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1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΕΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ    -    ΠΡΟΤΑΣΗ 

άρθρο 3 παρ. 1 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

Ως έχει 
ΚΙΝΗΜΑ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΥΡΙΖΑ 

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.       

KKE Κατάργηση παραγράφου 

ΜέΡΑ25 

Η Ελληνική Πολιτεία είναι ουδέτερη έναντι των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και ενώσεων. Οι θρησκευτικές κοινότητες και 
ενώσεις αποφασίζουν ελεύθερα για την εσωτερική 
οργάνωσή τους και είναι ίσες απέναντι στο νόμο. 
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άρθρο 3 παρ. 2  

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

Ως έχει 
ΚΙΝΗΜΑ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΥΡΙΖΑ 

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.   

KKE 

Κατάργηση παραγράφου 
ΜέΡΑ25 

      

άρθρο 3 παρ. 3  

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

Ως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΥΡΙΖΑ 

Κατάργηση παραγράφου 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΚΕ 

ΜέΡΑ25 
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άρθρο 3                                                 
(προσθήκη 

ερμηνευτικής 
δήλωσης) 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

Χωρίς προσθήκη ερμηνευτικής δήλωσης 

KKE 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜέΡΑ25 

ΣΥΡΙΖΑ 

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. 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

Ερμηνευτική δήλωση: Η αναφορά στην επικρατούσα 
θρησκεία δεν θέτει σε αμφιβολία τον διακριτό ρόλο Κράτους 
και Εκκλησίας και δεν αντιτίθεται στο άρθρο 13 παρ.1. 

      

άρθρο 13 παρ. 5 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

Ως έχει 
ΚΙΝΗΜΑ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΣΥΡΙΖΑ 

Kανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, που ορίζει και τον 
τύπο του. Η ορκωμοσία κρατικών αξιωματούχων και 
δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων γίνεται με πολιτικό 
όρκο. 

ΚΚΕ 
Kανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο. Όπου στο νόμο 
προβλέπεται όρκος, αυτός είναι αποκλειστικά πολιτικός. 

ΜέΡΑ25 Κατάργηση παραγράφου 

      

άρθρο 33 παρ. 2 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

Ως έχει 
ΚΚΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΥΡΙΖΑ 

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν αναλάβει την άσκηση των 
καθηκόντων του, δίνει ενώπιον της Bουλής 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». 
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ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν αναλάβει την άσκηση των 
καθηκόντων του, δίνει ενώπιον της Bουλής θρησκευτικό ή 
πολιτικό όρκο. 

ΜέΡΑ25 Κατάργηση παραγράφου 

      
      
      

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΕΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ    -    ΠΡΟΤΑΣΗ 

άρθρο 59 παρ. 1 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

Ως έχει 

ΚΚΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΣΥΡΙΖΑ 

Oι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν στο 
Bουλευτήριο 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». 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

Oι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν στο 
Bουλευτήριο και σε δημόσια συνεδρίαση θρησκευτικό ή 
πολιτικό όρκο. 

ΜέΡΑ25 Κατάργηση παραγράφου 

      

άρθρο 59 παρ. 2 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

Ως έχει 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΚΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΥΡΙΖΑ 

Κατάργηση παραγράφου 
ΜέΡΑ25 
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2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΕΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ    -    ΠΡΟΤΑΣΗ 

άρθρο 5 παρ. 2 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

Ως έχει 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΚΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΥΡΙΖΑ 

Όλοι όσοι βρίσκονται στην Eλληνική Eπικράτεια απολαμβάνουν 
την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας 
τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και 
θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, φύλου, ταυτότητας 
φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Eξαιρέσεις 
επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. 

ΜέΡΑ25 

Όλοι όσοι βρίσκονται στην Eλληνική Eπικράτεια απολαμβάνουν 
την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας 
τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και 
θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, φύλου, ταυτότητας 
φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Eξαιρέσεις 
επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. 
Οι μετανάστες και πρόσφυγες απολαμβάνουν τα δικαιώματα 
που τους αναγνωρίζονται από το ευρωπαϊκό και διεθνές 
δίκαιο. 
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άρθρο 21 παρ. 1 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

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 Kράτους. Το κράτος μεριμνά για 
τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των 
πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος. 

ΣΥΡΙΖΑ 

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, τους ηλικιωμένους, τα 
άτομα με αναπηρία και τους άπορους. 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

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 Kράτους. Η Πολιτεία μεριμνά για 
τη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου 
διαβίωσης για όλους τους πολίτες, καθώς και για την 
ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση όλων στα κοινωνικά 
αγαθά. 

