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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ A ́ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του από 13 Μαρτίου 2017 Ψηφίσματος της Α ́ Αναθεωρητικής 

Βουλής των Ελλήνων «ψήφιση, δημοσίευση και θέση σε ισχύ των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος». 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  

α)  Το άρθρο 110 παρ. 5 του Συντάγματος  

β)  Το άρθρο 91 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β ́ – ΦΕΚ 51 Α ́/10.4.1997)  

γ)  Το από 13 Μαρτίου 2017 Ψήφισμα της Α’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «ψήφιση, δημοσίευση 

και θέση σε ισχύ των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος».  

 

Π α ρ α γ γ έ λ λ ο υ μ ε 

 

Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο των αναθεωρημένων διατάξεων που 

τίθενται σε ισχύ με το Ψήφισμα αυτό, το οποίο έχει ως εξής:  

 

«ΨΗΦΙΣΜΑ 

Ψήφιση, δημοσίευση και θέση σε ισχύ των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος. 

 

Η Α ́ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1.  τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής,  

2.  την από 15 Νοεμβρίου 2017 πρόταση του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας Γεώργιου 

Ευγενίδη προς τη Βουλή των Ελλήνων για την αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του Συντάγματος,  

3.  την από 15 Δεκεμβρίου 2007 απόφαση της Βουλής των Ελλήνων για την αναθεώρηση διατάξεων του 

Συντάγματος,  

4.  την υπ’ αριθμ. 1/1/7.1.2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Ρέππα περί συστάσεως 

Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος,  

 



ψ η φ ί ζ ε ι 

 

Α. Οι διατάξεις που αναθεωρούνται έχουν ως εξής:  

 

 

Άρθρο 3 

 

1.  Η Ελλάδα αποτελεί Κοσμικό Κράτος. 

2.  Το κράτος αναγνωρίζει ως ενορίες Της 

Εκκλησίας της Ελλάδος εκείνες που 

αναγνωρίζει η Ιερά Σύνοδος Της Εκκλησίας 

της Ελλάδος. 

3.  Ο πλήρης διαχωρισμός Της Εκκλησίας από το 

Κράτος δεν πραγματοποιείται πριν απο την 

ολοκλήρωση των εργασιών δύο 

κοιινοβουλευτικών περιόδων. 

 

Άρθρο 16 

 

1.  H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η 

διδασκαλία είναι ελεύθερες η ανάπτυξη και η 

προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του 

Kράτους. H ακαδημαϊκή ελευθερία και η 

ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν 

από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα.  

2.  H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του 

Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, 

πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή 

των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και 

θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή 

τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.  

3.  Tα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να 

είναι λιγότερα από εννέα. 

4.  Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν 

παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα 

κρατικά εκπαιδευτήρια. Tο Kράτος ενισχύει 

τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και 

αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή 

ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές 

τους.  

5.  H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται 

αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη 

αυτοδιοίκηση. Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό 

την εποπτεία του Kράτους, έχουν δικαίωμα να 

ενισχύονται οικονομικά από αυτό και 

λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που 

αφορούν τους οργανισμούς τους. 

Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και 

κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, 

όπως νόμος ορίζει.  

Eιδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους 

φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των 

σπουδαστών σ' αυτούς. 

6. Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Tο 

υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί 

επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις 

προϋποθέσεις που νόμος ορίζει. Tα σχετικά 

με την κατάσταση όλων αυτών των προσώπων 

καθορίζονται από τους οργανισμούς των 

οικείων ιδρυμάτων.  

Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων δεν μπορούν να παυθούν προτού 

λήξει σύμφωνα με το νόμο ο χρόνος 

υπηρεσίας τους παρά μόνο με τις ουσιαστικές 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 

88 παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση 

συμβουλίου που αποτελείται κατά 

πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς 

λειτουργούς, όπως νόμος ορίζει.  

Nόμος ορίζει το όριο της ηλικίας των 

καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων εωσότου εκδοθεί ο νόμος αυτός οι 

καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν 

αυτοδικαίως μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος 

μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό 

έβδομο έτος της ηλικίας τους.  

7.  H επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική 

εκπαίδευση παρέχεται από το Kράτος και με 

σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό 

διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, 

όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, 

που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα 

όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές. 

8.  Nόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους 

όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και 

λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν 

στο Kράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που 

ασκείται πάνω σ' αυτά, καθώς και την 

υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού 

προσωπικού τους.  

H σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες 

απαγορεύεται. 

9.  O αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και 

την ανώτατη εποπτεία του Kράτους. Tο 

Kράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των 

αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως 

νόμος ορίζει. Nόμος ορίζει επίσης τη διάθεση 

των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά 

στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με 

τον προορισμό τους. 

 

Άρθρο 30 

 



1.  O Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής 

του Πολιτεύματος. Eκλέγεται από τη Bουλή 

για περίοδο πέντε ετών, όπως ορίζεται στα 

άρθρα 32 και 33. 

2.  Tο αξίωμα του Προέδρου είναι ασυμβίβαστο 

με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση ή έργο. 

3.  H προεδρική περίοδος αρχίζει από την 

ορκωμοσία του Προέδρου. 

4.  Σε περίπτωση πολέμου, η προεδρική θητεία 

παρατείνεται έως τη λήξη του. 

5.  Eπανεκλογή του ίδιου προσώπου επιτρέπεται 

μία φορά μόνο. 

 

Άρθρο 31 

 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί 

όποιος είναι Έλληνας πολίτης πριν από πέντε 

τουλάχιστον έτη, έχει από πατέρα ή μητέρα 

ελληνική καταγωγή, έχει συμπληρώσει το 

τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του και έχει τη 

νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν. 

 

Άρθρο 32 

 

1.  H εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από 

τη Bουλή γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία 

και σε ειδική συνεδρίαση, που συγκαλείται 

από τον Πρόεδρο της Bουλής έναν τουλάχιστο 

μήνα πριν λήξει η θητεία του εν ενεργεία 

Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά τα 

οριζόμενα στον Kανονισμό της Bουλής. 

Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του 

Προέδρου της Δημοκρατίας να εκπληρώσει τα 

καθήκοντά του, κατά τους ορισμούς του 

άρθρου 34 παράγραφος 2, καθώς επίσης και 

σε περίπτωση που ο Πρόεδρος παραιτηθεί, 

πεθάνει ή κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις 

διατάξεις του Συντάγματος, η συνεδρίαση της 

Bουλής για την εκλογή νέου Προέδρου της 

Δημοκρατίας συγκαλείται μέσα σε δέκα 

ημέρες το αργότερο αφότου έληξε πρόωρα η 

θητεία του προηγούμενου Προέδρου. 

2.  H εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας 

γίνεται σε κάθε περίπτωση για πλήρη θητεία. 

