλογής - εγκυρότητα πράξεων, 4 § 3
Ανακοίνωση ονομάτων, 3 § 1
Ανάληψη καθηκόντων, 3 § 4
Ανεξάρτητοι, 15 § 5
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Ανεύθυνο του Βουλευτή, 75 § 2
Αποζημίωση, 37 §§ 1,2, 43Α § 4, 49Γ § 3
Αποκλεισμός Βουλευτή από συνεδρίαση, 82 §§ 3,4
Δίωξη, άδεια, 83
Δίωξη, έκθεση ειδικής μόνιμης επιτροπής, 43Α § 2η΄
Ενστάσεις κατά της εκλογής, 4 §§ 1,2
Εξωτερικό, αποστολή, αποζημίωση, 37 § 2 εδ. β΄
Εξωτερικό, αποστολή, ψήφιση σχεδίου / πρότασης νόμου, 70Α
Επιτροπές, πειθαρχικά μέτρα, 82
Κοινοβουλευτική Ομάδα,
Ίδρυση, 16 § 3
Μέλη, 15 § 4, 16 § 1
Όρκος, 3 §§ 2,3,4
Παραίτηση, 5 § 1
Συζητήσεις με πρωτοβουλία Βουλευτών, 128Β, 132Α
Συνεδριάσεις,
Άδεια απουσίας, 76 §§ 2 εδ. β΄,3,4,7
Αδικαιολόγητη απουσία, 76 §§ 5,6,7
Ανάκληση στην τάξη, 78
Ανάρμοστη συμπεριφορά, 77 §§ 3,4,5,6, 78 § 1
Αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, μομφή 80, 81 § 1
Επιστολή ψήφου, απουσία στο εξωτερικό, 70Α
Επιτροπών, συμμετοχή, 37 § 3, 58 §§ 3,4, 91 §§ 4,5
Ολομέλειας / Τμήματος δια κοπής εργασιών, συμμετοχή, 58 §§ 1,2
Παρουσία, 76 §§ 1,2,7
Πειθαρχικά μέτρα, 77 §§ 3,5,6, 78 § 1
Προσωρινός αποκλεισμός, 81
Σειρά ομιλητών, 64 §§ 1,2
Στέρηση του λόγου, 79
Τήρηση Κανονισμού, 77 §§ 1,2,3, 78 § 1
Τρόπος αγορεύσεων, 66 §§ 1,4,5
Υποχρεώσεις, 75
Βουλευτής ανεξάρτητος
Αίθουσα στο Βουλευτήριο, παραχώρηση, 18 § 2
Διαρκείς επιτροπές, συμμετοχή, 31 § 3, 91 § 2
Διάσκεψη Προέδρων, 13 §§ 1,2,3
Έννοια, 15 § 5
Χρόνος αγόρευσης, οργανωμένη συζήτηση, 107 § 6
Βουλευτική περίοδος
βλ. Περίοδος Βουλευτική

-ΓΓενικός ισολογισμός του Κράτους
βλ. Ισολογισμός γενικός του Κράτους
Γραμματείς
Αναπληρωτές, 10 § 4
Αξίωμα, διατήρησή του, 9 § 2 εδ. β΄
Αρμοδιότητες, 12 § 3
Εκλογή, 8
Θητεία, διάρκεια - λήξη, 9 §§ 1 εδ. β΄,3
Μυστική συνεδρίαση, πρακτικά, 57 § 4
Προσωρινό Προεδρείο, 1 §§ 2,4
Σύνθεση Προεδρείου της Βουλής, ασυμβίβαστα, 6
Τμήμα διακοπής των εργασιών, 30 § 1

-ΔΔεύτερη ανάγνωση σχεδίου / πρότασης νόμου 43Α § 3, 90 §§ 1,2
Δήλωση Κυβέρνησης ενώπιον Βουλής 142Α
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Δημοψήφισμα
Κρίσιμο εθνικό θέμα, 115
Πρόταση Βουλευτών, 116 §§ 1,2,3
Απόφαση Βουλής, 116 §§ 6,7
Πλειοψηφία, 116 § 5
Προεδρικό διάταγμα, 116 § 8
Ψηφοφορία, 116 § 4
Πρόταση Υπουργικού Συμβουλίου, 115 §§ 1,2,3
Δημοσίευση της απόφασης, 115 § 6
Πλειοψηφία, 115 § 5
Ψηφοφορία, 115 § 4
Ψηφισμένο νομοσχέδιο που ρυθμίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, 116
Διαρκείς Επιτροπές
βλ. Επιτροπές Διαρκείς
Διάσκεψη Προέδρων
Αναπλήρωση Μελών, 13 § 3,6
Αναπλήρωση Προέδρου, 13 § 1 εδ. β΄
Ανεξάρτητες Αρχές, 14 εδ. δ΄,ε΄,ζ΄, 138Α
Αρμοδιότητες, 14, 32 § 5, 43Α § 3, 51 § 4, 62Α, 89 § 3, 128Β, 132Α, 135 § 2, 138 § 6
Ειδικές μόνιμες Επιτροπές, 43Α § 3
Έκφραση γνώμης, 14 εδ. η΄
Έκφραση σύμφωνης γνώμης, 14 εδ. στ΄
Επερωτήσεις, 135 § 2
Επίκαιρες επερωτήσεις, 138 § 6
Επίκαιρες ερωτήσεις, 129 § 4, 130 § 4
Επιτροπές Διαρκείς, 32 § 5, 89 § 3
Ερωτήσεις, 130 § 5
Λήψη αποφάσεων, 13 § 5
Ομιλίες Αρχηγών Κρατών, 62Α
Παραπομπή σχεδίου / πρότασης νόμου σε Επιτροπή ή την Ολομέλεια, 89 § 3
Σύγκληση, 13 § 4
Συζήτηση με πρωτοβουλία Βουλευτών, 128Β, 132Α
Συζήτηση σχεδίου / πρότασης νόμου, 107
Σύνθεση, 13 §§ 1,2
Ψήφιση σχεδίου / πρότασης νόμου χωρίς συζήτηση, 108 §§ 2,3
Διάταξη Ημερήσια
βλ. Ημερήσια διάταξη
Διευκρίνιση ψήφου 72Α
Διόρθωση ψήφου 72Α
Δίωξη κατά Βουλευτή
βλ. Βουλευτής
Δυσπιστίας πρόταση
βλ. Πρόταση δυσπιστίας