ΚΚΕ Ως έχει 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

H οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του 
Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία 
τελούν υπό την προστασία και την εγγύηση του Kράτους.  
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ΜέΡΑ25 

Το κράτος εγγυάται, μέσω καθολικών κοινωνικών 
υπηρεσιών και εισοδηματικών ενισχύσεων, αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης για όλους. Για τον ετήσιο προσδιορισμό 
του επιπέδου διαβίωσης ο νομοθέτης οφείλει να 
χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους, να λαμβάνει υπόψη 
τις επίκαιρες αντικειμενικές κοινωνικές συνθήκες, καθώς και 
τις προτάσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων και κοινωνικών 
φορέων, κατόπιν διαβούλευσης με αυτούς. Το κράτος 
εγγυάται το δικαίωμα όλων στην ισότιμη πρόσβαση στις 
δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες, όπως νόμος ορίζει. Τα 
άτομα έχουν δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής 
προστασίας κατά την άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων 
τους έναντι της προσβολής αυτών λόγω έλλειψης 
νομοθετικών μέτρων που να επιτρέπουν την καθολική 
πρόσβαση σε αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας, παιδείας 
και κοινωνικής ασφάλισης. 
Ειδική προστασία παρέχεται στην οικογένεια, το γάμο, τη 
μητρότητα, την πατρότητα, στα βρέφη, στα παιδιά, τους 
νέους και τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
άπορους. Το κράτος εγγυάται τα δικαιώματα του παιδιού, 
όπως αυτά περιγράφονται στους διεθνώς αναγνωρισμένους 
κανόνες και στις διεθνείς συμβάσεις, με στόχο το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού και το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασής 
του ανάλογα με τη ηλικία του και το βαθμό ωριμότητάς του. 
Το κράτος εγγυάται όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
ατόμων με αναπηρία χωρίς διακρίσεις καιυιοθετεί κάθε μέτρο 
που διασφαλίζει την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική 
άσκησή τους, όπως αυτά αναγνωρίζονται στις διεθνείς 
συμβάσεις και στους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες. Το 
κράτος αναγνωρίζει στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα 
στην εργασία σε συνθήκες ισότιμης μεταχείρισης χωρίς 
διακρίσεις, και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την 
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ελεύθερη επιλογή εργασίας, την άρση των εμποδίων 
προσβασιμότητας σε αυτή) καθώς και τη διαμόρφωση 
συνθηκών ισότητας ευκαιριών, αμοιβής και ασφαλών 
συνθηκών άσκησής της. 
Το κράτος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προοόθηση 
της ευημερίας των ηλικιωμένων μέσω κοινωνικών 
υπηρεσιών και πολιτικών που εστιάζουν στις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους ως προς την υγεία, τη σίτιση, τη στέγαση και 
την ανάπαυση. 

      

άρθρο 21 παρ. 3 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ως έχει 
ΚΙΝΗΜΑ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΣΥΡΙΖΑ                    Το κράτος εγγυάται το δικαίωμα στην υγεία και 
υποχρεώνεται να παρέχει καθολική πρόσβαση σε ΜέΡΑ25 
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αποτελεσματικές παροχές υγείας μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας. 

ΚΚΕ 

Tο Kράτος 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. Το κράτος 
εξασφαλίζει τη δωρεάν και αποκλειστικά από το Δημόσιο (ή 
κρατική) παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που να 
καλύπτει πλήρως τις αντίστοιχες ανάγκες όσων βρίσκονται 
στην Ελληνική Επικράτεια. Απαγορεύεται απολύτως η 
επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο της παροχής 
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Το Kράτος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την υγεία των 
πολιτών και να λαμβάνει ειδικά μέτρα για την προστασία του 
γήρατος, της αναπηρίας και την περίθαλψη των απόρων. Το 
κράτος είναι συνυπεύθυνο, μαζί με τους αντίστοιχους 
ιδιωτικούς φορείς, για την καταλληλότητα των προϊόντων 
που κυκλοφορούν στην αγορά και μπορούν να 
προκαλέσουν βλάβες στην υγεία των πολιτών. 

      

άρθρο 21                                     
(προσθήκη 

παραγράφου 7) 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Χωρίς προσθήκη νέας παραγράφου 
ΚΙΝΗΜΑ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΣΥΡΙΖΑ                   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. 

 ΜέΡΑ25 
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ΚΚΕ 

7. Κοινωνικά αγαθά όπως το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια, 
άλλες μορφές ενέργειας και το φυσικό αέριο  ανήκουν 
αποκλειστικά στο κράτος και απαγορεύεται η καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο παραχώρησή τους για εκμετάλλευση σε 
οποιονδήποτε τρίτο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

7. Βασικά κοινωνικά αγαθά, εντός της επικράτειας, όπως το 
νερό, η ηλεκτρική ενέργεια, οι υδρογονάνθρακες και κάθε 
είδους ενέργεια, καθώς και τα δίκτυα διανομής τους, 
ανήκουν στο κράτος και ελέγχονται από το κράτος. Το ίδιο 
ισχύει και για τις βασικές υποδομές, όπως οδικά δίκτυα, 
σιδηροδρομικά δίκτυα, αεροδρόμια, λιμάνια. 

      

άρθρο 22 παρ. 1 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ως έχει 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΚΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΥΡΙΖΑ 

H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, 
που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων 
των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του 
εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι 
εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία ή άλλη διάκριση, 
έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. 
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ΜέΡΑ25 

H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, 
που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων 
των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του 
εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι 
εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία ή άλλη διάκριση, 
έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. 
Στους ανέργους καταβάλλεται από το κράτος μηνιαίο 
επίδομα ίσο τουλάχιστον με τον εκάστοτε κατώτατο μισθό 
του ανειδίκευτου εργάτη. Κάθε απόλυση οφείλει να είναι 
επαρκώς αιτιολογημένη. 