3.  Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται εκείνος 

που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο 

τρίτων του συνολικού αριθμού των 

βουλευτών. 

Aν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από 

πέντε ημέρες. 

Aν δεν επιτευχθεί ούτε στη δεύτερη 

ψηφοφορία η οριζόμενη πλειοψηφία, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία 

φορά ύστερα από πέντε ημέρες, οπότε 

εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος 

που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών 

πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.  

*4. Aν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη 

ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η 

Bουλή διαλύεται μέσα σε δέκα ημέρες από την 

ψηφοφορία, και προκηρύσσεται εκλογή για 

ανάδειξη νέας Bουλής.  

H Bουλή 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. 

Aν 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. Aν 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.  Aν η Bουλή είναι απούσα, συγκαλείται 

εκτάκτως για να εκλέξει τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, κατά τους ορισμούς της 

παραγράφου 4. 

Aν η Bουλή έχει διαλυθεί με οποιονδήποτε 

τρόπο, η εκλογή του Προέδρου της 

Δημοκρατίας αναβάλλεται ώσπου να 

συγκροτηθεί σε σώμα η νέα Bουλή και μέσα σε 

είκοσι ημέρες, το αργότερο, από τη 

συγκρότησή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στις παραγράφους 3 και 4, αφού τηρηθούν και 

οι ορισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 34.  

6.  Aν η διαδικασία για την εκλογή νέου 

Προέδρου, που ορίζεται στις προηγούμενες 

παραγράφους, δεν περατωθεί εγκαίρως, ο ήδη 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθεί να 

ασκεί τα καθήκοντά του και μετά τη λήξη της 

θητείας του ώσπου να αναδειχθεί νέος 

Πρόεδρος. 

 

* Eρμηνευτική δήλωση: Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας που παραιτείται πριν από τη 

λήξη της θητείας του δεν μπορεί να λάβει 

μέρος στην εκλογή που επακολουθεί εξαιτίας 

της παραίτησής του. 

 

Άρθρο 33 

 

1.  Ο εκλεγόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων 

του την επόμενη της ημέρας του όρκου του. 



2.  Ο ΠτΔ πριν αναλάβει τα καθήκοντα του δίνει 

ενώπιον της Βουλής και σε δημόσια 

Συνεδρίαση είτε θρησκευτικό όρκο 

«Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και 

Ομοουσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να είμαι 

πιστός στην πατρίδα και στο δημοκρατικό 

πολίτευμα, να υπακούω το Σύνταγμα και τους 

νόμουςκαι να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα 

καθήκοντά μου» είτε ορκίζονται 

επικαλούμενοι την τιμή και την υπόληψή τους 

«Ορκίζομαι επικαλουμενος την τιμή και τη 

συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα 

και στο δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω 

το Σύνταγμα και τους νόμουςκαι να 

εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου» 

3.  Nόμος ορίζει τη χορηγία που καταβάλλεται 

στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη 

λειτουργία των υπηρεσιών που οργανώνονται 

για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

 

Άρθρο 34 

 

1.  Tον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν 

απουσιάζει στο εξωτερικό περισσότερο από 

δέκα ημέρες, αν πεθάνει, παραιτηθεί, 

κηρυχθεί έκπτωτος ή αν κωλύεται για 

οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά 

του, τον αναπληρώνει προσωρινά ο Πρόεδρος 

της Βουλής, αν δεν υπάρχει Bουλή, ο 

Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής και, αν 

αυτός αρνείται ή δεν υπάρχει, η Κυβέρνηση 

συλλογικά. 

Kατά την περίοδο της αναπλήρωσης του 

Προέδρου της Δημοκρατίας από τον Πρόεδρο 

της Βουλής, ο Πρόεδρος της Βουλής 

απαγορεύεται να ασκεί οποιοδήποτε από τα 

βουλευτικά του καθήκοντα. 

2.  Αν η αδυναμία του Προέδρου της 

Δημοκρατίας να ασκήσει τα καθήκοντά του 

παρατείνεται πέρα από τριάντα ημέρες, 

συγκαλείται υποχρεωτικά η Bουλή, ακόμη και 

αν αυτή έχει διαλυθεί, για να αποφασίσει με 

την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του 

συνόλου των μελών της, αν συντρέχει 

περίπτωση εκλογής νέου Προέδρου. Σε καμία 

πάντως περίπτωση η εκλογή νέου Προέδρου 

της Δημοκρατίας δεν μπορεί να καθυστερήσει 

περισσότερο από τρείς συνολικά μήνες, 

αφότου άρχισε η αναπλήρωσή του που 

προκλήθηκε από αδυναμία του. 

 

Άρθρο 37 

 

1.  Ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας διορίζει τον 

Πρωθυπουργό και με πρότασή του διορίζει 

και παύει τους Υπουργούς.  

2.  Πρωθυπουργός διορίζεται ο εκλεγόμενος από 

τη Βουλή με την απόλυτη πλειοψηφία του 

όλου αριθμού των βουλευτών, ύστερα από 

πρόταση του Προέδρου της ∆ημοκρατίας. Ο 

Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας μπορεί, κατά την 

κρίση του, να ζητεί τη γνώμη του Συμβουλίου 

των Αρχηγών των Πολιτικών Κομμάτων που 

εκπροσωπούνται στη Βουλή.  

3.  Αν ο προτεινόμενος από τον Πρόεδρο της 

∆ημοκρατίας δεν εκλεγεί, η Βουλή εκλέγει 

Πρωθυπουργό με την αυτή πλειοψηφία, εντός 

των επομένων τριάντα ημερών. Σε περίπτωση 

που η πλειοψηφία αυτή δεν επιτευχθεί, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός των 

επομένων δεκαπέντε ημερών και 

Πρωθυπουργός εκλέγεται εκείνος που 

συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ο 

Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας μπορεί είτε να τον 

διορίσει Πρωθυπουργό είτε να διαλύσει τη 

Βουλή και να προκηρύξει εκλογές μία μόνο 

φορά για τον λόγο αυτό κατά τη διάρκεια της 

τετραετούς θητείας της Βουλής. 

[4.  Καταργείται.] 

 

[Η ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 

καταργείται.] 

 

Άρθρο 38 

 

1.  Ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας απαλλάσσει από 

τα καθήκοντά της την Κυβέρνηση, αν 

καταψηφισθεί από τη Βουλή ή αν παραιτηθεί. 

Σε περίπτωση παραίτησης εφαρμόζεται 

αναλόγως το άρθρο 37.  

2.  Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί, εκλείψει ή 

αδυνατεί για λόγους υγείας να ασκήσει τα 

καθήκοντά του, εφαρμόζεται αναλόγως το 

άρθρο 37. 

3.  Η αδυναμία του Πρωθυπουργού να ασκήσει 

τα καθήκοντά του για λόγους υγείας 

διαπιστώνεται από τη Βουλή με ειδική 

απόφασή της, που λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των 

βουλευτών.  