-ΕΈγγραφα ηλεκτρονικά, 164Α
Έγγραφα, κατάθεση στη Βουλή 164 §§ 1,3
Έδρα Βουλευτική
Κοινοβουλευτική Ομάδα, 15 § 6
Πλήρωση, 5 § 2
Ειδικές Επιτροπές
βλ. Επιτροπές Ειδικές
Ειδικές Μόνιμες Επιτροπές
βλ. Επιτροπές Ειδικές Μόνιμες
Ειδικό Δικαστήριο
βλ. Παραπομπή σε δίκη
βλ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης
Συνοπτική, 85 § 3, 88 § 2
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Σχεδίου νόμου, 85 § 3
Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας 92, 161 § 4, 162
Έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης
Σχεδίου νόμου, 85 § 3
Εκλογή προσώπων
Γενικές διατάξεις, 139
Εκλογή Προεδρείου Βουλής, 8
Εκλογή Προεδρείου Διαρκών Επιτροπών, 34
Εκλογή Προέδρου Βουλής, 7
Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, 140
Έλεγχος επί δημοσίων συμβάσεων μεγάλης αξίας
βλ. Επιτροπές Διαρκείς
Έλεγχος επί δημοσίων συμβάσεων μεγάλης αξίας
Έλεγχος Κοινοβουλευτικός
Αίτηση κατάθεσης εγγράφου, 133
βλ. σχετικό λήμμα
Αναφορές, 125
βλ. σχετικό λήμμα
Αρχείο, 165 § 4
Γενικές διατάξεις, 124
Διαρκείς επιτροπές 32 § 3, 128Β
41Α, 124 § 10 (υποβοήθηση Ολομέλειας)
Έγγραφα των μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου, 124 §§ 5,6,9
Κατάθεση - υποβολή των μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου, 124 §§ 5,7,8
Μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, 124 §§ 4,7
Επερωτήσεις, 134-137
βλ. σχετικό λήμμα
Επίκαιρες επερωτήσεις, 138
βλ. Επερωτήσεις επίκαιρες
Επίκαιρες ερωτήσεις, 129-132
βλ. Ερωτήσεις επίκαιρες
Επιτροπές διαρκείς, 32 § 3, 40 § 5, 41Β § 4, 50, 53 § 2, 128Β
Ερωτήσεις, 126-128
βλ. σχετικό λήμμα
Ερωτήσεις με αίτηση κατάθεσης εγγράφων, 124 § 4
βλ. σχετικό λήμμα
Τμήμα διακοπής των εργασιών, 29 § 1, 124 §§ 3,10, 130 § 8, 138 § 2
Ελληνική Στατιστική Αρχή 14 εδ. ε΄,ζ΄, 31Α § 2
Εμπιστοσύνης πρόταση
βλ. Πρόταση εμπιστοσύνης
Εναρκτήρια συνεδρίαση 1
Ένσταση κατά της εκλογής Βουλευτή
βλ.Βουλευτής
Ένωση Ευρωπαϊκή
βλ. Ευρωπαϊκή Ένωση
Εξεταστικές επιτροπές
βλ. Επιτροπές εξεταστικές
Επείγοντος χαρακτήρα σχέδιο / πρόταση νόμου
βλ. Πρόταση / Σχέδιο νόμου
Επερωτήσεις
Γενίκευση της συζήτησης, 137
Διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης, 137 § 2
Πρόταση Υπουργού / Βουλευτών, 137 § 1
Διάσκεψη των Προέδρων, 135 § 2
Εγγραφή στην ημερήσια διάταξη, 135 § 1
Ορισμός, 134 § 1
Μη επαρκής απάντηση σε ερώτηση ή μη κατάθεση ή μη εμπρόθεσμη κατάθεση εγγράφων,
134 § 2, 135 §§ 2,3
Συζήτηση, 135 §§ 4-9
Αναβολή, 135 § 8
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Δευτερολογία, 135 § 7
Μετέχοντα πρόσωπα, 135 §§ 4,9
Περιεχόμενο, 135 § 5
Υπουργός, διάρκεια ομιλίας 135 § 6 εδ. δ΄
Χρόνος αγόρευσης, 135 §§ 6,9
Ταυτόχρονη συζήτηση, 136
Δευτερολογία, 136 § 2 εδ. β΄
Πρόταση Υπουργού / Βουλευτών, 136 § 1
Χρόνος αγόρευσης, 136 § 2
Επερωτήσεις επίκαιρες 138
Διάσκεψη των Προέδρων, 138 § 6
Επιλογή από Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Ομάδας, 138 § 5
Κατάθεση - Καταχώριση, 138 §§ 3,4
Ορισμός, 138 § 1
Συζήτηση, 138 §§ 2,5 εδ. δ΄,6 εδ. β΄,γ΄,7,8
Τμήμα διακοπής των εργασιών, 58 § 5, 138 §§ 2,6
Τύπος - μορφή, 138 § 3
Επίκαιρες επερωτήσεις
βλ. Επερωτήσεις επίκαιρες
Επίκαιρες ερωτήσεις
βλ.Ερωτήσεις επίκαιρες
Επιστημονική Υπηρεσία
Ανεξαρτησία κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων, 160 § 2
Διάρθρωση, 160
Διεύθυνση Επιστημονικής Εποπτείας, 160
Διευθύνσεις Επιστημονικών Μελετών, 160, 162
Αρμοδιότητες, 162 §§ 3,4,5
Ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες 162 § 9 εδ. β΄
Επιστημονικοί συνεργάτες 162 § 8
Σύνθεση, 162 §§ 2,8
Τμήματα, 162 § 1
Έκθεση, 92, 161 § 4, 162
Επιστημονική εποπτεία, 160 § 3
Επιστημονικό Συμβούλιο, 161
Αρμοδιότητες, 161 §§ 4,5
Ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες 162 § 9 εδ. α΄
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου, 160 § 3, 161
Σύνθεση, 161 §§ 1,2,3
Κανονισμός λειτουργίας, 47 § 1 εδ. γ΄, 162 § 7
Nομοτεχνική επεξεργασία σχεδίου / πρότασης νόμου, 92, 161 § 4, 162 §§ 1,3,5
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, 160 § 3, 161
Τμήματα, 160 § 1, 162 § 1
Επιστημονικό Συμβούλιο
βλ. Επιστημονική Υπηρεσία
Επιτροπές για εθνικά ή γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα
Αποζημίωση, 44 § 7
Αρμοδιότητες, 44 § 6, 45 § 5 εδ. β΄
Έκθεση, 45 § 2
Λειτουργία, 45
Προεδρείο, 45 §§ 3,4
Συγκρότηση, 44 §§ 4,5
Σύνθεση, 44 §§ 3,5
Σύσταση, 44 §§ 1,2
Επιτροπές Διαρκείς
Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών,
Ακρόαση πρέσβεων, 32 § 7
Ενημέρωση από εκπροσώπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 32 παρ. 6.α.
Ενημέρωση για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, 41Β §§ 3,4,5
Επεξεργασία νομοσχεδίων, 38 §§ 2-9, 39
Υποβοήθηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, 41Α, 124 § 10
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Αναπλήρωση μελών, 35 §§ 2,3
Αντικατάσταση μελών, 35 §§ 1,3
Αρμοδιότητες, 32
Έλεγχος κοινοβουλευτικός, 32 § 3, 124 § 3, 128Β
Ευρωπαϊκής Ένωσης θέματα, 41Β §§ 3,4,5
ψήφιση σχεδίων / προτάσεων νόμων, 32 § 1, 38 § 1, 39 §§ 6,7, 53 § 2,
58 § 5, 82, 89 §§ 4,7, 90, 91 §§ 4,6, 108 § 7
Γραμματεία, 41
Διάσκεψη των Προέδρων, 14 εδ. η΄, 89 § 3
Διατύπωση γνώμης για προτεινόμενους προς διορισμό, 32 § 5
Ελεγκτικό Συνέδριο, εκθέσεις ελέγχου, 32 παρ. 6.α.
Έλεγχος επί δημοσίων συμβάσεων μεγάλης αξίας, 32 § 9
Έλεγχος επί των ανεξάρτητων αρχών, 138Α
Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, 31Γ
Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων, 31Β
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 32Α
Επιτροπή του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της
εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, 31Α
Ευρωπαϊκή Ένωση, σχέδια νομοθετικών πράξεων, διατύπωση γνώμης, 41Β
Κοινοβουλευτικός έλεγχος, 32 § 3, 124 § 3, 128 Β
Λειτουργία, 33
Νομοθετικό έργο,
βλ. κατωτ. Σχέδιο/πρόταση νόμου, Ψήφιση
βλ. επίσης τα λήμματα, Σχέδιο νόμου, Επιτροπές, συζήτηση και ψήφιση
Πρόταση νόμου, Επιτροπές, συζήτηση και ψήφιση
Πλειοψηφία λήψης αποφάσεων, 39 §§ 3,4,5,6
Προεδρείο,
Αρμοδιότητες, 34 § 6
Εκλογή, 34 §§ 1,2,3,4,5
Πρόεδρος Επιτροπής, Διάσκεψη Προέδρων, 13 §§ 1,3
Υποεπιτροπές, 34 § 7
Προϋπολογισμός Κράτους, 32 § 4, 121
Σύγκληση σε συνεδρίαση, 36
Συγκρότηση, 31 § 3
Συνεδρίαση, 32 § 6, 36, 37
Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων, 38 §§ 2-9, 41Α.
βλ. ανωτ. σχετικό λήμμα
Αναπλήρωση Προέδρου, 36 § 4
Αποζημίωση μελών, 37 § 2
Αποκλεισμός Βουλευτή, 82
Δημοσιότητα, 38 § 1, 56 §§ 2,3
Κλήση εκπροσώπων Ελεγκτικού Συνεδρίου, 32 παρ. 6.α.
Μυστική, 57 § 6, 31Β εδ. ε΄
Παράσταση Βουλευτών, 37 §§ 1,2,3, 58 §§ 4,5, 91 §§ 4,5
Παράσταση Υπουργού, 37§§ 4,5, 41Β § 3
Πρακτικά, κατάθεση, 40 § 4
Πρακτικά στενογραφημένα, 40 §§ 2,3
Πρακτικά συνοπτικά, 40 §§ 1,3
Πρακτικά, τήρησή τους, 40 § 5
Συμμετοχή Βουλευτών, 58 § 3
Συμμετοχή μελών Κυβέρνησης, 58 § 3 εδ. β΄
Συμμετοχή Προέδρων Κοινοβουλευτικών Ομάδων, 58 § 3 εδ. β΄
Τήρηση Κανονισμού-πειθαρχικά μέτρα, 82
Σύνθεση, 31 §§ 4,5
Σύσταση, 31 §§ 1,2,6
Σχέδιο / πρόταση νόμου,
Αριθμός-διάρκεια συνεδριάσεων, 90 §§ 1-5
Έκθεση, 89 §§ 3,4, 91 §§ 6,7,8
Παραπομπή για επεξεργασία, 89
Παράσταση Βουλευτή, 58 §§ 4,5, 91 § 4
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Συζήτηση, 91
Ψήφιση, 32 § 1, 38 § 1, 39 §§ 6,7, 53 § 2, 58 § 5, 82, 89 §§ 4,7, 90 § 2,
91 §§ 4,6, 108 § 7
Τμήματος διακοπής των εργασιών, 33 §§ 2,3,4
Υποεπιτροπές, 32 §§ 5,8, 34 § 7, 41Α § 3
Ψηφοφορία, 39
Επιτροπές Διεθνών Σχέσεων της Βουλής
Αποζημίωση μελών, 49 § 3
Συγκρότηση, 49 §§ 1,2
Επιτροπές Ειδικές
Λειτουργία, 43
Παραπομπή για επεξεργασία σχεδίου / πρότασης νόμου, 42 § 1, 89 § 1
Συνεδρίαση, παράσταση Βουλευτών, 58 § 4
Συνεδρίαση, συμμετοχή Βουλευτών, 58 § 3
Σύνθεση - αρμοδιότητες, 42 §§ 2,3
Σύσταση, 42 § 1
Επιτροπές Ειδικές Μόνιμες 43Α
Ακρόαση ανώτατων λειτουργών της Δικαιοσύνης από την επιτροπή θεσμών και διαφάνειας,
43Α § 2.α)
Αντικείμενο, 43Α § 2
Διάσκεψη των Προέδρων, 14 εδ. η΄, 43Α § 3
Διατύπωση γνώμης, 43Α § 3
Έκθεση, 43Α §§ 2,5,6
Κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των ανεξάρτητων αρχών, 43Α § 2.α), 138Α
Κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των Μ.Μ.Ε. και της Ε.Υ.Π., 43Α § 2.α)
Λειτουργία, 43Α §§ 2-7
Μετατροπή σε εξεταστική επιτροπή, 43Α § 7
Μόνιμη επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας, 43Α §§ 1-6, 83, 83Α
Μόνιμη επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, 43Α §§ 1-6
Μόνιμη επιτροπή έρευνας και τεχνολογίας, 43Α §§ 1-6
Μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας, 43Α §§ 1-7, 138Α
Μόνιμη επιτροπή ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου, 43Α §§ 1-6
Μόνιμη επιτροπή οδικής ασφάλειας, 43Α §§ 1-6
Μόνιμη επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 43Α §§ 1-6
Μόνιμη επιτροπή περιφερειών, 43Α §§ 1-6
Μόνιμη επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος, 43Α §§ 1-6
Μόνιμη επιτροπή σωφρονιστικού συστήματος και λοιπών δομών εγκλεισμού κρατουμένων,
43Α §§ 1-6
Σύνθεση, συγκρότηση, 43Α § 4
Υποεπιτροπές, 43Α §§ 2,3,4
Επιτροπές εξεταστικές 144-149
Αίτηση υποβολής εγγράφων, 146 §§ 2,3,4
Ανάλογη εφαρμογή εξουσιών σε μη εξεταστικές επιτροπές, 31Β εδ. ζ΄, 43Α § 2.α)
Αποδεικτικά μέσα, 147
Απόφαση Ολομέλειας, 144 §§ 1,5,6,7
Έλεγχος Επιχειρήσεων / Οργανισμών δημόσιου τομέα, 149
Εξουσίες, 145
Επιτροπή θεσμών και διαφάνειας, 43Α § 7
Ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική, 144 § 6
Μάρτυρες, 147 §§ 2,3,4
Πλειοψηφία λήψης απόφασης, 144 §§ 5,6
Πόρισμα, 144 § 7, 148
Πρόταση σύστασής τους, 144 §§ 2,3,4
Συγκρότηση - λειτουργία, 144 § 8
Συλλογή πληροφοριών, 146 § 1
Επιτροπές Εσωτερικών θεμάτων
Αρμοδιότητες, 47
Επιτροπές από Βουλευτές, 46 § 5
Επιτροπή Βιβλιοθήκης, 46 §§ 1,4, 47 § 3, 48
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Επιτροπή Κανονισμού, 46 §§ 1,2, 47 § 1, 48, 118
Επιτροπή Οικονομικών, 46 §§ 1,3, 47 § 2, 48, 120 § 3
Λειτουργία - οργάνωση, 48 §§ 1,4,5
Προεδρείο, εκλογή, 48 § 2
Σύνθεση, 46 §§ 2,3,4,6
Σύσταση, 46 §§ 1,5
Τήρηση του Κανονισμού-Πειθαρχικά μέτρα, 82
Επιτροπές Μόνιμες 43Α
Δεοντολογίας (κοινοβουλευτικής)
Ελληνισμού της Διασποράς
Έρευνας και Τεχνολογίας
Θεσμών και Διαφάνειας
Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Οδικής Ασφάλειας
Παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Περιφερειών
Προστασίας Περιβάλλοντος
Σωφρονιστικού συστήματος και λοιπών δομών εγκλεισμού κρατουμένων
βλ. Επιτροπές Ειδικές Μόνιμες
Επιτροπές Μόνιμες Ειδικές
βλ. Επιτροπές Ειδικές Μόνιμες
Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
βλ. Παραπομπή σε δίκη μελών της Κυβέρνησης
Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 31Γ
Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρμοδιότητες-λειτουργία, 49Α §§ 3-7, 49Β
Σύσταση - συγκρότηση, 49Α §§ 1,2
Επιτροπή ειδική για τον έλεγχο της κατηγορίας κατά Υπουργού ή Υφυπουργού σε περίπτωση
που δεν περατωθεί η διαδικασία επί της πρότασης άσκησης δίωξης 155 §§ 11,12
Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων 31Β
Επιτροπή έρευνας κατηγοριών
βλ. Συζήτηση, προσωπικό ζήτημα
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 32Α, 41Β
Επιτροπή του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης
του Προϋπολογισμού του Κράτους 31Α
Έλεγχος επί της λειτουργίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 31Α § 2
Έλεγχος επί της λειτουργίας του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, 31Α §
2
Ερωτήσεις
Απάντηση Υπουργού, 126 §§ 3,4,5,6
Δικαίωμα κατάθεσης επερώτησης, 134 §2
Εγγραφή στην ημερήσια διάταξη, 127, 130 § 5
Εκπρόθεσμη απάντηση Υπουργού, 127
Περιεχόμενο, 126 §§ 1,2
Πρακτικά της Βουλής, 126 § 6
Προθεσμία απάντησης, 126 §§ 4,5, 127
Συζήτηση, 128
Ερωτήσεις επίκαιρες
Απάντηση Πρωθυπουργού, 129 §§ 2,3, 132 § 1 εδ. β΄,γ΄
Απάντηση Υπουργού, προφορική, 129 §§ 2,3, 132 § 2
Διαγραφή, 130 §§ 6,8
Διάσκεψη των Προέδρων, 129 § 4, 130 §§ 4,8
Έννοια, 129 § 1
Επιλογή για συζήτηση, 130 §§ 2,3,4,7
Κατάθεση-καταχώριση, 129 §§ 5,6
Κλήρωση για συζήτηση, 130 §§ 4,5
Περιεχόμενο, 129 § 4
Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας, 129 § 3, 130 §§ 2,3,4,5
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Συζήτηση,
Διαδικασία, 132
Επιλογή, 130 §§ 2,3,7,8
Ερωτήσεων που δεν επελέγησαν, 130 §§ 4,8
Ημέρες, 130 §§ 1,7
Σειρά συζήτησης, 131
Ταυτόχρονη, 131 § 4
Τμήμα διακοπής των εργασιών, 130 § 8
Ερωτήσεις με αίτηση κατάθεσης εγγράφων 124 § 4
Ευρωπαϊκή Ένωση 32Α, 41Β
Αποστολή αντιπροσωπειών στο εξωτερικό, 32Α § 9, 49
Επιστημονική Υπηρεσία
Παρατηρήσεις επί σχεδίων νομοθετικών πράξεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 41Β § 2
Επιστημονικό Συμβούλιο
Υπόμνημα επί των παρατηρήσεων επί σχεδίων νομοθετικών πράξεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 41Β § 2
Επιτροπές διαρκείς, 41Β §§ 3-5
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 32Α, 41Β
Αρμοδιότητα, 32Α §§ 5-9
Προεδρείο, 32Α § 3
Σύγκληση, 32Α § 4
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεργασία, 32Α § 7.α)
Κανονιστικές πράξεις / Σχέδια νομοθετικών πράξεων, διατύπωση γνώμης, 41Β
Κυβέρνηση,
Αποστολή εγγράφων, 41Β § 1
Διατύπωση / κοινοποίηση γνώμησς από Επιτροπή, 41Β §§ 2,3,4
Ενημέρωση της Βουλής για τη συνέχεια που δόθηκε στη Γνώμη, 41Β § 4
Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως, 143 § 2
Υπουργού παράσταση, 41Β § 3