      

 
  

 
  

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΕΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ    -    ΠΡΟΤΑΣΗ 

άρθρο 22 παρ. 2 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ως έχει 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΚΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΥΡΙΖΑ                         Mε νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, οι οποίοι 
εξειδικεύονται και συμπληρώνονται από συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται με ελεύθερες 
διαπραγματεύσεις και αν αυτές αποτύχουν με διαιτητικές 

ΜέΡΑ25 
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αποφάσεις που εξομοιώνονται πλήρως με συλλογικές 
συμβάσεις. Ο κατώτατος μισθός καθορίζεται με συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας. Η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία 
είναι δικαίωμα των μερών της συλλογικής διαφοράς και 
ασκείται όπως νόμος ορίζει. Επί συρροής νόμου και 
συλλογικής σύμβασης, καθώς και συλλογικών συμβάσεων 
μεταξύ τους, υπερισχύουν οι πιο ευνοϊκές για τους 
εργαζομένους ρυθμίσεις.  

      

άρθρο 22 παρ. 4 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ως έχει 
ΚΙΝΗΜΑ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΣΥΡΙΖΑ                        Oποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται. 
Eιδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών 
υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την 
αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της Xώρας 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. 

ΜέΡΑ25 
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ΚΚΕ 

Oποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται. 
Eιδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών 
υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την 
αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της Xώρας 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. Επίσης απαγορεύεται η ανταπεργία, 
καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση, υπό οποιαδήποτε 
μορφή, απεργοσπαστικού μηχανισμού από πλευράς των 
εργοδοτών, για την αντιμετώπιση των συνεπειών απεργίας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Oποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται. 
Eιδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών 
υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την 
αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της Xώρας 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. 
Επιτρέπεται, κατ' επιλογή του καταδικασθέντος, η προσφορά 
κοινωνικής εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Ποινικό Κώδικα. 

      

άρθρο 22 παρ. 5 
ΝΕΑ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ως έχει 
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ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΣΥΡΙΖΑ 

Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί δικαίωμα. Το κράτος 
υποχρεώνεται να εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία 
έναντι όλων των ασφαλιστικών κινδύνων μέσω ενός ενιαίου 
δημόσιου αναδιανεμητικού συστήματος καθολικής κάλυψης, 
που λειτουργεί βάσει των αρχών της αλληλεγγύης και της 
ανταποδοτικότητας. 

ΚΚΕ 

Το κράτος διασφαλίζει υψηλού επιπέδου ασφάλιση των 
εργαζομένων, μέσα από ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Tο κράτος έχει υποχρέωση για την κοινωνική ασφάλιση των 
εργαζομένων. 

ΜέΡΑ25 

Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί δικαίωμα. Το κράτος 
υποχρεώνεται να εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία 
έναντι όλων των ασφαλιστικών κινδύνων και έναντι της 
φτώχειας μέσω ενός ενιαίου, δημόσιου, καθολικού, 
αναδιανεμητικού, ανταποδοτικού και αλληλέγγυου 
συστήματος, και εγγυάται σε όλους την απρόσκοπτη 
πρόσβαση στην υγεία, την πρόνοια, και σε κοινωνικές 
παροχές. Το ύψος της συνολικής σύνταξης δεν μπορεί να 
υπολείπεται του εισοδήματος που εξασφαλίζει αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης, όπως αυτό προσδιορίζεται ετησίως 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21. 

      

άρθρο 25 παρ. 3 
ΝΕΑ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ως έχει 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΥΡΙΖΑ                        Η άσκηση και η προστασία των ατομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων διέπεται από δικαιοσύνη και επιείκια.  ΜέΡΑ25 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

H καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται. Η Πολιτεία 
λαμβάνει δράσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και τη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου 
πλούτου στο σύγχρονο περιβάλλον της τεχνολογικής 
εξέλιξης και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. 

ΚΚΕ Κατάργηση παραγράφου 

   

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΕΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ    -    ΠΡΟΤΑΣΗ 

άρθρο 37 παρ. 2 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ως έχει ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΚΕ 

ΣΥΡΙΖΑ                       Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος το οποίο 
διαθέτει στη Bουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Με την 
εξαίρεση της περίπτωσης του τελευταίου εδαφίου της 
επόμενης παραγράφου, ο Πρωθυπουργός απαιτείται να έχει 
τη βουλευτική ιδιότητα. Aν 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 

ΜέΡΑ25 
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σχηματισμού Kυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη 
της Bουλής.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος το οποίο 
διαθέτει στη Bουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Aν 
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 Kυβέρνησης που να απολαμβάνει την 
εμπιστοσύνη της Bουλής. Όποιος βουλευτής αναλάβει 
καθήκοντα υπουργού, αποβάλει αυτομάτως τη βουλευτική 
του ιδιότητα και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος 
επιλαχών. 