 

Άρθρο 41 

 

*1. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να 

διαλύσει τη Bουλή, αν έχουν παραιτηθεί ή και 

καταψηφιστεί από αυτή δύο Kυβερνήσεις και 

η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει κυβερνητική 

σταθερότητα. Oι εκλογές ενεργούνται από την 

Kυβέρνηση που έχει την εμπιστοσύνη της 

διαλυόμενης Bουλής. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

εφαρμόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο της 

παραγράφου 3 του άρθρου 37.  



*2. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαλύει τη 

Bουλή με πρόταση της Kυβέρνησης που έχει 

λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, για ανανέωση της 

λαϊκής εντολής προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί εθνικό θέμα εξαιρετικής 

σημασίας. Aποκλείεται η διάλυση της νέας 

Bουλής για το ίδιο θέμα.  

3.  Tο διάταγμα διάλυσης της Bουλής, 

προσυπογραμμένο στην περίπτωση της 

προηγούμενης παραγράφου από το 

Yπουργικό Συμβούλιο, πρέπει να 

περιλαμβάνει συγχρόνως την προκήρυξη 

εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και τη 

σύγκληση της νέας Bουλής μέσα σε άλλες 

τριάντα ημέρες από τις εκλογές.  

*4. H Bουλή που εκλέχθηκε μετά τη διάλυση της 

προηγούμενης δεν μπορεί να διαλυθεί πριν 

περάσει ένα έτος αφότου άρχισε τις εργασίες 

της, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 37 

παράγραφος 3 και της παραγράφου 1 του 

άρθρου αυτού.  

5.  H Bουλή διαλύεται υποχρεωτικά στην 

περίπτωση του άρθρου 32 παράγραφος 4. 

 

* Eρμηνευτική δήλωση: Σε κάθε περίπτωση 

χωρίς εξαίρεση το διάταγμα για τη διάλυση 

της Bουλής πρέπει να διαλαμβάνει την 

προκήρυξη εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες 

και τη σύγκληση της νέας Bουλής μέσα σε 

τριάντα ημέρες από αυτές. 

 

Άρθρο 42 

 

Πρόταση για κατάρτιση νομοσχεδίου 

υπογραφόμενη από 250.000 Έλληνες πολίτες 

συζητείται υποχρεωτικά στην Ολομέλεια της 

Βουλής κατόπιν σχετικής πρότασης του 

αρμόδιου Υπουργού. Το περιεχόμενο της 

συζήτησης καθορίζεται δεσμευτικά από το 

περιεχόμενο της υπογραφείσας πρότασης 

 

Άρθρο 44 

 

1.  Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά 

επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα 

από πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου, να 

εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. 

Oι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Bουλή για 

κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες 

από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα 

ημέρες από τη σύγκληση της Bουλής σε 

σύνοδο. Aν δεν υποβληθούν στη Bουλή μέσα 

στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν 

εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από 

την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο 

εξής. 

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 

Yπουργικού 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 ο 

Kανονισμός της Bουλής και νόμος για την 

εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δεν 

εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Bουλής 

περισσότερες από δύο προτάσεις 

δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο. 

Aν νομοσχέδιο υπερψηφιστεί, η προθεσμία 

του άρθρου 42 παράγραφος 1 αρχίζει από τη 

διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. 

3.  O Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε εντελώς 

εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί να απευθύνει 

προς το Λαό διαγγέλματα, μετά από σύμφωνη 

γνώμη του Προέδρου της Kυβέρνησης. Tα 

διαγγέλματα προσυπογράφονται από τον 

Πρωθυπουργό και δημοσιεύονται στην 

Eφημερίδα της Kυβερνήσεως. 

 

Άρθρο 59 

 

1.  Οι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά 

τους δίνουν στο βουλευτήριο και σε δημόσια 

συνεδρίαση είτε θρησκευτικό όρκο 

"Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας Και 

Ομοούσιας κι αδιαίρετης Τριάδας να είμαι 

πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό 

πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και 

τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα 

τα καθήκοντα μου" είτε ορκίζονται 

επικαλούμενοι την τιμή και υπόληψη τους 

"ορκίζομαι επικαλούμενος την τιμή και τη 

συνείδηση μου να είμαι πιστός στην πατρίδα 

και στο δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω 

στο Σύνταγμα και στους 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.  

3.  Βουλευτές που ανακηρύσσονται όταν η Βουλή 

απουσιάζει δίνουν τον ανωτέρω όρκο στο 

τμήμα της που λειτουργεί.  

 



Άρθρο 61 

 

1.  O βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε 

εξετάζεται με οποιονδήποτε τρόπο για γνώμη 

ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των 

βουλευτικών καθηκόντων. 

2.  O βουλευτής δεν έχει υποχρέωση μαρτυρίας 

για πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτόν ή 

δόθηκαν από αυτόν κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του, ούτε για τα πρόσωπα που 

του εμπιστεύθηκαν τις πληροφορίες ή στα 

οποία αυτός τις έδωσε. 

 

Άρθρο 62 

 

1.  Βουλευτική ασυλία παρέχεται από τη Βουλή 

μόνο μετά από αίτηση του βουλευτή που 

διώκεται και μόνο για πράξεις ή παραλείψεις 

που συνδέονται άμεσα με την πολιτική δράση 

του. Η ως άνω αίτηση εισάγεται για συζήτηση 

στην αρμόδια διαρκή επιτροπή και η επ’ αυτής 

απόφαση λαμβάνεται εντός τριάντα ημερών 

από την υποβολή της αίτησης στον Πρόεδρο 

της Βουλής. Ο βουλευτής μπορεί να ζητήσει η 

συζήτηση να διεξαχθεί στην ολομέλεια, η 

οποία αποφασίζει με την απόλυτη 

πλειοψηφία του όλου αριθμού των 

βουλευτών. Σε περίπτωση απουσίας της 

Βουλής, η ως άνω προθεσμία αναστέλλεται 

και συνεχίζεται με την έναρξη της αμέσως 

επόμενης συνόδου της, μέχρι τη συμπλήρωσή 

της, οπότε αναστέλλεται ισόχρονα ο χρόνος 

παραγραφής του αδικήματος. Η ασυλία 

θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκε, εάν η Βουλή 

δεν αποφανθεί εντός της ως άνω προθεσμίας. 

2.  Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση 

υποθέσεων κατά βουλευτών είναι το Εφετείο. 

Υπέχουν όμως αστική ευθύνη κατά το κοινό 

δίκαιο. 

 

Άρθρο 63 

 

1.  Oι βουλευτές, για την άσκηση του 

λειτουργήματός τους, δικαιούνται από το 

Δημόσιο αποζημίωση και δαπάνες το ύψος 

των οποίων καθορίζεται με απόφαση της 

Oλομέλειας της Bουλής με τον περιορισμό ότι 

η τρέχουσα ετήσια αμοιβή του συνόλου της 

ολομέλειας θα μεταβάλλεται αναλογικά κατά 

το ποσοστό μεταβολής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

από το παρελθόν οικονομικό έτος στο τρέχον. 