-ΖΖητήματα
Αντισυνταγματικότητας, 100
Παρεμπίπτοντα,
βλ. Συζήτηση
Προσωπικά,
βλ. Συζήτηση

-ΗΗμερήσια διάταξη
Διανομή, 50 §§ 4,5
Εγγραφή ζητήματος για την αναστολή χρηματοδότησης κόμματος, 83Α § 1
Εγγραφή κατά προτεραιότητα, 52
Εγγραφή πρότασης / σχεδίου νόμου, 93
Ειδική ημερήσια διάταξη, 50 § 3, 51 §§ 3,4,5, 155 §§ 1,3
Εκθέσεις επιτροπών, εγγραφή, 41Α § 8, 43Α §§ 2.α),6, 45 § 2
Περιεχόμενο, 51 §§ 1,2
Συμπληρωματική, 50 § 6
Σύνταξη, 50 §§ 1,2

-ΙΊδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 162 § 3, 167Α,
Παράρτημα Β΄
Ισολογισμός γενικός του Κράτους
Επιτροπή, 31Α, 122 §§ 2,3
Κατάθεση, 122 §§ 1,2
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Κύρωση στο σύνολο, 123 § 9
Συζήτηση, 122 § 4, 123 § 8
Ισολογισμός της Βουλής 120 §§ 1,8,9,10,11

-ΚΚανονισμός της Βουλής
Αιτιάσεις για παραβίασή του, 67 § 2 εδ.α΄
Δημοσίευση της τροποποίησης, 118 § 3
Ειδικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του, 167
Εξουσιοδοτικές διατάξεις για το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό
και τη Δημοκρατία, 167Α
Μεταβατικές διατάξεις, 171, 172
Παρεμπίπτον ζήτημα, 67 §§ 2-7
Πρόταση τροποποίησης, 118 § 1
Επιτροπή Κανονισμού, 118 §§ 1,2,4 5
Κωδικοποίηση, 118 § 5
Μέρος Β΄- Προσωπικό, 118 § 6
Συζήτηση-ψήφιση, 118 § 2 εδ. β΄
Τήρηση, 77 §§ 1,2,3, 78 § 1, 82
Κατάθεση εγγράφων στη Βουλή 164 §§ 1,3
Κατάσταση πολιορκίας
Απόλυτη πλειοψηφία, 117 § 4 εδ. γ΄
Απόφαση Βουλής, 117 §§ 1,2,3,4
Αυξημένη πλειοψηφία, 117 § 4 εδ. β΄
Δημοσίευση με πράξη Προέδρου Βουλής, 117 § 5 εδ. β΄
Δημοσίευση της απόφασης, 117 § 5 εδ. α΄
Πρόταση Κυβέρνησης, 117 § 1
Κατεπείγον
Νομοσχέδιο (σχέδιο νόμου),
βλ. Σχέδιο νόμου
Πρόταση νόμου
βλ. Πρόταση νόμου
Κήρυξη έναρξης εργασιών περιόδου 2
Κλείσιμο της συζήτησης
βλ. Σχέδιο / Πρόταση νόμου
Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας
βλ. Ομάδες Φιλίας
Κοινοβουλευτική Ομάδα
βλ. Ομάδα Κοινοβουλευτική
Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 17 §§ 2-7, 44 § 2, 64 §§ 1,2,3, 82 § 2, 97 § 1, 103 §§ 2,3, 167 § 2
Κοινοβουλευτικός έλεγχος
βλ. Έλεγχος Κοινοβουλευτικός
Κοσμήτορες
Αξίωμα, διατήρησή του, 9 § 2 εδ. β΄
Αρμοδιότητες, 12 § 2
Εκλογή, 8
Επιτροπές εσωτερικών θεμάτων, 46 §§ 3,4, 48 § 3
Θητεία, διάρκεια - λήξη, 9 §§ 1 εδ. β΄,3
Σύνθεση Προεδρείου της Βουλής, ασυμβίβαστα, 6
Κυβέρνηση
Ανακοίνωση / Δήλωση ενώπιον Βουλής, 142Α
Παραπομπή μελών σε δίκη, 153-158
βλ. παραπομπή σε δίκη
Προγραμματικές δηλώσεις, 141
Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως, 143
Ψήφος εμπιστοσύνης, 141 §§ 1,4
Κύρωση
Διεθνών συνθηκών και συμβάσεων, 112
Κωδίκων, 111
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Πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, 113
Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
βλ. Παράρτημα Α΄
-ΜΜομφή κατά Βουλευτή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά
βλ. Βουλευτής,
Συνεδριάσεις
Μομφής πρόταση κατά του Προέδρου ή μέλους του Προεδρείου της Βουλής 150

-NΝομικό Πρόσωπο με μορφή ιδρύματος ή άλλου νομικού τύπου 167Α
Διοίκηση, 167Α
Έλεγχος δαπανών, 167Α
Επιστημονική Υπηρεσία, συνεργασία, 162 § 3
Σκοπός, 167Α
Σύσταση, 167Α
Νομοθετικό έργο
Αρχείο, 165 §§ 2,3
Διακοπή λόγω λήξης της συνόδου, 93 § 7
Επιτροπές, 32 § 1, 38 § 1, 39 § 5, 40 § 5, 58 § 5
Ημέρες, 53 §§ 1-3
Νομοθετικές διαδικασίες, ειδικές, 111-123
βλ. Σχέδιο / πρόταση νόμου
Νομοθετικές διαδικασίες, συνοπτικές, 108-110
βλ. Σχέδιο/πρόταση νόμου
Νομοθετική διαδικασία, τακτική, 89-107
βλ. Σχέδιο / πρόταση νόμου
Νομοθετική πρωτοβουλία, 84
Νομοσχέδιο
βλ. Σχέδιο νόμου

-ΟΟλομέλεια της Βουλής
Ειδική ημερήσια διάταξη, 50 § 3, 51 §§ 3,4,5, 155 §§1,3
Εξεταστικές επιτροπές, 144 §§ 1,5,6,7, 148 § 2
Ημερήσια διάταξη, περιεχόμενο, 51
Ημερήσια διάταξη, σύνταξη, 50 §§ 1,2
Λειτουργία, 24 § 1
Λήξη συνόδου, 23 § 1
Λήψη αποφάσεων - πλειοψηφία, 24 § 2
Σύγκληση σε σύνοδο, 22
Συζήτηση και ψήφιση για την αναστολή χρηματοδότησης κόμματος, 83Α
Συμπληρωματική ημερήσια διάταξη, 50 § 6
Συνεδρίαση,
βλ. Συνεδρίαση Ολομέλειας
Σύνθεση-αρμοδιότητες, 21
Ομάδα Κοινοβουλευτική
Αγόρευση αναπληρωτή Προέδρου, 17 §§ 6,7, 167 § 2
Αίθουσα στο Βουλευτήριο, 18 §§ 1,3
Αναπληρωτής - Εκπρόσωπος, 17 §§ 2-7, 44 § 2, 64 §§ 1,2,3, 82 § 2, 97 § 1, 103 §§ 2-3,
167 § 2
Διοικητικές Γραμματείες, 18 § 4
Ειδικοί αγορητές σχεδίου νόμου, 98
Εκπροσώπηση, 17 § 1
Ιδιαίτερο γραφείο Προέδρου, 18 § 1 εδ. β΄, γ΄
Ίδρυση Κοινοβουλευτικής Ομάδας από Βουλευτές, 16 § 3
Καθορισμός σειράς μεταξύ Κοινοβουλευτικών Ομάδων, 19 § 1
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Κατανομή χώρων του Βουλευτηρίου, 19 § 2
Κενές βουλευτικές έδρες, 15 § 6
Μέλη, 16 § 1
Μεταβολές στη σύνθεση, 16 § 5
Περιορισμοί αναπλήρωσης, 17 § 5
Πρόεδρος, 13 §§ 1,3, 16 § 2, 17
Συγκρότηση, 15 §§ 1,2,3
Συνασπισμός Κομμάτων, 16 § 4
Τεκμήρια, 16 §§ 1,2
Ομάδες Φιλίας, 49 Γ
Ομιλίες Αρχηγών Κρατών, Προέδρων Κυβερνήσεων και Προσωπικοτήτων στη Βουλή, 62Α
Ομιλητής
βλ. Συζήτηση
Ορκωμοσία Βουλευτών 3