      

άρθρο 38 παρ. 1 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ως έχει 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΚΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜέΡΑ25 
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ΣΥΡΙΖΑ  

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκοντά 
της την Kυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί, 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. 
Aν ο Πρωθυπουργός της παραιτούμενης Kυβέρνησης είναι 
αρχηγός ή εκπρόσωπος κόμματος που διαθέτει την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών, εφαρμόζεται αναλόγως 
η διάταξη του άρθρου 37 παράγραφος 3 εδάφιο γ΄.  

      

άρθρο 38 παρ. 2 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ως έχει ΣΥΡΙΖΑ 

ΚΚΕ 

ΜέΡΑ25 



20 
 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

Ο Πρωθυπουργός ορίζει στην αρχή της θητείας του 
Αναπληρωτή Πρωθυπουργό ο οποίος τον αντικαθιστά σε 
περίπτωση που αυτός εκλείψει ή αδυνατεί για λόγους υγείας 
να ασκήσει τα καθήκοντά του. Τον Αναπληρωτή 
Πρωθυπουργό ορκίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν 
κληθεί να αναλάβει καθήκοντα. 
Η αδυναμία του Πρωθυπουργού να ασκήσει τα καθήκοντά του για 
λόγους υγείας διαπιστώνεται από τη Βουλή με ειδική απόφασή 
της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου 
αριθμού των βουλευτών, ύστερα από πρόταση της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στο οποίο ανήκει ο 
Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη 
πλειοψηφία των εδρών. Σε κάθε άλλη περίπτωση η πρόταση 
υποβάλλεται από τα δύο πέμπτα τουλάχιστον του όλου αριθμού 
των βουλευτών. 
Εωσότου διοριστεί ο νέος Πρωθυπουργός τα καθήκοντα του 
Πρωθυπουργού ασκεί ο πρώτος κατά σειρά Αντιπρόεδρος και 
εφόσον δεν έχουν διοριστεί Αντιπρόεδροι ο πρώτος κατά σειρά 
Υπουργός.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυνατεί για 
λόγους υγείας να εκτελέσει τα καθήκοντά του, 
Πρωθυπουργός ορκίζεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο 
οποίος διορίζεται υποχρεωτικά στη θέση αυτή, πριν την 
αρχική παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση της 
οποίας είναι αντιπρόεδρος. Η αδυναμία του Πρωθυπουργού 
να ασκήσει τα καθήκοντά του για λόγους υγείας 
διαπιστώνεται από τη Βουλή με ειδική απόφασή της που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού 
των βουλευτών, ύστερα από πρόταση της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του κόμματος στο οποίο ανήκει ο Πρωθυπουργός, 
εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία 
των εδρών. Σε κάθε άλλη περίπτωση η πρόταση 
υποβάλλεται από τα δύο πέμπτα τουλάχιστον του όλου 
αριθμού των βουλευτών.  
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άρθρο 68 παρ. 2 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

H Bουλή συνιστά από τα μέλη της εξεταστικές επιτροπές, με 
απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων 
βουλευτών, που δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δύο 
πέμπτων του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση 
του ενός πέμπτου του όλου αριθμού των βουλευτών. 
Προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα 
που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, 
απαιτείται απόφαση της Bουλής που λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Η Βουλή μπορεί 
να συνιστά δύο ανά βουλευτική περίοδο εξεταστικές 
επιτροπές, εφ'όσον η σχετική πρόταση δέκα τουλάχιστον 
βουλευτών υπερψηφισθεί από τα δύο πέμπτα του συνόλου 
των βουλευτών, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας. 
Tα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία των επιτροπών 
αυτών καθορίζονται από τον Kανονισμό της Bουλής.  

ΣΥΡΙΖΑ  

H Bουλή συνιστά από τα μέλη της εξεταστικές επιτροπές, με 
απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο πέμπτων 
του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση του ενός 
πέμπτου του όλου αριθμού των βουλευτών. Η Βουλή δύναται σε 
κάθε σύνοδό της να συστήσει από τα μέλη της μία εξεταστική 
επιτροπή, ύστερα από πρόταση του ενός πέμπτου του όλου 
αριθμού των βουλευτών, εφόσον αυτή γίνει αποδεκτή από τα 
δύο πέμπτα του συνόλου.Προκειμένου να συσταθούν 
εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην 
εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της 
Bουλής που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου 
αριθμού των βουλευτών. 
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ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

H Bουλή συνιστά από τα μέλη της εξεταστικές επιτροπές, με 
απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο πέμπτων 
του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση του ενός 
πέμπτου του όλου αριθμού των βουλευτών. Κατά τη διάρκεια 
μιας κοινοβουλευτικής περιόδου είναι δυνατόν να 
συσταθούν δύο εξεταστικές επιτροπές με πρόταση 
βουλευτών της αντιπολίτευσης και σύμφωνα με τη 
διαδικασία του προηγουμένου εδαφίου. 
Προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα 
που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, 
απαιτείται απόφαση της Bουλής που λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. 
Tα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία των επιτροπών 
αυτών καθορίζονται από τον Kανονισμό της Bουλής.  