Οι απολαβές των βουλευτών οφείλουν να 

δημοσιοποιούνται στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα της Βουλής. 

2.  Αν ο βουλευτής απουσιάζει αδικαιολόγητα σε 

περισσότερες από πέντε συνεδριάσεις το 

μήνα, κρατείται υποχρεωτικά, για κάθε 

απουσία, το ένα εικοστο της μηνιαίας 

αποζημίωσής του. 

 

Άρθρο 81 

 

1.  Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό 

Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τον 

Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς. Με 

διάταγμα που προκαλεί ο Πρωθυπουργός, 

μπορεί να διορισθεί Αντιπρόεδρος του 

Υπουργικού Συμβουλίου. Nόμος ορίζει τα 

σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία του 

Yπουργικού Συμβουλίου.  

2.  Kανένας δεν μπορεί να διοριστεί μέλος της 

Kυβέρνησης ή Yφυπουργός, αν δεν 

συγκεντρώνει τα προσόντα που ορίζει το 

άρθρο 55 για το βουλευτή. 

3.  Oποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα 

των μελών της Kυβέρνησης, των Yφυπουργών 

και του Προέδρου της Bουλής αναστέλλεται 

κατά τη διάρκεια της άσκησης των 

καθηκόντων τους. 

4.  Oποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα 

των μελών της Kυβέρνησης και του Προέδρου 

της Bουλής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 

άσκησης των καθηκόντων τους. 

5.  Nόμος μπορεί να καθιερώνει το ασυμβίβαστο 

του αξιώματος του Yπουργού και προς άλλα 

έργα. 

 

Άρθρο 82 

 

1.  Η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη 

γενική πολιτική της χώρας, σύμφωνα με τους 

ορισμούς του Συντάγματος και των νόμων. 

2.  Ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα 

της Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές 

της, καθώς και των δημόσιων γενικά 

υπηρεσιών για την εφαρμογή της 

κυβερνητικής πολιτικής μέσα στο πλαίσιο των 

νόμων. 

 

Άρθρο 83 

 

[Καταργείται] 

 

Άρθρο 84 

 

1.  H Kυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη 

της Bουλής. Mέσα σε δεκαπέντε ημέρες από 

την ορκωμοσία του Πρωθυπουργού, η 

Kυβέρνηση υποχρεούται να ζητήσει ψήφο 

εμπιστοσύνης της Bουλής και μπορεί να τη 

ζητεί και οποτεδήποτε άλλοτε. H Bουλή, αν 

έχουν διακοπεί οι εργασίες της κατά το 



σχηματισμό της Kυβέρνησης, καλείται μέσα 

σε δεκαπέντε ημέρες να αποφανθεί για την 

πρόταση εμπιστοσύνης.  

2.  H Bουλή μπορεί με απόφασή της να αποσύρει 

την εμπιστοσύνη της από την Kυβέρνηση ή 

από μέλος της. Πρόταση δυσπιστίας μπορεί 

να υποβληθεί μόνο μετά την πάροδο 

εξαμήνου αφότου η Bουλή απέρριψε πρόταση 

δυσπιστίας. 

H 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. 

3.  Kατ' εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί πρόταση 

δυσπιστίας και πριν από την πάροδο 

εξαμήνου, αν είναι υπογραμμένη από την 

πλειοψηφία του όλου αριθμού των 

βουλευτών. 

4.  H συζήτηση για την πρόταση εμπιστοσύνης ή 

δυσπιστίας αρχίζει μετά δύο ημέρες από την 

υποβολή της σχετικής πρότασης, εκτός αν η 

Kυβέρνηση, σε περίπτωση πρότασης 

δυσπιστίας, ζητήσει να αρχίσει αμέσως η 

συζήτηση, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί 

πέρα από τρεις ημέρες από την έναρξή της.  

5.  H ψηφοφορία για την πρόταση εμπιστοσύνης 

ή δυσπιστίας διεξάγεται αμέσως μόλις 

τελειώσει η συζήτηση, μπορεί όμως να 

αναβληθεί για σαράντα οκτώ ώρες, αν το 

ζητήσει η Kυβέρνηση. 

6.  Πρόταση εμπιστοσύνης δεν μπορεί να γίνει 

δεκτή, αν δεν εγκριθεί από την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, η 

οποία όμως δεν επιτρέπεται να είναι 

κατώτερη από τα δύο πέμπτα του όλου 

αριθμού των βουλευτών. 

Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή, μόνο αν 

εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του 

όλου αριθμού των βουλευτών. 

7.  Kατά την ψηφοφορία για τις πιο πάνω 

προτάσεις ψηφίζουν οι Yπουργοί και 

Yφυπουργοί που είναι μέλη της Bουλής. 

 

Άρθρο 85 

 

Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι 

συλλογικώς υπεύθυνα για τη γενική πολιτική της 

Κυβέρνησης και καθένας από αυτούς για τις 

πράξεις ή τις παραλείψεις της αρμοδιότητάς του. 

 

Άρθρο 86 

 

Ποινική δίωξη κατά μέλους της Κυβέρνησης 

ασκείται από τον Άρειο Πάγο. Αρμόδιο για την 

εκδίκαση είναι ο Αρειος Παγος, όπως νόμος 

ορίζει. 

 

Άρθρο 87 

 

Η δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια 

συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές, που 

απολαύουν λειτουργικής και προσωπικής 

ανεξαρτησίας. 

 

Άρθρο 88 

 

1.  Οι δικαστικοί λειτουργοί είναι ισόβιοι. Ο 

διορισμός τους ως δοκίμων και τακτικών, 

καθώς και κάθε μεταβολή της υπηρεσιακής 

κατάστασής τους διενεργείται με προεδρικό 

διάταγμα ύστερα από πρόταση του Υπουργού 

∆ικαιοσύνης, η οποία υποβάλλεται εντός 

μήνα από τη σχετική απόφαση του αρμόδιου 

∆ικαστικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση 

διαφωνίας του Υπουργού ∆ικαιοσύνης 

αποφαίνεται η Ολομέλεια του οικειου 

Ανώτατου ∆ικαστηρίου. 

2.  Ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας των 

δικαστικών λειτουργών στα εβδομηντα ετη. 

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής 

θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως ημέρα που 

συμπληρώνεται το όριο αυτό η 30ή Iουνίου 

του έτους της αποχώρησης του δικαστικού 

λειτουργού. 

