
Συγκριτικός πίνακας ισχυουσών και προτεινόµενων διατάξεων 

1.Άρθρο 3 

2.Άρθρα 13 παρ. 5, 33 παρ. 2 και 59 παρ. 1 και 2  

Ισχύουσα διάταξη 
1. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η 
θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο 
ηµών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα 
ενωµένη δογµατικά µε τη Μεγάλη Εκκλησία της 
Κωνσταντινούπολης και µε κάθε άλλη οµόδοξη 
Εκκλησία του Χριστού· τηρεί απαρασάλευτα, 
όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και 
συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. 
Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Ιερά 
Σύνοδο των εν ενεργεία Αρχιερέων και από τη 
Διαρκή Ιερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή 
και συγκροτείται όπως ορίζει ο Καταστατικός 
Χάρτης της Εκκλησίας, µε τήρηση των 
διατάξεων του Πατριαρχικού Τόµου της κθ΄ (29) 
Ιουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης 
Σεπτεµβρίου 1928. 
2. Το εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε 
ορισµένες περιοχές του Κράτους δεν αντίκειται 
στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου.  
3. Το κείµενο της Αγίας Γραφής τηρείται 
αναλλοίωτο. Η επίσηµη µετάφρασή του σε άλλο 
γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την 
έγκριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της 
Ελλάδας και της Μεγάλης του Χριστού 
Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη.

Προτεινόµενη 
1. Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη. 
Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η 
Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία βρίσκεται 
αναπόσπαστα ενωµένη δογµατικά µε το 
Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και 
µε κάθε άλλη Ορθόδοξη Εκκλησία και τηρεί 
απαρασάλευτα τους Κανόνες των Αποστόλων και 
των Οικουµενικών Συνόδων και την εκκλησιαστική 
παράδοση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας 
είναι αυτοκέφαλη και διοικείται σύµφωνα µε όσα 
ορίζουν ο Καταστατικός Χάρτης της, ο Πατριαρχικός 
Τόµος του 1850 και η Συνοδική Πράξη του 1928. Το 
εκκλησιαστικό καθεστώς της Κρήτης και των 
Δωδεκανήσων δεν αντίκειται στις παραπάνω 
διατάξεις.  
2. Το εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε 
ορισµένες περιοχές του Κράτους δεν αντίκειται στις 
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου.  
3. Το κείµενο της Αγίας Γραφής τηρείται 
αναλλοίωτο. Η επίσηµη µετάφρασή του σε άλλο 
γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση 
της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας και της 
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην 
Κωνσταντινούπολη.  
Ερµηνευτική δήλωση  
Ο όρος επικρατούσα θρησκεία δεν αποτελεί 
αναγνώριση επίσηµης κρατικής θρησκείας και δεν 
επιφέρει καµία δυσµενή συνέπεια σε βάρος άλλων 
θρησκευµάτων και γενικότερα στην απόλαυση του 
δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας.
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3.Άρθρο 21 παρ. 1 και 3 και προσθήκη παρ. 7  

Ισχύουσες διατάξεις 
Άρθρο 13 
…… 
5. Κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόµο, 
που ορίζει και τον τύπο του. 

Άρθρο 33 
…… 
2. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, πριν αναλάβει 
την άσκηση των καθηκόντων του, δίνει ενώπιον 
της Βουλής τον ακόλουθο όρκο: 
"Ορκίζοµαι στο όνοµα της Αγίας και Οµοούσιας 
και Αδιαίρετης Τριάδας να φυλάσσω το Σύνταγµα 
και τους νόµους, να µεριµνώ για την πιστή τους 
τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία 
και την ακεραιότητα της Χώρας, να προστατεύω 
τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και 
να υπηρετώ το γενικό συµφέρον και την πρόοδο 
του Ελληνικού Λαού". 

Άρθρο 59 
1. Οι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά 
τους δίνουν στο Βουλευτήριο και σε δηµόσια 
συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο: “Ορκίζοµαι στο 
όνοµα της Αγίας και Οµοούσιας και Αδιαίρετης 
Τριάδας να είµαι πιστός στην Πατρίδα και το 
δηµοκρατικό πολίτευµα, να υπακούω στο 
Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώνω 
ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου”. 
2. Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι βουλευτές δίνουν 
τον ίδιο όρκο σύµφωνα µε τον τύπο της δικής 
τους θρησκείας ή του δικού τους δόγµατος. 
……

Προτεινόµενες 
Άρθρο 13 
…… 
5. Κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόµο, 
που ορίζει και τον τύπο του. Η ορκωµοσία 
κρατικών αξιωµατούχων και δηµόσιων 
λειτουργών και υπαλλήλων γίνεται µε πολιτικό 
όρκο. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο υπόχρεος 
επιλέγει ελεύθερα αν θα δώσει πολιτικό ή 
θρησκευτικό όρκο.  