ΚΚΕ 

Η Βουλή συνιστά από τα μέλη της εξεταστικές επιτροπές 
ύστερα από πρόταση του 1/15 του όλου αριθμού των 
βουλευτών, εφόσον αυτή υπερψηφιστεί από το 1/3 του 
συνόλου των βουλευτών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

H Bουλή συνιστά από τα μέλη της εξεταστικές επιτροπές, με 
απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο πέμπτων 
του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση από το 
σύνολο των εκλεγέντων βουλευτών οποιουδήποτε 
κοινοβουλευτικού κόμματος. 
Προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα 
που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, 
απαιτείται απόφαση της Bουλής που λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. 
Tα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία των επιτροπών 
αυτών καθορίζονται από τον Kανονισμό της Bουλής. 

ΜέΡΑ25 Ως έχει 

      

άρθρο 84 παρ. 2 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ως έχει 
ΚΙΝΗΜΑ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΚΕ 

ΜέΡΑ25 

ΣΥΡΙΖΑ 

H Bουλή μπορεί με απόφασή της να αποσύρει την εμπιστοσύνη 
της από την Kυβέρνηση 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 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. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

H Bουλή μπορεί με απόφασή της να αποσύρει την εμπιστοσύνη 
της από την Kυβέρνηση ή από μέλος της. Πρόταση δυσπιστίας 
μπορεί να υποβληθεί χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό 
αφότου η Βουλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας. 
H πρόταση δυσπιστίας αρκεί να είναι υπογραμμένη από το 
σύνολο των εκλεγέντων βουλευτών οποιουδήποτε 
κοινοβουλευτικού κόμματος και να περιλαμβάνει σαφώς τα 
θέματα για τα οποία θα διεξαχθεί η συζήτηση. 

   

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΕΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ    -    ΠΡΟΤΑΣΗ 

άρθρο 28 παρ. 2 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ως έχει 
ΚΙΝΗΜΑ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΣΥΡΙΖΑ  

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. 

ΚΚΕ 
Κατάργηση όλου του άρθρου και της ερμηνευτικής του 

δήλωσης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Κάθε διεθνής συνθήκη ή διεθνής συμφωνία η οποία: 
1) αναγνωρίζει σε όργανα διεθνών οργανισμών 
αρμοδιότητες που προβλώπονται από το Σύνταγμα, 
2) εκχωρεί ή περιορίζει άσκηση εθνικής κυριαρχίας, 
3) αλλοιώνει την ιστορική, πολιτιστική και θρησκευτική 
διαδρομή του ελληνισμού, 
απαιτείται να κυρωθεί με δημοψήφισμα στο οποίο θα 
συμμετάσχει το 50% τουλάχιστον του εκλογικού σώματος, 
διαφορετικά η συνθήκη ή συμφωνία δεν ισχύει. 

ΜέΡΑ25 

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. Νόμος ο 
οποίος αφορά συνθήκη ή συμφωνία που προβλέπει μεταβίβαση 
κυριαρχικών αρμοδιοτήτων του κράτους ψηφίζεται από 
πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του όλου αριθμού των 
βουλευτών και κυρώνεται με δεσμευτικό δημοψήφισμα. 

      

άρθρο 44 παρ. 2 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ως έχει ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΚΕ 
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ΣΥΡΙΖΑ  

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 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 ο Kανονισμός της 
Bουλής 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 Bουλής 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. 
Aν νομοσχέδιο υπερψηφιστεί, η προθεσμία του άρθρου 42 
παράγραφος 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Δημοψήφισμα προκηρύσσεται υποχρεωτικά από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν το ζητήσει η Βουλή με την 
απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών ή το 
ζητήσουν ενυπογράφως 100.000 πολίτες 
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ΜέΡΑ25 

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα 
δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση 
της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών. 
Δημοψήφισμα του προηγούμενου εδαφίου προκηρύσσεται 
και μετά από αίτηση τετρακοσίων 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 κάθε σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, 
συμπεριλαμβανομένου και δημοσιονομικού, εφόσον αυτό 
αποφασιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία 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. Δημοψήφισμα του 
προηγούμενου εδαφίου προκηρύσσεται και μετά από αίτηση 
τετρακοσίων χιλιάδων πολιτών που έχουν το εκλογικό 
δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. Όλα τα δημοψηφίσματα θα 
έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. 

      

άρθρο 73 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ως έχει 

ΚΚΕ 

ΣΥΡΙΖΑ  

1. Tο δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Bουλή και στην 
Kυβέρνηση. Νόμους μπορούν επίσης να προτείνουν εκατό 
χιλιάδες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα, με τη 
διαδικασία και τους όρους που ορίζει ο νόμος. Η πρόταση 
αυτή εισάγεται υποχρεωτικά προς συζήτηση στην Ολομέλεια. 



29 
 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

6. Με υπογραφή πεντακοσίων χιλιάδων πολιτών μπορούν να 
καταρτίζονται και να κατατίθενται προτάσεις νόμων στη 
Βουλή, οι οποίες, με απόφαση του Προέδρου της 
υποβάλλονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στην Ολομέλεια 
της Βουλής. 
7. Πρόταση νόμου που κατατίθεται από την αντιπολίτευση 
εισάγεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη της 
Ολομέλειας της Βουλής. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

1. Το δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Βουλή, στην 
Κυβέρνηση και στο λαό. 
Πρόταση στη Βουλή για ψήφιση ή τροποποίηση νόμου από 
τους πολίτες είναι νόμιμη εφόσον περιλαμβάνει ακριβές 
σχέδιο νόμου μετά της αιτιολογικής του έκθεσης και 
συνοδεύεται από υπογραφές τριάντα χιλιάδων πολιτών. Η 
εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, γίνεται με 
την διαδικασία που προβλλπεται για τις προτάσεις νόμων 
της Κυβέρνησης και της Βουλής. 