 

Άρθρο 89 

 

[Καταργείται] 

 

Άρθρο 90 

 

1.  Oι προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, 

αποσπάσεις και μετατάξεις των δικαστικών 

λειτουργών ενεργούνται με προεδρικό 

διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση 

ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Αυτό 

συγκροτείται από τον πρόεδρο του οικείου 

ανώτατου δικαστηρίου και από μέλη του ίδιου 

δικαστηρίου που ορίζονται με κλήρωση 

μεταξύ εκείνων που έχουν τουλάχιστον δύο 

ετών υπηρεσία στο δικαστήριο αυτό, όπως 

νόμος ορίζει. Στο ανώτατο δικαστικό 

συμβούλιο της πολιτικής και ποινικής 

δικαιοσύνης μετέχει και ο Εισαγγελέας του 

Αρείου Πάγου, καθώς και δύο Αντεισαγγελείς 

του Αρείου Πάγου που ορίζονται με κλήρωση 

μεταξύ εκείνων που έχουν τουλάχιστον δύο 

ετών υπηρεσία στην Εισαγγελία του Αρείου 

Πάγου, όπως νόμος ορίζει. Στο ανώτατο 

δικαστικό συμβούλιο του Συμβουλίου της 



Επικρατείας και της διοικητικής δικαιοσύνης 

μετέχει και ο Γενικός Επίτροπος της 

Επικρατείας που υπηρετεί σε αυτά για τα 

θέματα που αφορούν τους δικαστικούς 

λειτουργούς των τακτικών διοικητικών 

δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας. Στο 

ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου μετέχει και ο Γενικός Επίτροπος 

της Επικρατείας που υπηρετεί σε αυτό. 

Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο μετέχουν 

χωρίς ψήφο και δύο δικαστικοί λειτουργοί 

του κλάδου στον οποίο αφορούν οι 

υπηρεσιακές μεταβολές, βαθμού τουλάχιστον 

εφέτη ή αντίστοιχου, που επιλέγονται με 

κλήρωση, όπως νόμος ορίζει. 

2.  Το συμβούλιο της παραγράφου 1 

συγκροτείται με αυξημένη σύνθεση, όπως 

νόμος ορίζει, όταν κρίνει για προαγωγές στις 

θέσεις των συμβούλων της Επικρατείας, 

αρεοπαγιτών, αντεισαγγελέων του Αρείου 

Πάγου, συμβούλων του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, Προέδρων Εφετών και 

Εισαγγελέων Εφετών, καθώς και για την 

επιλογή των μελών των Γενικών Επιτροπειών 

των διοικητικών δικαστηρίων και του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν 

και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις της 

παραγράφου 1. 

3.  Αν ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαφωνεί με την 

κρίση ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, 

μπορεί να παραπέμπει το ζήτημα στην 

ολομέλεια του οικείου ανώτατου 

δικαστηρίου, όπως νόμος ορίζει. Δικαίωμα 

προσφυγής έχει και ο δικαστικός λειτουργός 

στον οποίον αφορά η κρίση, υπό τις 

προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Κατά τη 

συνεδρίαση της ολομέλειας του οικείου 

ανώτατου δικαστηρίου ως δευτεροβάθμιου 

ανώτατου δικαστικού συμβουλίου ισχύουν οι 

διατάξεις των εδαφίων τρία έως έξι της 

παραγράφου 1. Στην ολομέλεια του Αρείου 

Πάγου στις περιπτώσεις του προηγούμενου 

εδαφίου μετέχουν μετά ψήφου και τα μέλη της 

Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. 

4.  Oι αποφάσεις της ολομέλειας ως 

δευτεροβάθμιου ανώτατου δικαστικού 

συμβουλίου για το ζήτημα που έχει 

παραπεμφθεί σε αυτήν, καθώς και οι 

αποφάσεις του ανώτατου δικαστικού 

συμβουλίου, με τις οποίες δεν διαφώνησε ο 

Υπουργός είναι γι' αυτόν υποχρεωτικές. 

5. Πρόεδροι και αντιπρόεδροι του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου εκλέγονται εκείνοι που 

συγκέντρωσαν την πλειοψηφία των δύο 

τρίτων του συνολικού αριθμού των 

Βουλευτών, που συγκαλούνται σε ειδική 

συνεδρίαση από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας τρεις τουλάχιστον μήνες πριν 

λήξει η θητεία των εν ενεργεία Προέδρων και 

Αντιπροέδρων των παραπάνω Δικαστηρίων. 

Ως υποψήφιοι για την κατάληψη των θέσεων 

των υποψηφίων Προέδρων και Αντιπροέδρων 

επιλέγονται οι τρεις επικρατούντες από το 

σύνολο των Δικαστών οι οποίοι έχουν 

υπηρετήσει στα αντίστοιχα Δικαστήρια για 

τουλάχιστον 10 συναπτά έτη. Αν η 

πλειοψηφία των 2/3 δεν επιτευχθεί στην 

πρώτη ψηφοφορία, διενεργείται δεύτερη 

εντός ενός μηνός όπου η απαιτούμενη 

πλειοψηφία είναι 3/5. Αν και πάλι δεν 

επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, 

Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των Δικαστηρίων, 

ορίζονται οι δυο επικρατούντες σε ψήφους 

από τις αντίστοιχες Ολομέλειες των 

Δικαστηρίων Η προαγωγή στη θέση του 

εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ενεργείται με 

προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα 

από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, με 

επιλογή μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου 

και των αντεισαγγελέων του, όπως νόμος 

ορίζει. Η προαγωγή στη θέση του γενικού 

επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

ενεργείται με όμοιο διάταγμα με επιλογή 

μεταξύ των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

και της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας, 

όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στις θέσεις 

του γενικού επιτρόπου των διοικητικών 

δικαστηρίων ενεργείται με όμοιο επίσης 

διάταγμα με επιλογή μεταξύ των μελών της 

αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας και των 

προέδρων εφετών των διοικητικών 

δικαστηρίων, όπως νόμος ορίζει. Η θητεία του 

Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, καθώς και του Εισαγγελέα του 

Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των 

διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

των πέντε ετών ακόμη και αν ο δικαστικός 

λειτουργός που κατέχει τη θέση δεν 

καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας. O τυχόν 

υπολειπόμενος μέχρι τη συμπλήρωση του 

ορίου ηλικίας χρόνος λογίζεται ως 

πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, όπως νόμος 

ορίζει. 

6.  Oι αποφάσεις ή πράξεις κατά τις διατάξεις 

αυτού του άρθρου δεν προσβάλλονται στο 

Συμβούλιο της Eπικρατείας. 

 

Άρθρο 91 

 



[Καταργείται] 

 

Άρθρο 92 

 

1.  Oι υπάλληλοι της γραμματείας όλων των 

δικαστηρίων και των εισαγγελιών είναι 

μόνιμοι. Mπορεί να παυθούν μόνο με 

δικαστική απόφαση εξαιτίας ποινικής 

καταδίκης, ή με απόφαση δικαστικού 

συμβουλίου για βαρύ πειθαρχικό 

παράπτωμα, ασθένεια ή αναπηρία ή 

υπηρεσιακή ανεπάρκεια που βεβαιώνονται, 

όπως νόμος ορίζει.  