-ΠΠαραπομπή σε δίκη μελών Κυβέρνησης και Υφυπουργών
Αναστολή δίκης, 158 § 6
Αναστολή ποινικής δίωξης, 155 § 10
Απόφαση άσκησης δίωξης, 153 § 1, 158 § 1
Γενικές διατάξεις, 153
Γνωμοδοτικό τριμελές συμβούλιο, 154 § 3, 155
βλ. Συμβούλιο γνωμοδοτικό τριμελές για τον έλεγχο των στοιχείων της
κατηγορίας κατά Υπουργού ή Υφυπουργού και την αξιολόγηση της
ουσιαστικής βασιμότητάς τους
Ειδική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, 155, 156
Ειδικό Δικαστήριο, 158
Κλήρωση μελών, 158 §§ 1-5
Προκαταρκτική εξέταση, επιτροπή
Απόρριψη πορίσματος, 157 § 5
Αρμοδιότητες, 156 §§ 4,9
Μη υποβολή πορίσματος, 156 §§ 8,10
Πόρισμα, 156 §§ 5,6,8,10
Συζήτηση πορίσματος, 157
Σύνθεση, συγκρότηση, 156 §§ 1,2,3
Πρόταση άσκησης δίωξης, 154, 155
Ειδική ημερήσια διάταξη, 155 §§ 1,2
Συζήτηση, 155
Τύπος, προϋποθέσεις, 154 §§ 2,3
Παραπομπή σε δίκη του Προέδρου της Δημοκρατίας
βλ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Παρεμπίπτοντα ζητήματα
βλ. Συζήτηση
Πειθαρχικά μέτρα κατά Βουλευτή
βλ. Βουλευτής,
Συνεδριάσεις
Περίοδος Βουλευτική
Εναρκτήρια συνεδρίαση, 1 §§ 1,2
Κήρυξη έναρξης εργασιών, 2
Κήρυξη λήξης εργασιών, 23 § 2
Πλειοψηφία
Απόλυτη, 7 § 3 εδ. α΄, 13 § 5, 24 § 2, 30 § 2, 34 § 4, 39 §§ 3,4, 83Α § 1, 114 § 3, 115 § 5,
117 § 4, 140 § 8, 141 § 6, 142 § 7, 144 §§ 5,6, 150 § 5, 151Α, 152 § 2, 155 §§ 9,13, 157 § 3
Αυξημένη (3/5), 116 § 5, 117 § 4, 140 § 8, 151 § 5
Αυξημένη (2/3), 140 § 8, 159 § 4
Σχετική, 7 § 3 εδ. β΄, 34 § 5, 140 § 8
Πλήρωση έδρας βουλευτικής
βλ. Έδρα βουλευτική
Πρακτικά Βουλής
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Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις, 126 § 6
Βιβλιοδέτηση, 166 § 1
Δημοσίευση, 61 § 6
Εξεταστικές επιτροπές, πόρισμα, 148 § 2
Επικύρωση, 61 §§ 7,8,9,10
Επιτροπές διαρκείς, 40
Ευρετήριο ύλης, θεματικό, 166 § 2
Θεώρηση, 61 §§ 3,4,5
Τήρηση, 61 §§ 1,2
Προγραμματικές δηλώσεις,
βλ. Κυβέρνηση, Πρόταση εμπιστοσύνης
Προεδρείο Βουλής
Αρμοδιότητες, 12
Ασυμβίβαστα, 6 § 3
Διαπίστωση αδυναμίας άσκησης καθηκόντων, 152
Εκλογή μελών, 8
Κενές θέσεις, 10 §§ 1,2
Πρόταση μομφής, 150
Σύνθεση, 6 §§ 1,2
Προεδρείο προσωρινό
Διεύθυνση εναρκτήριας συνεδρίασης, 1 §§ 2,4
Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας
Αγόρευση, 64 §§ 2,3, 97 §§ 2-4, 103 §§ 2,3
Αγόρευση αναπληρωτή Προέδρου, 17 §§ 6,7, 97 § 1, 103 §§ 2,3, 167 § 2
Ανακοίνωση Κυβέρνησης ενώπιον Βουλής, 142Α
Αναπλήρωση, 17 §§ 2,3,4,5
Διάσκεψη Προέδρων, 13 §§ 1,3
Έννοια, 16 § 2, 17 § 1
Επερωτήσεις, 135 § 4, 136 § 1, 137 § 2
Επίκαιρες επερωτήσεις, 138 §§ 4,5
Επίκαιρες ερωτήσεις, 130 §§ 2,3
Ιδιαίτερο Γραφείο, 18 § 1 εδ. β΄, γ΄
Τρόπος αγορεύσεων, 66 § 3
Πρόεδρος προσωρινός
Ανακοίνωση ονομάτων Βουλευτών, 3 § 1
Διεύθυνση εναρκτήριας συνεδρίασης, 1 § 2
Εκλογή Προέδρου, 7 §§ 1,5
Καθήκοντα, αρμοδιότητες, 1 §§ 3,5
Όρκος Βουλευτών, 3 §§ 2,3
Πρόεδρος της Βουλής
Αδυναμία άσκησης καθηκόντων, 152
Ανάθεση βοηθητικών εργασιών έδρας, 12 § 3 εδ. β΄
Ανάθεση καθηκόντων του στο Προεδρείο, 11 § 9
Ανακοινώσεις προς τη Βουλή, 63
Αναπλήρωση, 10 § 3
Αναπλήρωση Προέδρου Δημοκρατίας, 140 § 9
Αξίωμα, διατήρησή του, 9 § 2
Αρμοδιότητες, 11 §§ 1-8,10
Διάσκεψη Προέδρων, 13 §§ 1,3,4
Εκλογή, 7
Θητεία, διάρκεια - λήξη, 9 §§ 1,3
Πρόταση μομφής, 150
Πρόταση για τη διεξαγωγή συζήτησης προ ημερησίας διατάξεως, 41Β παρ. 6, 143 § 2
Πρόταση σύστασης επιτροπής 44 § 1
Τμήμα διακοπής των εργασιών, 29 §§ 3,5, 30 § 1
Τρόπος αγορεύσεων, 66 § 2
Χώροι Κοινοβουλίου, χρήση 18 § 3
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Αδυναμία άσκησης καθηκόντων, 151
Πλειοψηφία, 151 § 5
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Πρόταση διαπίστωσης αδυναμίας, 151 § 1
Συνεδρίαση μυστική, 151 § 3
Ψηφοφορία, 151 § 3
Αναπλήρωση από Πρόεδρο Βουλής, 140 § 9
Εκλογή, 140
Ημερήσια διάταξη, ειδική, 140 § 3
Πλειοψηφία, 140 § 8
Υποψηφιότητα, 140 § 5
Ψηφοφορία ονομαστική, 140 §§ 1,6
Έναρξη βουλευτικής περιόδου, 2
Λήξη βουλευτικής περιόδου, 23 § 2
Παραπομπή σε δίκη, 159
Διαδικασία παραπομπής, 159 § 6
Ειδικό Δικαστήριο, 159 § 5
Πλειοψηφία 159 § 4
Πρόταση κατηγορίας, 159 §§ 1,2,3
Προσθήκες 101 § 8
βλ. επίσης Σχέδιο νόμου / Πρόταση νόμου
Προσωπικά ζητήματα
βλ. Συζήτηση
Πρόταση διαπίστωσης αδυναμίας για άσκηση καθηκόντων
Προέδρου της Δημοκρατίας,
βλ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Πρωθπουργού,
βλ. Πρωθυπουργός
Μελών Προεδρείου Βουλής,
βλ. Προεδρείο Βουλής
Πρόταση δυσπιστίας 142
Εναλλαγή ομιλητών, 65 § 5
Κατάθεση της πρότασης, 142 §§ 1,2,3,6
Πλειοψηφία, 142 § 7
Συζήτηση, 142 §§ 4,5
Υπογραφή της πρότασης, 142 § 3
Πρόταση εμπιστοσύνης 141
Αίτηση από Κυβέρνηση, 141 § 4
Εναλλαγή ομιλητών, 65 § 5
Πλειοψηφία, 141 § 6
Προγραμματικές δηλώσεις, 141 §§ 1,2,3
Συζήτηση, 141 §§ 3 εδ. β΄ επ.,4 εδ. γ΄
Ψηφοφορία, 141 § 5
Πρόταση μομφής κατά Προέδρου / Προεδρείου Βουλής 150
Πρόταση νόμου
Αιτιολογική έκθεση, 85 § 3
Ανακοίνωση, 86 §§ 1,4
Αναπομπή στη Βουλή, 94 § 2, 114
Απόρριψη κατά την ψήφιση στο σύνολο, 105 § 1
Απόσυρση, 86 § 3
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 85 § 6
Διανομή, 86 §§ 1,4
Εισαγωγή για νέα συζήτηση προτάσεων που απορρίφθηκαν, 105 §§ 1,2
Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας, 92, 161 § 4, 162
Εκτύπωση, 86 §§ 1,4
Επείγοντος χαρακτήρα,
Δευτερολογία, 110 § 6
Ειδικοί αγορητές, 110 §§ 5,6
Πρόταση από Υπουργό, 110 § 1
Συζήτηση πρότασης Υπουργού, 110 § 2
Συζήτηση/Ψήφιση, 110 §§ 3-7
Επεξεργασία από επιτροπές,
Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών, 38
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Αριθμός συνεδριάσεων, 90 §§ 1-5
Αρμόδια διαρκής επιτροπή, 89 §§ 1,2,3,4,5
Δεύτερη ανάγνωση, 43Α § 3, 90 §§ 1,2
Διάρκεια συνεδριάσεων, 90 §§ 1,4,5
Διεξαγωγή συζήτησης στις διαρκείς επιτροπές, 91
Ειδική επιτροπή, 42, 89 § 1
Έκθεση, 89 § 4, 91 §§ 6,7,8
Παραπομπή, 89
Παράσταση βουλευτή, 58 §§ 4,5, 91 §§ 4,5
Επιστημονική υπηρεσία, 92, 161 § 4, 162
Επιτροπές, συζήτηση και ψήφιση,
Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών, 38
Αμφισβήτηση αρμοδιότητας, παραπομπή στην Ολομέλεια, 39 §§ 6,7
Διεύθυνση συνεδριάσεων, 89 § 7 εδ. β΄
Ημερήσια διάταξη, 50, 53 § 2
Καταρχήν συζήτηση, 89 § 7
Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, 82 § 2
Παράσταση βουλευτή, 91 § 4 εδ. α΄, 58 § 5
Παρουσία βουλευτή, 76 §§ 1,2,5,6
Προθεσμία ψήφισης, 89 § 4
Συζήτηση, διαδικασία, 91
Συνεδριάσεων αριθμός - διάρκεια, 90 §§ 1-5
Συνεδρίαση δημόσια, 56 §§ 2,3
Συνεδρίαση μυστική, 57 § 6
Τήρηση Κανονισμού, πειθαρχικά μέτρα, 82
Τήρηση Πρακτικών, 40 § 5
Τροπολογία βουλευτή που δεν μετέχει στην Επιτροπή, 58 § 5
Ψηφοφορία, 39 § 5, 69 § 5
Ημερήσια διάταξη,
Εγγραφή, 93 §§ 1,2,3,4
Κατά προτεραιότητα εγγραφή, 52 § 2
Μεταβολή σειράς συζήτησης, 93 §§ 5,6
Σειρά αναγραφής, 93 § 4
Κατ’ άρθρο συζήτηση και ψήφιση,
Αλλαγή σειράς συζήτησης, 101 § 4
Δευτερολογία, 102 §§ 3,4
Διάρκεια ομιλίας, 103
Εγγραφή στον κατάλογο ομιλητών, 102
Τρόπος διεξαγωγής της, 101 §§ 1,2
Καταρχήν συζήτηση και ψήφιση,
Αγορεύσεων διάρκεια, 97
Αγόρευση πρώην Πρωθυπουργών και Προέδρων Βουλής, 97 § 6
Αγόρευση πρώην Προέδρων κοινοβουλευτικών ομάδων, 64 § 1
Αντισυνταγματικότητας ζητήματα, 100
Απουσία εισηγητών, 95 § 3
Δευτερολογία, 96 § 2, 97 § 5
Ειδικοί Αγορητές, 98
Έναρξη συζήτησης, 95 § 2
Κατάλογος ομιλητών, 95 § 2, 96 § 1
Περιεχόμενο, 95 § 1
Περιορισμός χρόνου αγορεύσεων, 99 §§ 1,4,5
Προφανής εξάντληση θέματος, 99 §§ 2,3
Κατάθεση, 85 §§ 1,8
Κατεπείγουσα,
Διαδικασία, 109 §§ 1,2,3
Συζήτηση - Ψήφιση, 109 §§ 4-8
Χαρακτηρισμός από Κυβέρνηση, 109 § 1
Κλείσιμο της συζήτησης,
Αντιρρήσεις, 106 § 4
Εξαιρέσεις, 106 § 1 εδ. β΄
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Προϋποθέσεις, 106 §§ 1 εδ. α΄, 2,3,5,6
Κύρωση διεθνών συνθηκών και συμβάσεων, 112
Κύρωση κωδίκων,
Επιψήφιση δικαστικών / διοικητικών κωδίκων, 111 § 3
Σύσταση ειδικών επιτροπών σύνταξης κώδικα, 111 §§ 1,2
Λήξη συνόδου, διακοπή νομοθετικού έργου, 93 § 7
Νομοθετική πρωτοβουλία, 84
Ομιλητές, σειρά, 64
Οργανωμένη συζήτηση,
Διάσκεψη των Προέδρων, 14 § 1 εδ. γ΄, 107 §§ 2,3,4 εδ. β΄,5,6,10,13
Κατ’ άρθρο συζήτηση, ομιλητές, 107 §§ 11,12
Κατ’ άρθρο συζήτηση, χρόνος, 107 § 10
Καταρχήν συζήτηση, ομιλητές, 107 §§ 7,8,9
Καταρχήν συζήτηση, χρόνος, 107 § 6
Προϋποθέσεις, 107 § 1
Ψήφιση επί της αρχής, 107 § 9 εδ. β΄
Ψήφιση των άρθρων, 107 § 12
Περιεχόμενο, 85 §§ 2,3,4,6
Προσθήκες, 58 § 5, 84 § 2, 87, 88 § 1, 101 § 8
Τροπολογίες, 58 § 5, 84, 87, 88, 101
Τρόπος συζήτησης, 94
Υπογραφή, 85 § 7 εδ. γ΄
Ψήφιση με περιορισμένη συζήτηση, 108 §§ 4,5
Ψήφιση ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολο, 108 § 7
Ψήφιση στο σύνολο,
Απόρριψη, 105
Απόσπασμα επικυρωμένων Πρακτικών, 104 § 7
Ημέρα κοινοβουλευτικού ελέγχου, 55 § 2
Τρόπος ψήφισης, 104 §§ 2,3,5
Χρόνος ψήφισης, 104 §§ 1,4
Ψήφιση χωρίς συζήτηση,
Αντιρρήσεις, 108 §§ 1 εδ. β΄,4
Πρόταση Διάσκεψης Προέδρων, 108 §§ 2,3
Προϋποθέσεις, 108 §§ 1,2,3,6
Ψήφος Βουλευτών που βρίσκονται σε αποστολή της Κυβέρνησης ή της Βουλής στο
εξωτερικό και εγκύων Βουλευτών και Βουλευτών τελουσών σε λοχεία, 70Α
Προϋπολογισμός εξόδων της Βουλής
Ανάρτηση στοιχείων, 120 § 11
Έκθεση επιτροπής οικονομικών, 120 § 3
Εκτελεστότητα, 120 §§ 6,7
Συζήτηση, 120 §§ 1,4,5
Ψήφιση, 120 §§ 1,2,4,5
Προϋπολογισμός του Κράτους 121, 123
Εισηγητές, 121 § 8, 123 §§ 2,4
Έλεγχος της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, 31Α
Επιτροπή οικονομικών υποθέσεων, 32 § 4, 121 §§ 2,4,7,8
Κατάθεση, 121 §§ 5-7
Περιεχόμενο, 121 § 1
Πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Ομάδων, 121 §§ 3,6,8, 123 § 4
Προσχέδιο, 121 §§ 2-4
Συζήτηση, 123 §§ 1,2,4,5
Ψήφιση, 123 §§ 6,7
Προφανής εξάντληση θέματος
βλ. Σχέδιο / Πρόταση νόμου
Πρωθυπουργός
Αδυναμία άσκησης καθηκόντων, 151Α
Ανακοινώσεις / Δηλώσεις Κυβέρνησης, 142Α §§ 1,3,5
Ερωτήσεις επίκαιρες, 129 §§ 2,3, 132 § 1
Προγραμματικές δηλώσεις, 141 § 1
Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως, 143 §§ 1,2 εδ. δ΄,4
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Ψήφος εμπιστοσύνης, 141 § 4
Πρωτοβουλία νομοθετική
βλ. Νομοθετικό έργο
Νομοθετική πρωτοβουλία