ΜέΡΑ25 

1. Tο δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Bουλή και στην 
Kυβέρνηση. Νόμο μπορούν να προτείνουν και πολίτες με 
δημοψήφισμα που προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας μετά από συγκέντρωση τουλάχιστον 100.000 
υπογραφών πολιτών που έχουν το εκλογικό δικαίωμα, όπως 
νόμος ορίζει. 

   

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΕΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ    -    ΠΡΟΤΑΣΗ 
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άρθρο 62 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται 
ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο 
περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Eπίσης δεν διώκεται για 
πολιτικά εγκλήματα βουλευτής της Bουλής που διαλύθηκε, από 
τη διάλυσή της και έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας 
Bουλής. H άδεια δίδεται από τη Βουλή υποχρεωτικά εφόσον η 
αίτηση της εισαγγελικής αρχής αφορά αδίκημα το οποίο δεν 
συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων ή την πολιτική 
δραστηριότητα του βουλευτή. Η Βουλή, με ευθύνη του 
Προέδρου της, αποφαίνεται υποχρεωτικά σχετικά με το 
αίτημα μέσα σε τρεις μήνες αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για 
δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Bουλής. H τρίμηνη 
προθεσμία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της 
Bουλής. Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήματα. 

ΣΥΡΙΖΑ  

1. Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος και για αδικήματα που 
σχετίζονται άμεσα με την άσκηση των καθηκόντων του, εντός 
και εκτός της Βουλής, ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε 
συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο 
περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Eπίσης δεν διώκεται 
για πολιτικά εγκλήματα βουλευτής της Bουλής που διαλύθηκε, 
από τη διάλυσή της και έως την ανακήρυξη των βουλευτών της 
νέας Bουλής.  
Για τα λοιπά αδικήματα, καθώς και για τα αυτόφωρα 
κακουργήματα δεν απαιτείται άδεια της Βουλής. 



31 
 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

1. Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής μπορεί 
να ζητήσει από το Σώμα την παύση ποινικής δίωξης που έχει 
ασκηθεί σε βάρος του, επειδή αυτή στηρίζεται σε πολιτικά 
κίνητρα ή είναι καταχρηστική. Επίσης δεν διώκεται για πολιτικά 
εγκλήματα βουλευτής της Βουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυσή 
της και έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής. Αν 
η Βουλή δεν αποφανθεί μέσα σε τρεις μήνες αφότου 
υποβλήθηκε η αίτηση του βουλευτή, η ποινική δίωξη 
θεωρείται ότι έχει παύσει. Η διάταξη δεν ισχύει για τα 
αυτόφωρα κακουργήματα. 

ΚΚΕ Ως έχει 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

1. Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν 
διώκεται χωρίς άδεια του Σώματος, για ψήφο που έδωσε στη 
Βουλή, για τις αγορεύσεις του εντός της Βουλής και για 
γνώμη που διατύπωσε στα πλαίσια των βουλευτικών του 
καθηκόντων, εφόσον τόσο οι αγορεύσεις όσο και οι γνώμες 
του αυτές δεν θίγουν συγκεκριμένα πρόσωπα με 
συκοφαντική δυσφήμιση. 2. Δεν απαιτείται άδεια σε αυτόφωρα 
κακουργήματα ή πλημμελήματα. 

ΜέΡΑ25 

Οι βουλευτές διώκονται, συλλαμβάνονται, φυλακίζονται ή 
περιορίζονται με άλλο τρόπο, όπως ο κοινός νόμος ορίζει, 
εκτός αν οι πράξεις ή παραλήψεις τους συνδέονται 
ουσιωδώς με την άσκηση των καθηκόντων τους. Στην 
περίπτωση αυτή, ζητείται άδεια της Βουλής, η οποία 
θεωρείται ότι δόθηκε εάν παρέλθουν άπρακτοι τρεις μήνες 
αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβαστηκε 
στον Πρόεδρο της Βουλής.  
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άρθρο 86 παρ. 3 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

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 Oλομέλεια της Βουλής η 
οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική 
απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου 
αριθμού των βουλευτών.                                                                                                                                         
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. 

ΣΥΡΙΖΑ  

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΚΕ Κατάργηση όλου του άρθρου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από δέκα βουλευτές ή 
από το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδα οποιουδήποτε 
κόμματος. Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία του ενός τρίτου 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 Oλομέλεια της Βουλής 
η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική 
απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων βουλευτών, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι κάτω 
από τα δύο τρίτα του όλου αριθμού των βουλευτών. 
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ΜέΡΑ25 

Όσοι διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή 
Υφυπουργοί διώκονται για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν 
κατά την άσκηση και επ'ευκαιρία των καθηκόντων τους 
όπως ο νόμος ορίζει για όλους τους πολίτες. Απαγορεύεται η 
θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων. Τη δίωξη 
μελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουργών ασκεί Συμβούλιο στο 
οποίο μετέχουν τρεις αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου και 
το οποίο εξετάζει κατ' απόλυτη προτεραιότητα τις 
καταγγελίες. 