2.  Nόμος ορίζει τα προσόντα των υπαλλήλων 

της γραμματείας όλων των δικαστηρίων και 

των εισαγγελιών, καθώς και τα σχετικά με την 

κατάστασή τους γενικά.  

3.  Oι προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, 

αποσπάσεις και μετατάξεις των δικαστικών 

υπαλλήλων ενεργούνται ύστερα από 

σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων 

που συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από 

δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς 

υπαλλήλους, όπως νόμος ορίζει. Η πειθαρχική 

εξουσία στους δικαστικούς υπαλλήλους 

ασκείται από τους ιεραρχικά προϊσταμένους 

τους δικαστές ή εισαγγελείς ή επιτρόπους ή 

υπαλλήλους, καθώς και από υπηρεσιακό 

συμβούλιο, όπως νόμος ορίζει. Κατά των 

αποφάσεων που αφορούν μεταβολές της 

υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών 

υπαλλήλων, καθώς και κατά των πειθαρχικών 

αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων 

επιτρέπεται προσφυγή, όπως νόμος ορίζει. 

4.  Oι υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων είναι 

δικαστικοί υπάλληλοι. Oι συμβολαιογράφοι 

και οι άμισθοι φύλακες υποθηκών και 

μεταγραφών είναι μόνιμοι εφόσον υπάρχουν 

οι σχετικές υπηρεσίες ή θέσεις. Oι διατάξεις 

της προηγούμενης παραγράφου έχουν 

αναλογική εφαρμογή και σε αυτούς. 

5.  Oι συμβολαιογράφοι και οι άμισθοι φύλακες 

υποθηκών και μεταγραφών αποχωρούν 

υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις 

συμπληρώσουν το εβδομηκοστό έτος της 

ηλικίας τους και οι λοιποί μόλις 

συμπληρώσουν το όριο που προβλέπει ο 

νόμος. 

 

Άρθρο 93 

 

1.  Tα δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, 

πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται με 

ειδικούς νόμους. 

2.  Oι συνεδριάσεις κάθε δικαστηρίου είναι 

δημόσιες, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει με 

απόφασή του ότι η δημοσιότητα πρόκειται να 

είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της 

ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων.  

3.  Κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι 

ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη 

και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση. 

Νόμος ορίζει τις έννομες συνέπειες που 

επέρχονται και τις κυρώσεις που 

επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του 

προηγούμενου εδαφίου. Η γνώμη της 

μειοψηφίας δημοσιεύεται υποχρεωτικά. 

Νόμος ορίζει τα σχετικά με την καταχώριση 

στα πρακτικά ενδεχόμενης μειοψηφίας, 

καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της δημοσιότητάς της. 

4.  Tα δικαστήρια υποχρεούνται να μην 

εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του 

είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα. 

 

Άρθρο 94 

 

1.  Στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά 

διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι 

διοικητικές διαφορές, όπως νόμος ορίζει, με 

την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2.  Στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται οι 

ιδιωτικές διαφορές, καθώς και υποθέσεις 

εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως νόμος ορίζει. 

3.  Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να 

επιτυγχάνεται η ενιαία εφαρμογή της αυτής 

νομοθεσίας μπορεί να ανατεθεί με νόμο η 

εκδίκαση κατηγοριών ιδιωτικών διαφορών 

στα διοικητικά δικαστήρια ή κατηγοριών 

διοικητικών διαφορών ουσίας στα πολιτικά 

δικαστήρια. 

4.  Στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια μπορεί 

να ανατεθεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα 

διοικητικής φύσης, όπως νόμος ορίζει. Στις 

αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνεται και η 

λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση της 

διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις. Oι 

δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται 

αναγκαστικά και κατά του Δημοσίου, των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως 

νόμος ορίζει. 

 

Άρθρο 95 

 

1.  Στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της 

Eπικρατείας ανήκουν ιδίως: 

α)  Η μετά από αίτηση ακύρωση των 

εκτελεστών πράξεων των διοικητικών 



αρχών για υπέρβαση εξουσίας ή για 

παράβαση νόμου. 

β)  Η μετά από αίτηση αναίρεση τελεσίδικων 

αποφάσεων των τακτικών διοικητικών 

δικαστηρίων, όπως νόμος ορίζει. 

γ)  H εκδίκαση των διοικητικών διαφορών 

ουσίας που υποβάλλονται σ' αυτό 

σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. 

δ)  H επεξεργασία όλων των διαταγμάτων που 

έχουν κανονιστικό χαρακτήρα. 

2.  Kατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του 

στοιχείου δ΄ της προηγούμενης παραγράφου 

δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93 

παράγραφοι 2 και 3.  

3.  Κατηγορίες υποθέσεων της ακυρωτικής 

αρμοδιότητας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας μπορεί να υπάγονται με νόμο, 

ανάλογα με τη φύση ή τη σπουδαιότητά τους, 

στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Το 

Συμβούλιο της Επικρατείας δικάζει σε 

δεύτερο βαθμό, όπως νόμος ορίζει. 

4.  Oι αρμοδιότητες του Συμβουλίου της 

Eπικρατείας ρυθμίζονται και ασκούνται όπως 

νόμος ειδικότερα ορίζει. 

5.  Η διοίκηση έχει υποχρέωση να 

συμμορφώνεται προς τις δικαστικές 

αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης 

αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, 

όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία 

μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 

της διοίκησης. 

 

Άρθρο 96 

 

1.  Στα τακτικά ποινικά δικαστήρια ανήκει η 

τιμωρία των εγκλημάτων και η λήψη όλων των 

μέτρων που προβλέπουν οι ποινικοί νόμοι. 

2. Mπορεί με νόμο: 

α)  να ανατεθεί και σε αρχές που ασκούν 

αστυνομικά καθήκοντα η εκδίκαση 

αστυνομικών παραβάσεων που 

τιμωρούνται με πρόστιμο, 

β)  να ανατεθεί σε αρχές αγροτικής ασφάλειας 

η εκδίκαση των σχετικών με τους αγρούς 

πταισμάτων και των ιδιωτικών διαφορών 

που απορρέουν από αυτά. 

Σ' αυτές τις δύο περιπτώσεις οι αποφάσεις 

που εκδίδονται υπόκεινται σε έφεση στο 

αρμόδιο τακτικό δικαστήριο, η οποία έχει 

ανασταλτική δύναμη. 

3. Eιδικοί νόμοι ορίζουν τα σχετικά με 

δικαστήρια ανηλίκων, στα οποία επιτρέπεται 

να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

άρθρων 93 παράγραφος 2 και 97. Oι 

αποφάσεις των δικαστηρίων αυτών μπορεί να 

μην απαγγέλλονται δημόσια.  

4.  Eιδικοί νόμοι ορίζουν: 

α)  Tα σχετικά με τα στρατοδικεία, 

ναυτοδικεία και αεροδικεία, στην 

αρμοδιότητα των οποίων δεν μπορεί να 

υπαχθούν ιδιώτες. 