Άρθρο 33 
…… 
2. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, πριν αναλάβει 
την άσκηση των καθηκόντων του, δίνει ενώπιον 
της Βουλής τον ακόλουθο όρκο: 
“Διαβεβαιώνω στην τιµή και τη συνείδησή µου ότι 
θα φυλάσσω το Σύνταγµα και τους νόµους, θα 
µεριµνώ για την πιστή τους τήρηση, θα 
υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την 
ακεραιότητα της Χώρας, θα προστατεύω τα 
δικαιώµατα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και θα 
υπηρετώ το γενικό συµφέρον και την πρόοδο του 
Ελληνικού Λαού”. 

Άρθρο 59 
1. Οι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά 
τους δίνουν στο Βουλευτήριο και σε δηµόσια 
συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο: “Διαβεβαιώνω 
στην τιµή και τη συνείδησή µου ότι θα είµαι πιστός 
στην Πατρίδα και το δηµοκρατικό πολίτευµα, θα 
υπακούω στο Σύνταγµα και τους νόµους και θα 
εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου”. 
2. Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι βουλευτές δίνουν 
τον ίδιο όρκο σύµφωνα µε τον τύπο της δικής 
τους θρησκείας ή του δικού τους δόγµατος. 
……

Ισχύουσα διάταξη 
1. H οικογένεια, ως θεµέλιο της συντήρησης και 
προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάµος, η 
µητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την 
προστασία του Κράτους.  
…… 

3. Το Κράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών 
και παίρνει ειδικά µέτρα για την προστασία της 
νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την 
περίθαλψη των απόρων.

Προτεινόµενη 
1. Το κράτος εγγυάται, µέσω καθολικών 
κοινωνικών υπηρεσιών και εισοδηµατικών 
ενισχύσεων, αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για 
όλους. Για τον προσδιορισµό του επιπέδου 
διαβίωσης ο νοµοθέτης οφείλει να χρησιµοποιεί 
επιστηµονικές µεθόδους και να λαµβάνει υπόψη 
τις επίκαιρες αντικειµενικές κοινωνικές συνθήκες. 
Ειδική προστασία παρέχεται στην οικογένεια, το 
γάµο, τη µητρότητα, στα παιδιά, τους νέους και 
τους ηλικιωµένους, τα άτοµα µε αναπηρία και 
τους άπορους.   
…… 
3. Το κράτος εγγυάται το δικαίωµα στην υγεία και 
υποχρεώνεται να παρέχει καθολική πρόσβαση σε 
αποτελεσµατικές παροχές υγείας µέσω του 
Εθνικού Συστήµατος Υγείας.  
…… 
7. Βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως το νερό και η 
ηλεκτρική ενέργεια, και τα δίκτυα διανοµής τους 
υπόκεινται σε καθεστώς δηµόσιας υπηρεσίας και 
τελούν σε δηµόσιο έλεγχο
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4.Άρθρο 22 παρ. 1, 2, 4 και 5   

5.Άρθρο 28 παρ. 2  

6.Άρθρα 30 παρ. 1, 32 παρ. 4 και 5, 34 παρ. 1 εδ. β΄, 35 παρ. 2 εδ. β΄ και 
41 παρ. 5  

Ισχύουσα διάταξη 
1. ……  
Όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή 
άλλη διάκριση, έχουν δικαίωµα ίσης αµοιβής για 
παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας. 
2. Με νόµο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, 
που συµπληρώνονται από τις συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας συναπτόµενες µε ελεύθερες 
διαπραγµατεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, µε 
τους κανόνες που θέτει η διαιτησία. 
…… 

4. Οποιαδήποτε µορφή αναγκαστικής εργασίας 
απαγορεύεται. 
Ειδικοί νόµοι ρυθµίζουν τα σχετικά µε την επίταξη 
προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέµου 
ή επιστράτευσης ή για την αντιµετώπιση αναγκών 
της άµυνας της Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής 
ανάγκης από θεοµηνία ή ανάγκης που µπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία, καθώς και τα 
σχετικά µε την προσφορά προσωπικής εργασίας 
στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης για 
την ικανοποίηση τοπικών αναγκών.  