-ΣΣτέρηση του λόγου Βουλευτή
βλ. Βουλευτής,
Συνεδριάσεις
Συζήτηση
Αγορεύσεων τρόπος, 66
Ανακοινώσεις του Προέδρου, 63
Αναστολή χρηματοδότησης κόμματος, 83Α
Αφαίρεση λόγου, 66 §§ 8,9
Γραπτοί λόγοι, 66 § 6
Διαλογικές συζητήσεις, 66 § 7
Παράβαση σχετικών κανόνων, 66 § 10
Γενικές διατάξεις, 62
Ομιλητές,
Εγγραφή στον κατάλογο, 65
Σειρά, 64, 65 § 5
Παρεμπίπτοντα ζητήματα, 67
Προσωπικά ζητήματα, 68
Διαδικασία, 68 §§ 2-9
Έννοια, 68 § 1
Επιτροπή έρευνας κατηγοριών, 68 §§ 10,11,12
Πρότασης νόμου,
βλ. Πρόταση νόμου
Σχεδίου νόμου,
βλ. Σχέδιο νόμου
Τροπολογιών,
βλ. Τροπολογίες
Συζήτηση με πρωτοβουλία Βουλευτών 128Β, 132Α
Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως 143
Αριθμός συζητήσεων ανά σύνοδο, 143 § 2 εδ. α΄
Διεξαγωγή συζήτησης, 143 §§ 3,4,5
Έννοια, 143 § 1
Θέματα συζήτησης, 41Β παρ. 6, 143 § 2 εδ. β΄,γ΄
Συμβούλιο γνωμοδοτικό τριμελές για τον έλεγχο των στοιχείων της κατηγορίας κατά Υπουργού
ή Υφυπουργού και την αξιολόγηση της ουσιαστικής βασιμότητάς τους
Αρμοδιότητες, 154 § 3
Γνωμοδότηση, 155 § 5
Διαδικασία σύστασης 154 § 3, 155 §§ 2,3,6,9
Συγκρότηση, 155 § 4
Συμβούλιο Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος 31Α § 2
Συνεδρίαση
βλ. και Συνεδρίαση Ολομέλειας - Τμήματος διακοπής των εργασιών
Άδεια εισόδου - παραμονής στην αίθουσα, 60
Ακροατές, υποχρεώσεις, 56 §§ 3-11
Δημοσιότητα, 56
Διακοπή, 59 §§ 3,4
Έναρξη - λήξη, 59 §§ 1,2
Παρουσία Βουλευτών,
βλ. Βουλευτής
Πρακτικά, 61
βλ. Πρακτικά Βουλής
Συνεδρίαση Επιτροπών
βλ. Επιτροπές διαρκείς
Συνεδρίαση Ολομέλειας-Τμήματος διακοπής των εργασιών