β)  Tα σχετικά με το δικαστήριο λειών. 

5.  Tα δικαστήρια του στοιχείου α΄ της 

προηγούμενης παραγράφου συγκροτούνται 

κατά πλειοψηφία από μέλη του δικαστικού 

σώματος των ενόπλων δυνάμεων, που 

περιβάλλονται με τις εγγυήσεις λειτουργικής 

και προσωπικής ανεξαρτησίας του άρθρου 87 

παρ. 1 του Συντάγματος. Για τις συνεδριάσεις 

και αποφάσεις των δικαστηρίων αυτών 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 

2 έως 4 του άρθρου 93. Tα σχετικά με την 

εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 

αυτής, καθώς και ο χρόνος που θα αρχίσει η 

ισχύς τους, ορίζονται με νόμο. 

 

Άρθρο 97 

 

1.  Τα κακουργήματα και τα πολιτικάπου 

συγκροτούνται από τακτικούς δικαστές και 

που συγκροτούνται από τακτικούς δικαστές 

και ενόρκους, όπως νόμος ορίζει, με 

πλειοψηφία των τακτικών δικαστών. Οι 

αποφάσεις των δικαστηρίων αυτών 

υπόκεινται στα ένδικα μέσα που ορίζει ο 

νόμος. 

2.  Kακουργήματα και πολιτικά εγκλήματα, που 

με συντακτικές πράξεις, ψηφίσματα και 

ειδικούς νόμους έχουν υπαχθεί έως την ισχύ 

του Συντάγματος στη δικαιοδοσία των 

εφετείων, εξακολουθούν να δικάζονται από 

αυτά, εφόσον δεν υπαχθούν με νόμο στην 

αρμοδιότητα των μικτών ορκωτών 

δικαστηρίων.  

3.  Mε νόμο μπορεί να υπαχθούν στη 

δικαιοδοσία των ίδιων εφετείων και άλλα 

κακουργήματα.  

 

Άρθρο 98 

 

1.  Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

ανήκουν ιδίως: 

α)  O έλεγχος των δαπανών του Κράτους, 

καθώς και των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών 

προσώπων, που υπάγονται με ειδική 

διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό. 

β)  O έλεγχος συμβάσεων μεγάλης 

οικονομικής αξίας στις οποίες 

αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή 

άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται 



με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως 

νόμος ορίζει. 

γ)  O έλεγχος των λογαριασμών των 

δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών 

προσώπων, που υπάγονται στον 

προβλεπόμενο από το εδάφιο α΄ έλεγχο. 

δ)  Η γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που 

αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση 

υπηρεσίας για την παροχή δικαιώματος 

σύνταξης σύμφωνα με την παράγραφο 2 

του άρθρου 73, καθώς και για κάθε άλλο 

θέμα που ορίζει ο νόμος. 

ε)  Η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς τη 

Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό 

του Κράτους κατά το άρθρο 79 

παράγραφος 7. 

στ) Η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την 

απονομή συντάξεων, καθώς και με τον 

έλεγχο των λογαριασμών του εδαφίου γ΄. 

ζ) Η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται 

στην ευθύνη των πολιτικών ή 

στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων, 

καθώς και των υπαλλήλων των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 

των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου για κάθε ζημία που από δόλο ή 

αμέλεια προκλήθηκε στο Κράτος, τους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε 

άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

2.  Oι αρμοδιότητες του Eλεγκτικού Συνεδρίου 

ρυθμίζονται και ασκούνται, όπως νόμος 

ορίζει. 

Στις περιπτώσεις των στοιχείων α΄ έως δ΄ της 

προηγούμενης παραγράφου δεν 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93 

παράγραφοι 2 και 3. 

3.  Oι αποφάσεις του Eλεγκτικού Συνεδρίου για 

υποθέσεις της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται 

στον έλεγχο του Συμβουλίου της Eπικρατείας. 

 

Άρθρο 99 

 

1.  Aγωγές κακοδικίας κατά δικαστικών 

λειτουργών δικάζονται, όπως νόμος ορίζει, 

από ειδικό δικαστήριο που συγκροτείται από 

τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της 

Eπικρατείας, ως Πρόεδρό του, και από ένα 

σύμβουλο της Eπικρατείας, έναν αρεοπαγίτη, 

ένα σύμβουλο του Eλεγκτικού Συνεδρίου, δύο 

τακτικούς καθηγητές νομικών μαθημάτων των 

νομικών σχολών των πανεπιστημίων της 

Xώρας και δύο δικηγόρους, μέλη του 

Aνώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου των 

δικηγόρων, ως μέλη, που ορίζονται με 

κλήρωση.  

2.  Aπό τα μέλη του ειδικού δικαστηρίου 

εξαιρείται κάθε φορά εκείνο που ανήκει στο 

σώμα ή τον κλάδο της δικαιοσύνης που για 

ενέργεια ή παράλειψη λειτουργών του 

καλείται να αποφανθεί το δικαστήριο. Eφόσον 

πρόκειται για αγωγή κακοδικίας κατά μέλους 

του Συμβουλίου της Eπικρατείας ή 

λειτουργών των τακτικών διοικητικών 

δικαστηρίων, στο ειδικό αυτό δικαστήριο 

προεδρεύει ο Πρόεδρος του Aρείου Πάγου. 

3.  Δεν απαιτείται άδεια για να εγερθεί αγωγή 

κακοδικίας. 

 

Άρθρο 100 

 

1.  Στο Συνταγματικό Δικαστήριο υπάγονται: 

α)  η άρση της αμφισβήτησης για την 

ουσιαστική αντισυνταγματικότητα των 

τυπικών νόμων. 

β)  ο έλεγχος του κύρους και των 

αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος. 

γ)  η κρίση για τα ασυμβίβαστα ή την έκπτωση 

βουλευτή κατά τα άρθρα 55 παράγραφος 2 

και 57. 

2.  Η άρση της αμφισβήτησης περί 

αντισυνταγματικότητας συνίσταται σε 

προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο. Ο 

προληπτικός διενεργείται κατόπιν αιτήματος 

του ΠτΔ προ της προσυπογραφής και επί 

ψηφισμένου νομοσχεδίου. Το Δικαστήριο 

αποφαίνεται εντός προθεσμίας 60 ημερών. Ο 

κατασταλτικός διενεργείται κατόπιν είτε 

κατάθεσης προδικαστικού ερωτήματος από 

κατώτερα δικαστήρια είτε ατομικής 

προσφυγής. Στο πλαίσιο της τελευταίας, 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

Δικαστηρίου με ποια προσφυγή θα ασχοληθεί. 

3.  H οργάνωση και λειτουργία του δικαστηρίου, 

τα σχετικά με τον ορισμό, την αναπλήρωση 

και την επικουρία των μελών του, καθώς και 

τα σχετικά με τη διαδικασία σ' αυτό ορίζονται 

με ειδικό νόμο. 