5. Το Κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση 
των εργαζοµένων, όπως νόµος ορίζει. 

Προτεινόµενη 
1. ……  
Όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία 
ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωµα ίσης αµοιβής για 
παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας. 
2. Με νόµο τίθενται οι γενικοί, ελάχιστοι όροι 
προστασίας των εργαζοµένων, µε σεβασµό των 
ορίων των διεθνών συµβάσεων και της αρχής της 
ανθρώπινης αξίας. Ειδικότεροι όροι εργασίας και 
ο ελάχιστος µισθός ρυθµίζονται µε συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας που συνάπτονται µε 
ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και, αν 
αυτές αποτύχουν, µε διαιτητικές αποφάσεις που 
εξοµοιώνονται πλήρως µε συλλογικές συµβάσεις. 
Η µονοµερής προσφυγή στη διαιτησία είναι 
δικαίωµα των µερών της συλλογικής διαφοράς και 
ασκείται όπως νόµος ορίζει. Σε περίπτωση 
σύγκρουσης ή σώρευσης συλλογικών ρυθµίσεων 
ή νοµοθετικών ή κανονιστικών πράξεων ισχύει η 
αρχή της εύνοιας. 
…… 
4. Οποιαδήποτε µορφή αναγκαστικής εργασίας 
απαγορεύεται. 
Ειδικοί νόµοι ρυθµίζουν τα σχετικά µε την επίταξη 
προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέµου 
ή επιστράτευσης ή για την αντιµετώπιση αναγκών 
της άµυνας της Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής 
ανάγκης από θεοµηνία ή ανάγκης που µπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία, καθώς και τα 
σχετικά µε την προσφορά προσωπικής εργασίας 
στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης για 
την ικανοποίηση τοπικών αναγκών. Η επίταξη 
υπηρεσιών απαγορεύεται ως µέτρο 
αντιµετώπισης των συνεπειών απεργίας.  
5. Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί δικαίωµα. Το 
κράτος υποχρεώνεται να εξασφαλίζει 
αποτελεσµατική προστασία έναντι όλων των 
ασφαλιστικών κινδύνων µέσω ενός ενιαίου 
συστήµατος καθολικής κάλυψης, στο πλαίσιο 
δηµόσιου αναδιανεµητικού συστήµατος, που 
λειτουργεί βάσει των αρχών της αλληλεγγύης και 
της ανταποδοτικότητας.  

Ισχύουσα διάταξη 
2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό 
συµφέρον και να προαχθεί η συνεργασία µε άλλα 
κράτη, µπορεί να αναγνωρισθούν, µε συνθήκη ή 
συµφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισµών 
αρµοδιότητες που προβλέπονται από το 
Σύνταγµα. Για την ψήφιση νόµου που κυρώνει 
αυτή τη συνθήκη ή συµφωνία απαιτείται 
πλειοψηφία των τριών πέµπτων του όλου 
αριθµού των βουλευτών.

Προτεινόµενη 
2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό 
συµφέρον και να προαχθεί η συνεργασία µε άλλα 
κράτη, µπορεί να αναγνωρισθούν, µε συνθήκη ή 
συµφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισµών 
αρµοδιότητες που προβλέπονται από το 
Σύνταγµα. Για την ψήφιση νόµου που κυρώνει 
αυτή τη συνθήκη ή συµφωνία απαιτείται 
πλειοψηφία των τριών πέµπτων του όλου 
αριθµού των βουλευτών.  
Εάν η συνθήκη ή συµφωνία προβλέπει 
µεταβίβαση κυριαρχικών αρµοδιοτήτων του 
κράτους, η κύρωσή της γίνεται µε δηµοψήφισµα.
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7.Άρθρο 37 παρ. 2  

Ισχύουσες διατάξεις 
Άρθρο 30  
1. O Πρόεδρος της Δηµοκρατίας είναι ρυθµιστής 
του Πολιτεύµατος. Εκλέγεται από τη Βουλή για 
περίοδο πέντε ετών, όπως ορίζεται στα άρθρα 32 
και 33. 
…… 