196
βλ. και Συνεδρίαση
Ακροατές, 56 §§ 3-11
Δημοσιότητα, 56
Ημέρες, 53
Καταμερισμός κοινοβουλευτικής εργασίας, 55
Κοινοβουλευτικός έλεγχος, ημέρες, 53 §§ 1,2,4
Μυστική, 57
Νομοθετικό έργο, ημέρες, 53 §§ 1,3,4
Συζήτηση, ψήφιση νομοσχεδίου / πρότασης νόμου που ψηφίστηκε στην επιτροπή, 108 § 7
Συμμετοχή, παράσταση 58 §§ 1,2,4,5
Ώρες έναρξης - λήξης, 54
Σύνοδος
Σύγκληση αυτοδίκαιη, 22 §§ 2,3
Σύγκληση με προεδρικό διάταγμα, 22 § 1
Τακτική, λήξη εργασιών, 23 § 1
Τακτική, σύγκληση, 22 §§ 2,3
Σύνταγμα
βλ. Αναθεώρηση του Συντάγματος
Σύσταση ίδιου νομικού προσώπου από τη Βουλή 167Α
βλ. Νομικό Πρόσωπο με μορφή ιδρύματος ή άλλου νομικού τύπου
Σχέδιο νόμου
Αιτιολογική έκθεση, 85 § 3
Ανακοίνωση, 86 §§ 1,4
Αναπομπή ψηφισμένου σχεδίου στη Βουλή, 94 § 2, 114
Απόρριψη κατά την ψήφιση στο σύνολο, 105 § 1
Απόσυρση, 86 § 2
Γνώμη Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 85 § 5 εδ. γ΄
Γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου, 85 § 5 εδ. α΄
Διακοπή λόγω λήξης συνόδου, 93 § 7
Διανομή, 86 §§ 1,4
Ειδική έκθεση Υπουργού, 85 § 5 εδ. α΄
Εισαγωγή για νέα συζήτηση σχεδίων που απορρίφθηκαν, 105 §§ 1,2,3
Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης, 85 § 3
Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 85 § 5 εδ. α΄
Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας 92, 161 § 4, 162
Έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης, 85 § 3
Εκτύπωση, 86 §§ 1,4
Ενημέρωση για την πρόθεση κατάθεσης σχεδίου νόμου που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση,
36 § 7
Επείγοντος χαρακτήρα,
Δευτερολογία, 110 § 6
Ειδικοί αγορητές, 110 §§ 5,6
Πρόταση από Υπουργό, 110 § 1
Συζήτηση πρότασης Υπουργού, 110 § 2
Συζήτηση/Ψήφιση, 110 §§ 3-7
Επεξεργασία από επιτροπές,
Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών, 38
Αριθμός συνεδριάσεων, 90 §§ 1-5
Αρμόδια διαρκής επιτροπή, 89 §§ 1,2,3,4,5
Δεύτερη ανάγνωση, 43Α § 3, 90 §§ 1,2
Διάρκεια συνεδριάσεων, 90 §§ 1,4,5
Διεξαγωγή συζήτησης στις διαρκείς επιτροπές, 91
Ειδική επιτροπή, 89 § 1
Έκθεση, 89 § 4, 91 §§ 6,7,8
Παραπομπή, 42, 89
Παράσταση βουλευτή, 58 §§ 4,5, 91 §§ 4,5
Επιστημονική Υπηρεσία, 92, 161 § 4, 162
Επιτροπές, συζήτηση & ψήφιση,
Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών, 38
Αμφισβήτηση αρμοδιότητας, παραπομπή στην Ολομέλεια, 39 §§ 7,8
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Διεύθυνση συνεδριάσεων, 89 § 7 εδ. β΄
Ημερήσια διάταξη, 50, 53 § 2
Καταρχήν συζήτηση, 89 § 7
Παράσταση Βουλευτή, 58 § 5, 91 § 4 εδ. α΄
Παρουσία βουλευτή, 76 §§ 1,5,6
Προθεσμία ψήφισης, 89 § 4
Συζήτηση, διαδικασία, 91
Συνεδριάσεων αριθμός - διάρκεια, 90 §§ 1-5
Συνεδρίαση δημόσια, 56 §§ 2,3
Συνεδρίαση μυστική, 57 § 6
Τήρηση Κανονισμού, πειθαρχικά μέτρα, 82
Τήρηση Πρακτικών, 40 § 5
Τροπολογία βουλευτή που δεν μετέχει στην Επιτροπή, 58 § 5
Ψηφοφορία, 39 § 5, 69 § 5
Ημερήσια Διάταξη,
Εγγραφή, 93 §§ 1,2,3,4
Μεταβολή σειράς συζήτησης, 93 §§ 5,6
Σειρά αναγραφής, 93 § 4
Συνέχιση συζήτησης, μετά τη λήξη συνόδου, 93 § 7
Κατ’ άρθρο συζήτηση και ψήφιση,
Αλλαγή σειράς συζήτησης, 101 § 4
Δευτερολογία, 102 §§ 3,4
Διάρκεια ομιλίας, 103
Εγγραφή στον κατάλογο ομιλητών, 102
Τρόπος διεξαγωγής της, 101 §§ 1,2
Καταρχήν συζήτηση και ψήφιση,
Αγορεύσεων διάρκεια, 97
Αγόρευση πρώην Προέδρων Βουλής, 97 § 6 εδ. β΄
Αγόρευση πρώην Προέδρων Κοινοβουλευτικών Ομάδων, 64 § 1
Αγόρευση πρώην Πρωθυπουργών, 97 § 6
Αντισυνταγματικότητας ζητήματα, 100
Απουσία εισηγητών, 95 § 3
Δευτερολογία, 96 § 2, 97 § 5
Ειδικοί αγορητές, 98
Έναρξη συζήτησης, 95 § 2
Κατάλογος ομιλητών, 95 § 2, 96
Περιεχόμενο, 95 § 1
Περιορισμός χρόνου αγορεύσεων, 99 §§ 1,4,5
Προφανής εξάντληση θέματος, 99 §§ 2,3
Κατάθεση, 85 §§ 1,2,3,4,5,8
Κατεπείγον,
Διαδικασία, 109 §§ 1,2,3
Συζήτηση - Ψήφιση, 109 §§ 4,5,6,7,8
Συνοπτική έκθεση αξιολόγησης, 85 § 3
Χαρακτηρισμός από Κυβέρνηση, 109 § 1
Κλείσιμο της συζήτησης,
Αντιρρήσεις, 106 § 4
Εξαιρέσεις, 106 § 1 εδ. β΄
Προϋποθέσεις, 106 §§ 1 εδ. α΄,2,3,5,6
Κύρωση διεθνών συνθηκών, 112
Κύρωση διεθνών συμβάσεων, 112
Κύρωση κωδίκων,
Επιψήφιση δικαστικών - διοικητικών κωδίκων, 111 § 3
Σύσταση ειδικών επιτροπών σύνταξης κωδίκων, 111 §§ 1,2
Κύρωση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, 113
Λήξη συνόδου, διακοπή νομοθετικού έργου, 93 § 7
Νομοθετική πρωτοβουλία, 84
Ομιλητές, σειρά, 64
Οργανωμένη συζήτηση,
Διάσκεψη των Προέδρων, 14 § 1 εδ. γ΄, 107 §§ 2,3,4 εδ. β΄,5,6,10,13
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Κατ’ άρθρο συζήτηση, ομιλητές, 107 §§ 11,12
Κατ’ άρθρο συζήτηση, χρόνος, 107 § 10
Καταρχήν συζήτηση, ομιλητές, 107 §§ 7,8,9
Καταρχήν συζήτηση, χρόνος, 107 § 6
Προϋποθέσεις, 107 § 1
Ψήφιση επί της αρχής, 107 § 9 εδ. β΄
Ψήφιση των άρθρων, 107 § 12
Περιεχόμενο, 85 §§ 2,3,4,5,7
Προσθήκες, 84 §§ 2,3, 87, 88 § 1, 101 § 8
Τροπολογίες, 84, 87, 88, 101
Συνοπτική έκθεση αξιολόγησης, 88 § 2
Τρόπος συζήτησης, 94
Υπογραφή, 85 § 7
Ψήφιση με περιορισμένη συζήτηση, 108 §§ 4,5
Ψήφιση ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολο, 108 § 7
Ψήφιση στο σύνολο,
Απόρριψη, 105
Απόσπασμα επικυρωμένων Πρακτικών, 104 § 7
Ημέρα κοινοβουλευτικού ελέγχου, 55 § 2
Τρόπος ψήφισης, 104 §§ 2,3,5
Χρόνος ψήφισης, 104 §§ 1,4
Ψήφιση χωρίς συζήτηση,
Αντιρρήσεις, 108 §§ 1 εδ. β΄,4
Πρόταση Διάσκεψης Προέδρων, 108 §§ 2,3
Προϋποθέσεις, 108 §§ 1,2,3,6
Ψήφος Βουλευτών που βρίσκονται σε αποστολή της Κυβέρνησης ή της Βουλής στο
εξωτερικό και εγκύων Βουλευτών και Βουλευτών τελουσών σε λοχεία, 70Α

-ΤΤακτική νομοθετική διαδικασία
βλ. Νομοθετική διαδικασία, τακτική
βλ. Σχέδιο / πρόταση νόμου
Τμήμα Διακοπής Εργασιών
Αναρμοδιότητα, πρόταση, 29 § 7
Ανεξάρτητοι Βουλευτές, ομάδα, 15 § 5, 29 § 5
Αντικατάσταση μελών, 29 §§ 5,6
Αντιπρόεδροι της Βουλής, 29 § 5
Αρμοδιότητες, 29 § 1
Έλεγχος Κοινοβουλευτικός, 29 § 1, 124 §§ 3,10, 130 § 8, 138 § 2
Ημερήσια διάταξη, 50 §§ 1,2,6, 53 § 3
Λειτουργία, 29 § 1, 30
Πλειοψηφία, 30 § 2
Συγκρότηση, 29 §§ 1,3,5
Συνεδρίαση, 54 §§ 2,3,4, 56, 57 §§ 1-5
βλ. Συνεδρίαση,
Συνεδρίαση Ολομέλειας
Σύνθεση, 29 §§ 2,4
Τροπολογία, 58 § 5
Ψηφοφορίες, 69 § 5, 70Α
Τροπολογίες
Αιτιολογική έκθεση, 88 § 2
Αλλαγή σειράς συζήτησης, 101 § 4
Αμφισβήτηση ως προς το εάν σχετίζονται με το νομοσχέδιο, 101 § 6
Απαγόρευση εισαγωγής για συζήτηση, 101 § 5
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 88 § 5, 101 § 7
Διανομή, 88 § 6
Εκτύπωση, 88 § 6
Κατάθεση, 87
Οργανωμένη συζήτηση, 107 § 13
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Περιεχόμενο, 88 §§ 1,2,3,4
Συζήτηση στην “κατ’ άρθρο συζήτηση”, 101 §§ 1,2,3
Συζήτηση στις διαρκείς επιτροπές, 58 § 5, 91 §§ 4,5
Συνοπτική έκθεση αξιολόγησης, 88 § 2
Τρόπος αγόρευσης
βλ. Αγορητής

-ΥΥπηρεσία τηλεδιάσκεψης 38 § 9
Υποεπιτροπές 14 η΄, 32 §§ 5,8, 34 § 7, 43Α §§ 2,3,4
Υπουργός
βλ. και Συζήτηση, Σχέδιο νόμου
Αγόρευση, 64 § 2, 66 § 3, 97 §§ 2,3,4, 99 § 5, 100 § 2, 103 § 2, 107 §§ 8,11, 109 § 7, 110 § 5
Αίτηση κατάθεσης εγγράφου, απάντηση, 133 §§ 3,4
Αναφορές, απάντηση, 125 §§ 5,6
Ενημέρωση της Βουλής, 142Α § 8
Ενημέρωση διαρκούς επιτροπής, 32 § 9, 36 § 7
Επερωτήσεις, 135 §§ 4,6,8, 136 § 1, 137 § 2
Επερωτήσεις επίκαιρες, 138
Ερωτήσεις, απάντηση, 126 §§ 5,6, 127, 128, 130
Ερωτήσεις επίκαιρες, απάντηση, 132
Ευρωπαϊκή Ένωση, 41Β §§ 3,4
Κατηγορίας πρόταση, 154, 155
Μέλος Προεδρείου Βουλής, ασυμβίβαστο, 6 § 3
Ομιλία, σειρά, 64
Παρεμπίπτον ζήτημα, 67 § 4
Προσχέδιο Προϋπολογισμού, 121
Προϋπολογισμός Κράτους, 121, 123
Συζητήσεις με πρωτοβουλία Βουλευτών, 128Β, 132Α §§ 5,6
Συνεδριάσεις διαρκών επιτροπών, 36 § 5, 37 §§ 4,5
Κοινοβουλευτικός έλεγχος, 32 § 3, 41Α
Παράσταση, συμμετοχή, 58 § 3
Τροπολογία,
Υποβολή, 84 § 3, 87, 88 § 2
Συζήτηση, 101 § 6