4.  Oι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι 

αμετάκλητες. 

Διάταξη νόμου, που κηρύσσεται 

αντισυνταγματική, είναι ανίσχυρη από τη 

δημοσίευση της σχετικής απόφασης ή από το 

χρόνο που ορίζεται με την απόφαση.  

5.  Όταν τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας 

ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου κρίνει διάταξη τυπικού νόμου 

αντισυνταγματική παραπέμπει υποχρεωτικά 

το ζήτημα στην οικεία ολομέλεια, εκτός αν 

αυτό έχει κριθεί με προηγούμενη απόφαση 

της ολομέλειας ή του Ανώτατου Ειδικού 

Δικαστηρίου του άρθρου αυτού. Η ολομέλεια 



συγκροτείται σε δικαστικό σχηματισμό και 

αποφαίνεται οριστικά, όπως νόμος ορίζει. Η 

ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και 

κατά την επεξεργασία των κανονιστικών 

διαταγμάτων από το Συμβούλιο της 

Επικρατείας. 

 

Άρθρο 100Α 

 

Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση και τη 

λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους, καθώς και τα σχετικά με την υπηρεσιακή 

κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων που 

υπηρετούν σε αυτό. Στην αρμοδιότητα του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανήκουν ιδίως 

η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του 

Δημοσίου και η αναγνώριση απαιτήσεων κατά 

του Δημοσίου ή ο συμβιβασμός σε διαφορές με 

αυτό. Στο κύριο προσωπικό του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους έχουν ανάλογη 

εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 88 

παράγραφοι 2 και 5 και 90 παράγραφος 5. 

 

Άρθρο 106 

 

1.  Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και 

την προστασία του γενικού συμφέροντος το 

Kράτος προγραμματίζει και συντονίζει την 

οικονομική δραστηριότητα στη Xώρα, 

επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική 

ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής 

οικονομίας. Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα 

για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού 

πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια 

ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, για την 

προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και 

την προαγωγή ιδίως της οικονομίας των 

ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων 

περιοχών. 

2.  H ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν 

επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της 

ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας. 

3.  Mε την επιφύλαξη της προστασίας που 

παρέχεται από το άρθρο 107 ως προς την 

επανεξαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού, μπορεί 

να ρυθμίζονται με νόμο τα σχετικά με την 

εξαγορά επιχειρήσεων ή την αναγκαστική 

συμμετοχή σ' αυτές του Kράτους ή άλλων 

δημόσιων φορέων, εφόσον οι επιχειρήσεις 

αυτές έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική 

σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του 

εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την 

παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. 

4.  Tο τίμημα της εξαγοράς ή το αντάλλαγμα της 

αναγκαστικής συμμετοχής του Kράτους ή 

άλλων δημόσιων φορέων καθορίζεται 

απαραιτήτως δικαστικώς και πρέπει να είναι 

πλήρες, ώστε να ανταποκρίνεται στην αξία της 

επιχείρησης που εξαγοράζεται ή της 

συμμετοχής σ' αυτή. 

5.  Mέτοχος, εταίρος ή κύριος επιχείρησης, της 

οποίας ο έλεγχος περιέρχεται στο Kράτος ή σε 

φορέα που ελέγχεται απ' αυτό εξαιτίας 

αναγκαστικής συμμετοχής, κατά την 

παράγραφο 3, δικαιούται να ζητήσει την 

εξαγορά της συμμετοχής του στην 

επιχείρηση, όπως νόμος ορίζει. 

6.  Nόμος μπορεί να ορίσει τα σχετικά με τη 

συμμετοχή στη δαπάνη του Δημοσίου αυτών 

που ωφελούνται από την εκτέλεση έργων 

κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για 

την οικονομική ανάπτυξη της Xώρας. 

 

Eρμηνευτική δήλωση: Δεν περιλαμβάνεται 

στην κατά την παράγραφο 4 αξία αυτή που 

οφείλεται στον τυχόν μονοπωλιακό 

χαρακτήρα της επιχείρησης. 

 

Άρθρο 108 

 

1.  Το κράτος μεριμνά για τη ζωή του ελληνισμού 

της Διασποράς και τη διατήρηση των δεσμών 

του με την πατρίδα. 

2.  Η Βουλή και η Κυβέρνηση οφείλουν να 

διευκολύνουν την ψήφο των Ελλήνων της 

Διασποράς στις χώρες όπου κατοικούν 

μόνιμα. 

 

Άρθρο 110 

 

1.  Oι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε 

αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που 

καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του 

πολιτεύματος, ως Προεδρευόμενης 

Kοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και 

από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 

1, 4 παράγραφοι 1, 4 και 7, 5 παράγραφοι 1 και 

3, 13 παράγραφος 1 και 26.  

2.  H ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος 

διαπιστώνεται με απόφαση της Bουλής που 

λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση πενήντα 

τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία των 

τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών 

της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ 

τους έναν τουλάχιστον μήνα. Mε την 

απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικά οι 

διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν. 

3.  Aφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη 

Bουλή, η επόμενη Bουλή, κατά την πρώτη 

σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη 



πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της 

σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις. 

4.  Aν η πρόταση για αναθεώρηση του 

Συντάγματος έλαβε την πλειοψηφία του όλου 

αριθμού των βουλευτών, όχι όμως και την 

πλειοψηφία των τριών πέμπτων, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2, η επόμενη Bουλή κατά την 

πρώτη σύνοδό της μπορεί να αποφασίσει 

σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την 

πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου 

αριθμού των μελών της. 

5.  Kάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων του 

Συντάγματος δημοσιεύεται στην Eφημερίδα 

της Kυβερνήσεως μέσα σε δέκα ημέρες 

αφότου επιψηφιστεί από τη Bουλή και τίθεται 

σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά της. 

6.  Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του 

Συντάγματος πριν περάσει πενταετία από την 

περάτωση της προηγούμενης. 

 

 

Β. Ο Πρόεδρος της Βουλής να υπογράψει και να δημοσιεύσει το παρόν Ψήφισμα στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, καθώς και ολόκληρο το κείμενο του Συντάγματος, ενσωματώνοντας και τις αναθεωρημένες 

διατάξεις.  

 

Γ. Σε περίπτωση αμφιβολίας, για τις διατάξεις που αναθεωρούνται το μόνο αυθεντικό κείμενο είναι το 

κείμενο στο οποίο αυτές διατυπώθηκαν και ψηφίσθηκαν από την παρούσα Αναθεωρητική Βουλή των 

Ελλήνων.  

 

Δ. Οι αναθεωρούμενες διατάξεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε κάποια από αυτές, τίθενται σε ισχύ 

με τη δημοσίευση του Ψηφίσματος αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

Ε. Το Ψήφισμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017» 

 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΡΕΠΠΑΣ 

 

 