Άρθρο 32 
…… 
4. Αν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη 
ψηφοφορία η αυξηµένη αυτή πλειοψηφία, η 
Βουλή διαλύεται µέσα σε δέκα ηµέρες από την 
ψηφοφορία, και προκηρύσσεται εκλογή για 
ανάδειξη νέας Βουλής.  
Η Βουλή που αναδεικνύεται από τις νέες εκλογές, 
αµέσως µόλις συγκροτηθεί σε σώµα, εκλέγει µε 
ονοµαστική ψηφοφορία Πρόεδρο της 
Δηµοκρατίας µε την πλειοψηφία των τριών 
πέµπτων του όλου αριθµού των βουλευτών. 
Αν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, η 
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µέσα σε πέντε 
ηµέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δηµοκρατίας 
εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη 
πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών. Αν 
δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η 
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται ακόµη µία φορά, 
ύστερα από πέντε ηµέρες, µεταξύ των δύο 
προσώπων που πλειοψήφησαν και θεωρείται ότι 
έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκείνος 
που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία. 
5. Αν η Βουλή είναι απούσα, συγκαλείται 
εκτάκτως για να εκλέξει τον Πρόεδρο της 
Δηµοκρατίας, κατά τους ορισµούς της 
παραγράφου 4.  
……  
Άρθρο 34 
1. …  
Κατά την περίοδο της αναπλήρωσης του 
Προέδρου δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις για τη 
διάλυση της Βουλής, µε εξαίρεση την περίπτωση 
του άρθρου 32 παράγραφος 4, καθώς και οι 
διατάξεις για την παύση της Κυβέρνησης και την 
προσφυγή σε δηµοψήφισµα, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 38 παράγραφος 2 και του άρθρου 44 
παράγραφος 2. 
…… 
Άρθρο 35 
…… 
2. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται προσυπογραφή 
για τις ακόλουθες πράξεις: 
…… 
γ) τη διάλυση της Βουλής κατά το άρθρο 32 
παράγραφος 4 και κατά το άρθρο 41 
παράγραφος 1, αν δεν την προσυπογράψει ο 
Πρωθυπουργός, και κατά το άρθρο 53 
παράγραφος 1, αν δεν την προσυπογράψει το 
Υπουργικό Συµβούλιο, 
…… 
Άρθρο 41 
…… 
5. Η Βουλή διαλύεται υποχρεωτικά στην 
περίπτωση του άρθρου 32 παράγραφος 4.

Προτεινόµενες 
Άρθρο 30  
1. O Πρόεδρος της Δηµοκρατίας είναι ρυθµιστής 
του Πολιτεύµατος. Εκλέγεται από τη Βουλή ή το 
εκλογικό σώµα για περίοδο πέντε ετών, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 32 και 33.  
…… 
Άρθρο 32 
…… 
4. Αν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη 
ψηφοφορία η αυξηµένη αυτή πλειοψηφία, οι 
ψηφοφορίες επαναλαµβάνονται ανά µήνα µέχρις 
ότου επιτευχθεί η πλειοψηφία των τριών πέµπτων 
ή µέχρι τη συµπλήρωση εξαµήνου από την 
έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Μετά την 
παρέλευση του εξαµήνου, ο Πρόεδρος της 
Δηµοκρατίας εκλέγεται µεταξύ των δύο 
προσώπων που πλειοψήφησαν στην τελευταία 
ψηφοφορία, µε άµεση, καθολική και µυστική 
ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό 
δικαίωµα, όπως νόµος ορίζει.  

5. Αν η Βουλή είναι απούσα, συγκαλείται 
εκτάκτως για να εκλέξει τον Πρόεδρο της 
Δηµοκρατίας, κατά τους ορισµούς των 
παραγράφων 3 και 4.  
…… 
Άρθρο 34 
1. …  
Κατά την περίοδο της αναπλήρωσης του 
Προέδρου δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις για τη 
διάλυση της Βουλής, µε εξαίρεση την περίπτωση 
του άρθρου 32 παράγραφος 4, καθώς και οι 
διατάξεις για την παύση της Κυβέρνησης και την 
προσφυγή σε δηµοψήφισµα, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 38 παράγραφος 2 και του άρθρου 44 
παράγραφος 2. 
…… 
Άρθρο 35 
…… 
2. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται προσυπογραφή 
για τις ακόλουθες πράξεις: 
…… 
γ) τη διάλυση της Βουλής κατά το άρθρο 32 
παράγραφος 4 και κατά το άρθρο 41 
παράγραφος 1, αν δεν την προσυπογράψει ο 
Πρωθυπουργός, και κατά το άρθρο 53 
παράγραφος 1, αν δεν την προσυπογράψει το 
Υπουργικό Συµβούλιο, 
…… 
Άρθρο 41 
…… 
5. Η Βουλή διαλύεται υποχρεωτικά στην 
περίπτωση του άρθρου 32 παράγραφος 4.
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8.Άρθρα 38 παρ. 1 και 84 παρ. 2  

9.Άρθρο 44 παρ. 2  

Ισχύουσα διάταξη 
2. Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του 
κόµµατος το οποίο διαθέτει στη Βουλή την 
απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Αν κανένα 
κόµµα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία, ο 
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας παρέχει στον αρχηγό 
του κόµµατος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία 
διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η 
δυνατότητα σχηµατισµού Κυβέρνησης που να 
απολαµβάνει την εµπιστοσύνη της Βουλής.