-ΧΧορήγηση αντιγράφων
βλ. Βουλευτής

-ΨΨήφιση
Πρότασης νόμου,
βλ. Πρόταση νόμου
Σχεδίου νόμου,
βλ. Σχέδιο νόμου
Τροπολογιών,
βλ. Τροπολογίες
Ψηφολέκτες 7 § 4, 72 §§ 6,8, 73 §§ 4,5,6,8,10,11, 123 § 6, 140 §§ 6,7
Ψηφοφορία
Γενικές διατάξεις, 69
Διευκρίνιση ψήφου, 72Α
Διόρθωση ψήφου, 72Α
Μυστική, 70 §§ 3,4
Εκλογή προσώπων, 139
Εφορευτική Επιτροπή, 73 §§ 6,11,12
Περιπτώσεις μυστικής, 8 § 2, 34 § 3, 68 § 11, 83 § 7, 152 § 3, 155 § 5,
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157 § 3
Ψηφοδέλτια, 73 §§ 2,3
Ψηφολέκτες, 73 §§ 4,8,10
Ονομαστική, 7 § 3, 8 § 1, 70Α, 72, 83Α § 1, 115 § 4, 116 § 4, 117 § 4, 119 §§ 6,10, 123 § 6,
140 §§ 1,6, 141 § 5, 142 § 5, 151 § 3, 151Α § 5
Πλειοψηφίες, 74
Προ του τοκετού και κατά τη λοχεία γυναίκας Βουλευτού, 70Α εδ. β΄
Τρόποι ψηφοφορίας, 70
Φανερή,
Ανάταση ή έγερση, 39 § 1, 70 § 3, 71, 93 § 6, 99 § 3, 100 § 2, 101 §§ 5,6,
106 § 6, 110 § 2
Διεξαγωγή, 70 §§ 2,3
Ψήφος Βουλευτών που βρίσκονται σε αποστολή της Κυβέρνησης ή της Βουλής στο
εξωτερικό και εγκύων Βουλευτών και Βουλευτών τελουσών σε λοχεία, 70Α

Σημειώσεις

Σημειώσεις

Σημειώσεις
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*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
* Προστέθηκαν στις 12.04.2016 (ΦΕΚ 67 Α' /18.04.2016) και στις 25.02.2019 (ΦΕΚ
31 Α' /26.02.2019) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

*ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Προοίμιο
Η θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του λαού προς το θεσμό του
Κοινοβουλίου, εν γένει, και το έργο των βουλευτών ειδικότερα. Απαντά στην
απαίτηση των σύγχρονων κοινωνιών να υφίσταται διαφάνεια και αξιοπιστία κατά την
άσκηση της δημόσιας εξουσίας και λογοδοσία των φορέων της. Ενισχύει τον
αλληλοσεβασμό των μελών του Κοινοβουλίου και τη δέσμευσή τους ως προς την
τήρηση κανόνων κοινοβουλευτικής δεοντολογίας.
* Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 67 Α' /18.4.2016

Άρθρο 1
Σκοπός
Η θέσπιση του παρόντος Κώδικα έχει ως σκοπό τη διατύπωση κανόνων που,
συμπληρωματικώς προς αυτούς του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, διέπουν
τη συμπεριφορά των Βουλευτών, τόσο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όσο
και κατά την εν γένει παρουσία τους στην κοινωνία.

Άρθρο 2
Γενικές Αρχές
Οι Βουλευτές οφείλουν:
α) Να τηρούν πιστά τον Κανονισμό της Βουλής και να διαφυλάσσουν την ελεύθερη
και δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου.
β) Να ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία, ανιδιοτέλεια, αντικειμενικότητα
και αλληλοσεβασμό.
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γ) Να τηρούν τις αρχές της προάσπισης του κύρους της Βουλής, της προσήλωσης
στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και της εχεμύθειας, όπου αυτή απαιτείται από το
Σύνταγμα ή νόμο ή τον Κανονισμό της Βουλής.
δ) Να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, κατ’ αποκλεισμό της εξυπηρέτησης σε βάρος
του, οποιουδήποτε οικονομικού ή άλλου προσωπικού συμφέροντος ή οφέλους
υπέρ αυτών των ιδίων ή τρίτων προσώπων.
ε) Να συμβάλλουν στην αποτροπή εκδηλώσεων μίσους κατά προσώπων λόγω της
φυλετικής ή εθνικής καταγωγής τους, των θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεών
τους, του φύλου τους, της ηλικίας τους, της αναπηρίας τους ή του σεξουαλικού
προσανατολισμού τους.
στ) Να προβαίνουν σε συνετή χρήση και διαχείριση των μέσων και παροχών που η
Βουλή θέτει στη διάθεσή τους, αποκλειστικά για την απρόσκοπτη άσκηση του έργου
τους και για την εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων.

Άρθρο 3
Σύγκρουση συμφερόντων
1. Σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται όταν βουλευτής, κατά την άσκηση
καθηκόντων του, εν γνώσει του εξυπηρετεί, σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος,
αμέσως ή εμμέσως, ιδιωτικό συμφέρον, οικονομικό ή άλλο, αυτού του ιδίου ή άλλου,
φυσικού ή νομικού προσώπου.
Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων όταν πρόκειται περί δραστηριότητας ή
ιδιότητάς του ως μέλους του κοινωνικού συνόλου ή ως μέλους ευρείας κοινωνικής
ομάδας προσώπων ή λόγω της δραστηριότητάς του εκ της επαγγελματικής ιδιότητάς
του.
2. Οι Βουλευτές υποχρεούνται, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να
ενημερώνουν εγγράφως τον Πρόεδρο της Βουλής για τυχόν επελθούσα μεταβολή
κατά το χρονικό διάστημα από της υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
μέχρι της υποβολής νέας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ν. 3213/2003, όπως
ισχύει) όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητά τους, όπως και των συζύγων και
των πρώτου βαθμού συγγενών τους, ικανή να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Βουλευτές και για τυχόν επιγενόμενη κατάσταση, ικανή
να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
3. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, όπως και όταν υπάρχει έγγραφη
και επώνυμη αναφορά, ο Πρόεδρος της Βουλής παραπέμπει το ζήτημα στην Ειδική
Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.
4. Σε περίπτωση που, αφού ακούσει τον Βουλευτή, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ή
μετά από αίτησή του, η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας κρίνει ότι
στοιχειοθετείται σύγκρουση συμφερόντων, εισηγείται προς τον Πρόεδρο της Βουλής
περί του πρακτέου.
5. Σε περίπτωση αμφιβολίας της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ως προς την ύπαρξη κατάστασης ικανής να προκαλέσει σύγκρουση
συμφερόντων ή αν αυτή κρίνει ότι το ζήτημα χρήζει περαιτέρω έρευνας, ο Πρόεδρος
της ενημερώνει τον Πρόεδρο της Βουλής. Εν συνεχεία, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας εισηγείται προς τον Πρόεδρο της Βουλής περί του
πρακτέου.
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Άρθρο 4
Δώρα, σχετικές παροχές και ωφελήματα
1. Οι Βουλευτές οφείλουν να μην αποδέχονται δώρα ή παροχές ή άλλα ωφελήματα,
των οποίων η φύση ή η χρηματική αξία εγείρουν ζητήματα μεροληπτικής άσκησης
των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων. Χρηματική αξία μεγαλύτερη των
διακοσίων (200) ευρώ θεωρείται, κατά τεκμήριο, και σύμφωνα με τη διεθνή
πρακτική, ικανή να εγείρει ζητήματα αμεροληψίας.
2. Δώρα των οποίων η αξία είναι μικρότερη των διακοσίων (200) ευρώ, τα οποία
δίδονται ως αναμνηστικά επίσημης επίσκεψης και φιλοξενίας στο πλαίσιο
κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, καταχωρίζονται, με δήλωση του Βουλευτή και με
ευθύνη της Διεύθυνσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στην οποία ανήκει ο
βουλευτής, σε ειδικό κατάλογο, ο οποίος τηρείται στη γραμματεία της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Με δήλωση του Βουλευτή
καταχωρίζονται, επίσης, όπως ανωτέρω, δώρα, παροχές και άλλα ωφελήματα των
οποίων η χρηματική αξία ξεπερνά τα διακόσια (200) ευρώ, με ειδική αιτιολογία του
Βουλευτή ως προς την αποδοχή τους.
3. Σε περίπτωση έγγραφης και επώνυμης αναφοράς, όπως και σε περίπτωση κατά την
οποία Βουλευτής αμφιβάλλει περί του πρακτέου, το ζήτημα ελέγχεται από την Ειδική
Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, η οποία προβαίνει σε ό,τι είναι
αναγκαίο προς αυτό.

Άρθρο 5
Χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών
και εγγράφων προς ίδιον όφελος
1. Οι Βουλευτές οφείλουν να μη χρησιμοποιούν προς ίδιον οικονομικό όφελος ή προς
οικονομικό όφελος τρίτου προσώπου εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα, που
περιέρχονται σε γνώση τους εκ της άσκησης των καθηκόντων τους.
2. Στην περίπτωση που Βουλευτής γνωστοποιεί, με οποιονδήποτε τρόπο, προς
τρίτους πληροφορίες ή έγγραφα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται
ιδιαίτερα υπ’ όψιν η αιτιολόγηση της απόφασής του, σε συνδυασμό με τις αρχές της
διαφάνειας και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.
3. Η ρύθμιση του παρόντος άρθρου δεν παρακωλύει την άσκηση του
κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Άρθρο 6
Κατάθεση αναφορών
1. Οι αναφορές που έχουν ως αντικείμενο παράβαση διατάξεων του παρόντος
Κώδικα υποβάλλονται εγγράφως και επωνύμως και κατατίθενται σε πρωτόκολλο της
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.
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2. Σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται ειδικότερη διαδικασία στις
ρυθμίσεις των προηγούμενων άρθρων, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας, αν κρίνει ότι το ζήτημα πρέπει να διερευνηθεί, ενημερώνει τον
Πρόεδρο της Βουλής. Ο Πρόεδρος της Βουλής παραπέμπει, εν συνεχεία, το ζήτημα
στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, η οποία ενεργεί κατ’
ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 3 του παρόντος Κώδικα.
3. Σε κάθε περίπτωση, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
μπορεί να επιληφθεί ζητήματος αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς βουλευτή και
αυτεπαγγέλτως, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 7
Συνδρομή στο έργο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
1. Οι Βουλευτές τους οποίους αφορά έρευνα σχετική με παράβαση ρύθμισης του
παρόντος Κώδικα, όπως και κάθε δημόσια αρχή ή ιδιωτικός φορέας, οφείλουν να
συντρέχουν την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο έργο
της.
2. Σε περίπτωση που η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
διαπιστώσει ότι αυτό δεν καθίσταται εφικτό, ενημερώνει σχετικώς τον Πρόεδρο της
Βουλής.
3. Οι Βουλευτές ακούγονται πάντοτε από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας είτε μετά από πρόσκλησή τους προς τούτο είτε μετά
από αίτησή τους.