      

άρθρο 86                                  
(εισαγωγή 

ερμηνευτικής 
δήλωσης) 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ως έχει 
ΚΙΝΗΜΑ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΚΕ 

ΜέΡΑ25 

ΣΥΡΙΖΑ  

Ερμηνευτική δήλωση. Στα αδικήματα της παραγράφου 1 δεν 
περιλαμβάνονται όσα τελέστηκαν απλώς επ'ευκαιρία της 
άσκησης των υπουργικών καθηκόντων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, νοείται πως, αν στο 
πλαίσιο οποιοσδήποτε ανάκρισης, προανάκρισης, 
προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης και μέχρι 
πέρατος αυτών, προκύψουν στοιχεία, δυνάμενα να 
θεμελιώσουν ποινική ευθύνη για τα πρόσωπα της 
προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται χωρίς 
καθυστέρηση στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την 
ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση. 
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6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΕΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ    -    ΠΡΟΤΑΣΗ 

άρθρο 96 παρ. 5 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

Tα στρατιωτικά 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 των 
λοιπών τακτικών δικαστικών λειτουργών κατά το άρθρο 87 
παρ. 1 του Συντάγματος και εξομοιώνονται ως προς όλα με 
τους τακτικούς δικαστές. Νόμος ορίζει τη βαθμολογική 
αντιστοιχία των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού 
σώματος ενόπλων δυνάμεων με τους λοιπούς δικαστικούς 
λειτουργούς, τη σύνθεση του Ανώτατου Δικαστικού 
Συμβουλίου του Σώματος αυτού, των πειθαρχικών 
συμβουλίων του και τα της επιθεώρησης. 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. 

ΜέΡΑ25 
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ΣΥΡΙΖΑ  

Tα στρατιωτικά δικαστήρια του στοιχείου α΄ της προηγούμενης 
παραγράφου συγκροτούνται από μέλη του δικαστικού σώματος 
των ενόπλων δυνάμεων, που περιβάλλονται με άπασες τις 
εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των 
λοιπών τακτικών δικαστικών λειτουργών. Νόμος ορίζει την 
βαθμολογική αντιστοιχία των δικαστικών λειτουργών του 
δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων με τους λοιπούς 
τακτικούς δικαστικούς δικαστικούς λειτουργούς, τη σύνθεση 
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Σώματος αυτού, 
των πειθαρχικών συμβουλίων του και τα της επιθεώρησης. 
Για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις των δικαστηρίων αυτών 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 
93. Η διάταξη του άρθρου παρ. 5 εφαρμόζεται και στην 
περίπτωση της θητείας του Προέδρου και του Εισαγγελέα 
του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.  

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

Ως έχει 
ΚΚΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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άρθρο 101Α 
ΝΕΑ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

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. Η απόφαση λαμβάνεται με 
πλειοψηφία τριών πέμπτων των μελών της. Η θητεία των 
μελών των ανεξάρτητων αρχών παρατείνεται έως τον 
διορισμό νέων μελών.  Τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής 
των μελών των ανεξάρτητων αρχών και της λειτουργίας και 
των αρμοδιοτήτων της Διάσκεψης των Προέδρων της 
Βουλής 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. 
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ΣΥΡΙΖΑ  

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. 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

Ως έχει 

ΚΚΕ Κατάργηση άρθρου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

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 είναι όσες 
αναγνωρίζει το Σύνταγμα και όσες ιδρύονται με νόμο που 
ψηφίζεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του όλου 
αριθμού των βουλευτών. 
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. Οι ανεξάρτητες αρχές 
υπόκεινται στον έλεγχο της Βουλής για πράξεις ή 
παραλείψεις τους. 
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ΜέΡΑ25 

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. Η επιλογή τους γίνεται από 
εκλεκτορικό σώμα ΔΙΑΣΚΕΠ, όπως νόμος ορίζει. Οι 
συνεδριάσεις της ολομέλειας των ανεξάρτητων αρχών είναι 
δημόσιες με εξαίρεση ζητήματα που ανάγονται στην 
προστασία της δημόσιας τάξης και της κρατικής ασφάλειας, 
της εθνικής άμυνας, του ιδιωτικού βίου και του βέλτιστου 
συμφέροντος των ανηλίκων, όπως νόμος ορίζει. 
Δημιουργείται Ανεξάρτητη Αρχή ή αξιοποιείται ήδη 
υπάρχουσα ανεξάρτητη αρχή με συμμετοχή δικαστικών 
λειτουργών, η οποία θα δέχεται καταγγελίες, θα συλλέγει τα 
στοιχεία, θα ελέγχει πειθαρχικά τους αστυνομικούς και θα 
παραπέμπει υποθέσεις στη δικαιοσύνη, όταν απαιτείται. 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. 
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7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΕΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ    -    ΠΡΟΤΑΣΗ 

άρθρο 101 παρ. 1 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ως έχει 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΚΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΣΥΡΙΖΑ 
ΜέΡΑ25 

H διoίκηση τoυ Kράτoυς oργανώνεται σύμφωνα με τo 
απoκεντρωτικό σύστημα. Με νόμο ορίζεται το σύστημα 
περιφερειακής οργάνωσης του κράτους. 