Προτεινόµενη 
2. Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του 
κόµµατος το οποίο διαθέτει στη Βουλή την 
απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Με την εξαίρεση 
της περίπτωσης του τελευταίου εδαφίου της 
επόµενης παραγράφου, ο πρωθυπουργός 
απαιτείται να έχει τη βουλευτική ιδιότητα. Αν 
κανένα κόµµα δεν διαθέτει την απόλυτη 
πλειοψηφία, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας 
παρέχει στον αρχηγό του κόµµατος που διαθέτει 
τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να 
διακριβωθεί η δυνατότητα σχηµατισµού 
Κυβέρνησης που να απολαµβάνει την 
εµπιστοσύνη της Βουλής.  

Ισχύουσες διατάξεις 
Άρθρο 38 
1. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας απαλλάσσει από 
τα καθήκοντά της την Κυβέρνηση, αν αυτή 
παραιτηθεί, καθώς και αν η Βουλή αποσύρει την 
εµπιστοσύνη της κατά το άρθρο 84. Στις 
περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 
37. 
…… 

Άρθρο 84 
…… 
2. Η Βουλή µπορεί µε απόφασή της να αποσύρει 
την εµπιστοσύνη της από την Κυβέρνηση ή από 
µέλος της. Πρόταση δυσπιστίας µπορεί να 
υποβληθεί µόνο µετά την πάροδο εξαµήνου 
αφότου η Βουλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας. 
Η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι 
υπογραµµένη από το ένα έκτο τουλάχιστον των 
βουλευτών και να περιλαµβάνει σαφώς τα θέµατα 
για τα οποία θα διεξαχθεί η συζήτηση.

Προτεινόµενες 
Άρθρο 38 
1. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας απαλλάσσει από 
τα καθήκοντά της την Κυβέρνηση, αν αυτή 
παραιτηθεί, καθώς και αν η Βουλή αποσύρει την 
εµπιστοσύνη της κατά το άρθρο 84. Στις 
περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 
37. οπότε εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 37, 
καθώς και αν η Βουλή αποσύρει την εµπιστοσύνη 
της κατά το άρθρο 84.  
…… 
Άρθρο 84 
…… 
2. Η Βουλή µπορεί µε απόφασή της να αποσύρει 
την εµπιστοσύνη της από την Κυβέρνηση ή από 
µέλος της, µόνο αν µε την ίδια απόφαση προτείνει 
προς διορισµό νέο Πρωθυπουργό. Η Βουλή 
µπορεί επίσης να αποσύρει την εµπιστοσύνη της 
από µέλος της Κυβέρνησης. Πρόταση δυσπιστίας 
µπορεί να υποβληθεί µόνο µετά την πάροδο 
εξαµήνου αφότου η Βουλή απέρριψε πρόταση 
δυσπιστίας. 
Η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι 
υπογραµµένη από το ένα έκτο τουλάχιστον των 
βουλευτών και να περιλαµβάνει σαφώς τα θέµατα 
για τα οποία θα διεξαχθεί η συζήτηση.
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10.Άρθρο 54 παρ. 1 και προσθήκη παρ. 4 και ερµηνευτικής δήλωσης  

Ισχύουσα διάταξη 
2. O Πρόεδρος της Δηµοκρατίας προκηρύσσει µε 
διάταγµα δηµοψήφισµα για κρίσιµα εθνικά 
θέµατα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης 
πλειοψηφίας του όλου αριθµού των βουλευτών, 
που λαµβάνεται µε πρόταση του Υπουργικού 
Συµβουλίου.  

Δηµοψήφισµα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο 
της Δηµοκρατίας µε διάταγµα και για ψηφισµένα 
νοµοσχέδια που ρυθµίζουν σοβαρό κοινωνικό 
ζήτηµα, εκτός από τα δηµοσιονοµικά, εφόσον 
αυτό αποφασιστεί από τα τρία πέµπτα του 
συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση 
των δύο πέµπτων του συνόλου και όπως ορίζουν 
o Κανονισµός της Βουλής και νόµος για την 
εφαρµογή της παραγράφου αυτής.  

Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Βουλής 
περισσότερες από δύο προτάσεις 
δηµοψηφίσµατος για νοµοσχέδιο. 

Αν νοµοσχέδιο υπερψηφιστεί, η προθεσµία του 
άρθρου 42 παράγραφος 1 αρχίζει από τη 
διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος.

Προτεινόµενη 
2. O Πρόεδρος της Δηµοκρατίας προκηρύσσει µε 
διάταγµα δηµοψήφισµα για κρίσιµα εθνικά 
θέµατα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης 
πλειοψηφίας του όλου αριθµού των βουλευτών, 
που λαµβάνεται µε πρόταση του Υπουργικού 
Συµβουλίου. Δηµοψήφισµα του προηγούµενου 
εδαφίου προκηρύσσεται και µετά από αίτηση 
πεντακοσίων χιλιάδων πολιτών που έχουν το 
εκλογικό δικαίωµα, όπως νόµος ορίζει.  
Δηµοψήφισµα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο 
της Δηµοκρατίας µε διάταγµα και για ψηφισµένα 
νοµοσχέδια που ρυθµίζουν σοβαρό κοινωνικό 
ζήτηµα, εκτός από τα δηµοσιονοµικά, εφόσον 
αυτό αποφασιστεί από τα τρία πέµπτα του 
συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση 
των δύο πέµπτων του συνόλου και όπως ορίζουν 
o Κανονισµός της Βουλής και νόµος για την 
εφαρµογή της παραγράφου αυτής. Δηµοψήφισµα 
του προηγούµενου εδαφίου προκηρύσσεται και 
µετά από αίτηση ενός εκατοµµυρίου πολιτών που 
έχουν το εκλογικό δικαίωµα, όπως νόµος ορίζει. 
Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Βουλής 
περισσότερες από δύο προτάσεις 
δηµοψηφίσµατος για νοµοσχέδιο. 
Σε περίπτωση αµφισβήτησης ως προς το αν η 
αίτηση δηµοψηφίσµατος µε λαϊκή πρωτοβουλία 
αφορά κρίσιµο εθνικό θέµα ή νοµοσχέδιο που 
ρυθµίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα αποφαίνεται η 
Βουλή µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου 
αριθµού των βουλευτών.  
Αν νοµοσχέδιο υπερψηφιστεί, η προθεσµία του 
άρθρου 42 παράγραφος 1 αρχίζει από τη 
διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος. 

Ισχύουσα διάταξη 

1. Το εκλογικό σύστηµα και οι εκλογικές 
περιφέρειες ορίζονται µε νόµο που ισχύει από τις 
µεθεπόµενες εκλογές, εκτός και αν προβλέπεται 
η ισχύς του άµεσα από τις επόµενες εκλογές µε 
ρητή διάταξη που ψηφίζεται µε την πλειοψηφία 
των δύο τρίτων του όλου αριθµού των 
βουλευτών. 

Προτεινόµενη 
1. Για την εκλογή βουλευτών εφαρµόζεται 
αναλογικό εκλογικό σύστηµα. Το εκλογικό 
σύστηµα και οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται µε 
νόµο που ισχύει από τις µεθεπόµενες εκλογές, 
εκτός και αν προβλέπεται η ισχύς του άµεσα από 
τις επόµενες εκλογές µε ρητή διάταξη που 
ψηφίζεται µε την πλειοψηφία των δύο τρίτων του 
όλου αριθµού των βουλευτών.  
…… 
4. Με το νόµο της παραγράφου 3 του άρθρου 51 
µπορεί να ορίζεται ότι έως πέντε βουλευτές 
εκλέγονται σε ευρύτερες εκλογικές περιφέρειες 
µόνιµης εγκατάστασης απόδηµου Ελληνισµού, µε 
ενιαίο ψηφοδέλτιο σε κάθε µία από αυτές.  
…… 
Ερµηνευτική δήλωση 
Εκλογικό σύστηµα θεωρείται αναλογικό, εφόσον 
το τελικό ποσοστό κατανοµής των βουλευτικών 
εδρών δεν αποκλίνει περισσότερο από δέκα τοις 
εκατό από το αντίστοιχο ποσοστό ψήφων που 
έλαβε κάθε συνδυασµός στο σύνολο της 
Επικράτειας. Επιτρέπεται η θέσπιση ελάχιστου 
ορίου ποσοστού ψήφων για την εκλογή 
βουλευτών, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το τρία 
τοις εκατό
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11.Άρθρο 56, προσθήκη παρ. 5  