Άρθρο 8
Πειθαρχικά μέτρα
1. Σε περίπτωση που, μετά την κατάθεση της εισήγησης της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και εντός προθεσμίας οριζόμενης από
τον Πρόεδρο της Βουλής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες,
ο Βουλευτής δεν συμμορφώνεται προς την ως άνω εισήγηση, δύνανται να
επιβάλλονται, μετά από εισήγηση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής και, κατά περίπτωση, απόφαση του
Προέδρου της Βουλής ή πρότασή του προς την Ολομέλεια της Βουλής ή το Τμήμα
Διακοπής των Εργασιών της Βουλής και απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής ή του
Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής, τα εξής πειθαρχικά μέτρα:
α) Όταν πρόκειται περί επίδειξης συμπεριφοράς κατά παράβαση των γενικών αρχών
του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, ανάκληση στην τάξη, κατ’ ανάλογη εφαρμογή
του άρθρου 78 του Κανονισμού της Βουλής και, σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις,
μομφή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου
80 του Κανονισμού της Βουλής.
β) Όταν πρόκειται περί παράβασης της διάταξης που αφορά σύγκρουση
συμφερόντων, προσωρινός αποκλεισμός του Βουλευτή διάρκειας μέχρι δεκαπέντε
(15) ημερών από τις συνεδριάσεις της Βουλής ή αποκλεισμός από τις συνεδριάσεις

205
συγκεκριμένης επιτροπής στις οποίες συζητείται ζήτημα σχετικό με την υπό έλεγχο
σύγκρουση συμφερόντων, και, σωρευτικώς ή εναλλακτικώς, περικοπή του ενός
δευτέρου (1/2) της μηνιαίας αποζημίωσής του, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου
81 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Κανονισμού της Βουλής.
γ) Όταν πρόκειται περί παράβασης της διάταξης που αφορά την αποδοχή δώρων ή
παροχών ή ωφελημάτων, περικοπή μέχρι του ενός δευτέρου (1/2) της μηνιαίας
αποζημίωσης του Βουλευτή και υποχρέωση απόδοσης του ωφελήματος υπέρ
κοινωφελούς σκοπού, κατά την εισήγηση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Η ποινή επαναλαμβάνεται ανά μήνα, μέχρι
συμμόρφωσης του Βουλευτή προς την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής ή του
Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής.
δ) Όταν πρόκειται περί παράβασης της διάταξης που αφορά τη χρήση εμπιστευτικών
πληροφοριών, περικοπή, με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, μέχρι του ενός
δευτέρου (1/2) της μηνιαίας αποζημίωσης του Βουλευτή.
2. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Βουλευτής καλείται, πριν από την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου, ενώπιον του Προέδρου της Βουλής ή της Ολομέλειας της
Βουλής ή του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής, προκειμένου να
αναπτύξει, εντός είκοσι (20) λεπτών, τις απόψεις του.
Τα επιβαλλόμενα πειθαρχικά μέτρα ανακοινώνονται στην Ολομέλεια του Σώματος
και δύνανται, σε περιπτώσεις λήψης αυστηρών μέτρων, να αναρτώνται στο
διαδικτυακό τόπο της Βουλής.

Άρθρο 9
Συνεδριάσεις της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
1. Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας συνέρχεται σε όλες τις περιπτώσεις
σε μυστική συνεδρίαση, το απόρρητο δε της διαδικασίας διατηρείται μέχρις ότου ο
Πρόεδρος της Βουλής, μετά την κατάθεση της εισήγησης της Επιτροπής, είτε
επιβάλει πειθαρχικό μέτρο, είτε υποβάλει πρόταση περί λήψης πειθαρχικού μέτρου
στην Ολομέλεια της Βουλής ή το Τμήμα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. Τα
πρακτικά τηρούνται από το Τμήμα Πρακτικών Επιτροπών και Γραμματείας της
Διεύθυνσης Διαρκών Επιτροπών.
2. Το απόρρητο δεν ισχύει έναντι του ενδιαφερόμενου Βουλευτή.

Άρθρο 10
Δημοσιότητα του Κώδικα Δεοντολογίας
των Βουλευτών
Ο παρών Κώδικας αποτελεί Παράρτημα του Α΄ Μέρους του Κανονισμού της Βουλής
και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής.
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Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Ο παρών Κώδικας ισχύει από της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
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Θεματικό ευρετήριο
Κώδικα Δεοντολογίας των μελών
Ελληνικού Κοινοβουλίου

του

- ΑΑναφορά
Αναφορά για παράβαση διατάξεων του Κώδικα, 6 § 1
Αναφορά για παράβαση των διατάξεων για δώρα, παροχές και ωφελήματα Βουλευτών, 4 § 3
Αναφορά για παράβαση των διατάξεων για τη σύγκρουση συμφερόντων Βουλευτή, 3 § 3
Κατάθεση
βλ. Κατάθεση αναφορών
Παραπομπή στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, 3 § 3, 6 § 2
-ΒΒουλευτής
Αντιδεοντολογική συμπεριφορά, 6 § 3
Δώρα, σχετικές παροχές και ωφελήματα
βλ. σχετικό λήμμα
Πειθαρχικά μέτρα, 8
Προηγούμενη ακρόαση Βουλευτή, 3 § 4, 7 § 3, 8 § 2
Σύγκρουση συμφερόντων, 3
Συνδρομή στο έργο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, 7
Χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και εγγράφων προς ίδιον όφελος, 5
-ΓΓενικές Αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας 2
Αναφορά για παράβαση διατάξεων του Κώδικα, 6 § 1
Πειθαρχικά μέτρα για παράβαση των γενικών αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας, 8 § 1α)
-ΔΔημοσιότητα του Κώδικα Δεοντολογίας
βλ. Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Δώρα Βουλευτών
βλ. Δώρα, σχετικές παροχές και ωφελήματα Βουλευτών
Δώρα, σχετικές παροχές και ωφελήματα Βουλευτών 4
Δήλωση Βουλευτή, 4 § 2
Κατάλογος δώρων, παροχών και ωφελημάτων, 4 § 2
Πειθαρχικά μέτρα για παράβαση των διατάξεων περί αποδοχής δώρων, παροχών και
ωφελημάτων Βουλευτών, 8 § 1γ)
Χρηματική αξία, 4 § 1
-ΕΕιδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
Αυτεπάγγελτη διερεύνηση ζητήματος αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς Βουλευτή, 6 § 3
Διερεύνηση ζητήματος, 6 § 2
Εισήγηση στον Πρόεδρο της Βουλής, 3 §§ 4,5, 8 § 1, 9 § 1
Έλεγχος επί αναφορών περί αποδοχής δώρων, παροχών και ωφελημάτων Βουλευτών, 4 § 3
Έλεγχος επί ζητήματος περί αποδοχής δώρων, παροχών και ωφελημάτων Βουλευτών, κατόπιν
αιτήματός τους, 4 § 3
Ενημέρωση του Προέδρου της Βουλής, 3 § 5, 6 § 2, 7 § 2
Έρευνα για τυχόν παράβαση διατάξεων του Κώδικα, 6 § 2
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Έρευνα επί αναφορών περί σύγκρουσης συμφερόντων, 3 §§ 3,4,5
Έρευνα επί ζητήματος σύγκρουσης συμφερόντων, σε συνέχεια σχετικής έγγραφης
ενημέρωσης Βουλευτή, 3 §§ 3,4,5
Κατάθεση αναφορών, 6 § 1
Κατάλογος δώρων, παροχών και ωφελημάτων/τήρηση, 4 § 2
Παραπομπή ζητήματος από τον Πρόεδρο της Βουλής, 3 § 3, 6 § 2
Προηγούμενη ακρόαση Βουλευτή, 3 § 4, 7 § 3
Συνδρομή από Βουλευτές, δημόσιες αρχές, ιδιωτικούς φορείς, 7 §§ 1,2
Συνεδριάσεις,
βλ. Συνεδριάσεις της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
Εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα 5
Γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών ή εγγράφων, 5 § 2
Κοινοβουλευτικός έλεγχος, 5 § 3
Πειθαρχικά μέτρα για παράβαση των διατάξεων περί χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών,
8 § 1δ)
Χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και εγγράφων, 5 § 1
-ΚΚατάθεση αναφορών 6 § 1
Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, 10
Γενικές Αρχές, 2
Δημοσιότητα, 10
Έναρξη ισχύος, 11
Ενσωμάτωση του Κώδικα στον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Κοινοβουλευτικό, 10
Σκοπός, 1, Προοίμιο
- ΠΠαροχές Βουλευτών
βλ. Δώρα, σχετικές παροχές και ωφελήματα Βουλευτών
Πειθαρχικά Μέτρα 8
Ανακοίνωση επιβαλλόμενων πειθαρχικών μέτρων, 8 § 2
Ανάρτηση επιβαλλόμενων πειθαρχικών μέτρων στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, 8 § 2
Απόφαση Προέδρου της Βουλής, 8 § 1
Απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής ή του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής,
8§1
Εισήγηση Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, 8 § 1
Πειθαρχικά μέτρα για παράβαση των γενικών αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας, 8 § 1α)
Πειθαρχικά μέτρα για παράβαση των διατάξεων περί αποδοχής δώρων, παροχών και
ωφελημάτων Βουλευτών, 8 § 1γ)
Πειθαρχικά μέτρα για παράβαση των διατάξεων περί σύγκρουσης συμφερόντων, 8 § 1β)
Πειθαρχικά μέτρα για παράβαση των διατάξεων περί χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών,
8 § 1δ)
Προηγούμενη ακρόαση Βουλευτή, 8 § 2
Πρόταση του Προέδρου της Βουλής προς το Σώμα, 8 § 1
Πρόεδρος της Βουλής
Απόφαση για την επιβολή πειθαρχικών μέτρων, 8 § 1
Ενημέρωση του Προέδρου της Βουλής για μεταβολή περιουσιακής κατάστασης Βουλευτή,
ικανής να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων, 3 § 2
Παραπομπή ζητήματος στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας,
3 § 3, 6 § 2
Πρόταση για την επιβολή πειθαρχικών μέτρων, 8 § 1
-ΣΣύγκρουση συμφερόντων 3
Αναφορά με αντικείμενο τη σύγκρουση συμφερόντων Βουλευτή, 3 § 3
Έννοια, 3 § 1
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Πειθαρχικά μέτρα για παράβαση των διατάξεων περί σύγκρουσης συμφερόντων, 8 § 1β)
Συνεδριάσεις της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας 9
Απόρρητο της διαδικασίας, 9 §§ 1,2
Μυστική συνεδρίαση, 9 § 1
Πρακτικά/τήρηση πρακτικών, 9 § 1
-ΧΧρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και εγγράφων προς ίδιον όφελος
βλ. Εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα
-ΩΩφελήματα Βουλευτών
βλ. Δώρα, σχετικές παροχές και ωφελήματα Βουλευτών
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*ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με την από 20.6.1996 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151 Α΄ /8.7.1996)
προβλέφθηκε ότι, με πρόταση του Προέδρου της Βουλής και σύμφωνη γνώμη της
Διάσκεψης των Προέδρων, η Βουλή μπορεί να συστήσει ίδιο νομικό πρόσωπο με τη
μορφή ιδρύματος ή άλλου νομικού τύπου, με σκοπό τη διάδοση των αρχών του
Κοινοβουλευτισμού και της Δημοκρατίας και τη συμμετοχή γενικώς της Βουλής στα
πολιτιστικά, κοινωνικά και μορφωτικά ζητήματα της χώρας, καθώς και την
υποστήριξη προσπαθειών βελτίωσης γενικώς της διεθνούς θέσης της Ελλάδας.
Με την από 27 Μαΐου 1999 (ΦΕΚ 116 Α΄/9.6.1999) απόφαση της Ολομέλειας της
Βουλής των Ελλήνων ιδρύθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την
Αθήνα και την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
* Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31 Α' /26.2.2019
Το παρόν Παράρτημα εκδίδεται αυτοτελώς