12.Άρθρο 62 

13.Άρθρο 73 παρ. 1 

14.Άρθρο 86 παρ. 3 και προσθήκη ερµηνευτικής δήλωσης 

Ισχύουσα διάταξη Προτεινόµενη 
 5. Όσοι έχουν διατελέσει βουλευτές σε τρεις διαδοχικές 
βουλευτικές περιόδους δεν µπορούν να ανακηρυχθούν 
υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές στις αµέσως 
επόµενες εκλογές. Το κώλυµα της παραγράφου αυτής δεν 
συντρέχει για βουλευτικές περιόδους µε διάρκεια 
µικρότερη των τριάντα δύο µηνών. Από το κώλυµα 
εξαιρούνται οι πρόεδροι κοινοβουλευτικών οµάδων και 
όσοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί.

Ισχύουσα διάταξη 
1. Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο 
βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαµβάνεται ούτε 
φυλακίζεται ούτε µε άλλο τρόπο περιορίζεται 
χωρίς άδεια του Σώµατος. Επίσης δεν διώκεται 
για πολιτικά εγκλήµατα βουλευτής της Βουλής 
που διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως την 
ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής.  
Η άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν 
αποφανθεί µέσα σε τρεις µήνες αφότου η αίτηση 
του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον 
Πρόεδρο της Βουλής. 
Η τρίµηνη προθεσµία αναστέλλεται κατά τη 
διάρκεια των διακοπών της Βουλής. 
Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα 
κακουργήµατα.

Προτεινόµενη 
1. Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος και για 
αδικήµατα που σχετίζονται άµεσα µε την άσκηση 
των καθηκόντων του, ο βουλευτής δεν διώκεται 
ούτε συλλαµβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε µε 
άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του 
Σώµατος. Επίσης δεν διώκεται για πολιτικά 
εγκλήµατα βουλευτής της Βουλής που διαλύθηκε, 
από τη διάλυσή της και έως την ανακήρυξη των 
βουλευτών της νέας Βουλής.  
Η άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν 
αποφανθεί µέσα σε τρεις µήνες αφότου η αίτηση 
του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον 
Πρόεδρο της Βουλής. 
Η τρίµηνη προθεσµία αναστέλλεται κατά τη 
διάρκεια των διακοπών της Βουλής. 
Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα 
κακουργήµατα. Για τα λοιπά αδικήµατα, καθώς και 
για τα αυτόφωρα κακουργήµατα δεν απαιτείται 
άδεια της Βουλής. 

Ισχύουσα διάταξη 
1. Το δικαίωµα πρότασης νόµων ανήκει στη 
Βουλή και στην Κυβέρνηση. 

Προτεινόµενη 
1. Το δικαίωµα πρότασης νόµων ανήκει στη 
Βουλή και στην Κυβέρνηση. Νόµους µπορούν 
επίσης προτείνουν εκατό χιλιάδες πολίτες που 
έχουν το εκλογικό δικαίωµα, µε τη διαδικασία και 
τους όρους που ορίζει ο νόµος. 
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15.Άρθρο 101Α 

Ισχύουσα διάταξη 
1. Μόνο η Βουλή έχει την αρµοδιότητα να ασκεί 
δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν µέλη 
της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά 
αδικήµατα που τέλεσαν κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, όπως νόµος ορίζει. 
Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυµων υπουργικών 
αδικηµάτων. 
…… 
3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από 
τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, µε 
απόφασή της που λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών, 
συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη 
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, 
διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως 
προδήλως αβάσιµη. Το πόρισµα της επιτροπής 
του προηγούµενου εδαφίου εισάγεται στην 
Ολοµέλεια της Βουλής η οποία αποφασίζει για 
την άσκηση ή µη δίωξης. Η σχετική απόφαση 
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου 
αριθµού των βουλευτών. 
Η Βουλή µπορεί να ασκήσει την κατά την 
παράγραφο 1 αρµοδιότητά της µέχρι το πέρας 
της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής 
περιόδου που αρχίζει µετά την τέλεση του 
αδικήµατος.  
Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή µπορεί 
οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να 
αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια 
διαδικασία. 
……

Προτεινόµενη 
1. Μόνο η Βουλή έχει την αρµοδιότητα να ασκεί 
δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν µέλη της 
Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήµατα 
που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους, όπως νόµος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση 
ιδιώνυµων υπουργικών αδικηµάτων. 
…… 
3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από 
τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, µε 
απόφασή της που λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών, 
συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη 
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, 
η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιµη. 
Το πόρισµα της επιτροπής του προηγούµενου 
εδαφίου εισάγεται στην Ολοµέλεια της Βουλής η 
οποία αποφασίζει για την άσκηση ή µη δίωξης. Η 
σχετική απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών. 
Η Βουλή µπορεί να ασκήσει την κατά την 
παράγραφο 1 αρµοδιότητά της µέχρι το πέρας της 
δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής 
περιόδου που αρχίζει µετά την τέλεση του 
αδικήµατος.  
Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή µπορεί 
οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να 
αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια 
διαδικασία.  
…… 
Ερµηνευτική δήλωση 
Στα αδικήµατα της παραγράφου 1 δεν 
περιλαµβάνονται όσα τελέστηκαν απλώς επ’ 
ευκαιρία της άσκησης υπουργικών καθηκόντων.

 8



16.Άρθρο 102 παρ. 2 

Ισχύουσα διάταξη 
1. Όπου από το Σύνταγµα προβλέπεται η 
συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, 
τα µέλη της διορίζονται µε ορισµένη θητεία και 
διέπονται από προσωπική και λειτουργική 
ανεξαρτησία, όπως νόµος ορίζει. 

2. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την επιλογή και την 
υπηρεσιακή κατάσταση του επιστηµονικού και 
λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας που 
οργανώνεται για την υποστήριξη της λειτουργίας 
κάθε ανεξάρτητης αρχής. Τα πρόσωπα που 
στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να 
έχουν τα ανάλογα προσόντα, όπως νόµος ορίζει. 
Η επιλογή τους γίνεται µε απόφαση της 
Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και µε 
επιδίωξη οµοφωνίας ή πάντως µε την αυξηµένη 
πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων των µελών 
της. Τα σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής 
ορίζονται από τον Κανονισµό της Βουλής. 
3. Με τον Κανονισµό της Βουλής ρυθµίζονται όσα 
αφορούν τη σχέση των ανεξάρτητων αρχών µε τη 
Βουλή και ο τρόπος άσκησης του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Προτεινόµενη 
1. Όπου από το Σύνταγµα προβλέπεται η 
συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, 
τα µέλη της διορίζονται µε ορισµένη θητεία και 
διέπονται από προσωπική και λειτουργική 
ανεξαρτησία, όπως νόµος ορίζει. Ανεξάρτητες 
αρχές που δεν προβλέπονται στο Σύνταγµα 
ιδρύονται µόνο µε νόµο που ψηφίζεται µε την 
πλειοψηφία των τριών πέµπτων του όλου 
αριθµού των βουλευτών. Η διάταξη του 
προηγούµενου εδαφίου δεν θίγει αρχές που 
έχουν ιδρυθεί πριν από τη θέση της σε ισχύ.  
2. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την επιλογή και την 
υπηρεσιακή κατάσταση του επιστηµονικού και 
λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας που 
οργανώνεται για την υποστήριξη της λειτουργίας 
κάθε ανεξάρτητης αρχής. Τα πρόσωπα που 
στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να 
έχουν τα ανάλογα προσόντα, όπως νόµος ορίζει. 
Η επιλογή τους γίνεται µε απόφαση της 
Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής µε την 
αυξηµένη πλειοψηφία των τριών πέµπτων των 
µελών της. Τα σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής 
ορίζονται από τον Κανονισµό της Βουλής.  
3. Οι ανεξάρτητες αρχές υπόκεινται στον έλεγχο 
της Βουλής για πράξεις ή παραλείψεις τους. Με 
τον Κανονισµό της Βουλής ρυθµίζονται όσα 
αφορούν τη σχέση των ανεξάρτητων αρχών µε τη 
Βουλή και ο τρόπος άσκησης του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

Ισχύουσα διάταξη 
2. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν 
διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Οι αρχές 
τους εκλέγονται µε καθολική και µυστική 
ψηφοφορία, όπως νόµος ορίζει.

Προτεινόµενη 
2. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν 
διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους 
εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική 
ψηφοφορία και µε αναλογικό εκλογικό σύστηµα, 
όπως νόµος ορίζει. Νόµος ορίζει τη συγκρότηση 
και λειτουργία τοπικών λαϊκών συνελεύσεων, 
καθώς και τις προϋποθέσεις και τον τρόπο 
διενέργειας τοπικών δηµοψηφισµάτων και λαϊκών 
πρωτοβουλιών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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