      

άρθρο 101 παρ. 4 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ως έχει 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΚΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΣΥΡΙΖΑ 
ΜέΡΑ25 

Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, 
υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των 
νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την 
ολόπλευρη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή τους. 
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άρθρο 101                          
(εισαγωγή 

ερμηνευτικής 
δήλωσης) 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ως έχει 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΚΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΣΥΡΙΖΑ 
ΜέΡΑ25 

Ερμηνευτική προσθήκη:  Με την προσθήκη αυτή 
αναγνωρίζεται η ανάγκη προσαρμογής του διοικητικού 
μοντέλου στο ιδιαίτερο περιβάλλον των νησιωτικών και 
ορεινών περιοχών με την εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών 
σχεδίων διοίκησης γι'αυτές και την παροχή κινήτρων στους 
δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτές. 

      

άρθρο 102 παρ. 2 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ως έχει 

 

ΣΥΡΙΖΑ 
ΜέΡΑ25 

Oι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές της 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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ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

Oι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια. Oι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και 
μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει. Με απόφαση της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κατατίθενται προτάσεις 
νόμων, που εισάγονται υποχρεωτικά στην Ολομέλεια της 
Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 73 του 
Συντάγματος. 

ΚΚΕ 

Το  Κράτος υποχρεούται να εξασφαλίζει τους αναγκαίους 
οικονομικούς πόρους στους ΟΤΑ με χρηματοδότηση από τον 
κρατικό προϋπολογισμό. Απαγορεύεται η επιβολή 
πειθαρχικών ποινών σε βάρος των αιρετών εκπροσώπων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όργανα της κεντρικής 
διοίκησης. Απαγορεύεται ο έλεγχος σκοπιμότητας των 
αποφάσεων των οργάνων των ΟΤΑ από κρατικά όργανα. Η 
επίλυση των διαφορών όταν αμφισβητείται η νομιμότητα 
αποφάσεων οργάνων των ΟΤΑ γίνεται από τα δικαστήρια. 
Οι αρχές των ΟΤΑ εκλέγονται με καθολική και μυστική 
ψηφοφορία, με το σύστημα της ανόθευτης απλής αναλογικής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική 
και μυστική ψηφοφορία, από τους Έλληνες πολίτες, 
εγγεγραμμένους στους ανάλογους εκλογικούς καταλόγους, 
με διαφορετικό ψηφοδέλτιο για δήμαρχο ή περιφερειάρχη 
κατά περίπτωση, οι οποίοι θα εκλέγονται με απόλυτη 
πλειοψηφία και με διαφορετικό για τα αντίστοιχα συμβούλια, 
για τα οποία θα ισχύει η εκλογή τους με το σύστημα της 
απλής αναλογικής. 
Σε περίπτωση που υποψήφιος δήμαρχος ή περιφερειάρχης 
δε συγκεντρώνει απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή θα 
επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, μεταξύ των δύο 
σχετικώς πλειοψηφισάντων. 
Τοπικό δημοψήφισμα για οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητας 
του αντίστοιχου ΟΤΑ προκηρύσσεται μόνο με συλλογή 
υπογραφών πολιτών, που εκπροσωπούν το 5% του 
εκλογικού σώματος. 
Ο εκάστοτε νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση, υποχρεωτικά 
θα περιλαμβάνει τις διαδικασίες συγκρότησης και σύγκλισης 
τοπικών συνελεύσεων, των οποίων οι αποφάσεις θα είναι 
δεσμευτικές για τον αντίστοιχο οργανισμό τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 
Ενώπιον της ανωτέρω λαϊκής συνέλευσης, τα αιρετά όργανα 
της τοπικής αυτοδιοίκησης θα λογοδοτούν δημόσια, προς 
τους πολίτες, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος για την 
τοπική αυτοδιοίκηση. 

      

7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΕΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ    -    ΠΡΟΤΑΣΗ 
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άρθρο 112 παρ. 4 
(κατάργηση 

παραγράφου) 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Κατάργηση παραγράφου 

ΣΥΡΙΖΑ 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΜέΡΑ25 
 

ΚΚΕ 
Ως έχει  

      

άρθρο 113        
(κατάργηση) 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Κατάργηση άρθρου 

ΣΥΡΙΖΑ 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΜέΡΑ25 
 

ΚΚΕ 
Ως έχει  

      

άρθρο 114 παρ. 1 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Οι διατάξεις των άρθρων 30 και 32 ισχύουν από τη 
δημοσίευση της αναθεώρησης του Συντάγματος 

ΣΥΡΙΖΑ 

Κατάργηση παραγράφου ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΜέΡΑ25 
 

ΚΚΕ 
Ως έχει  

      

άρθρο 114 παρ. 2 
(κατάργηση 

παραγράφου) 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Κατάργηση παραγράφου 

ΣΥΡΙΖΑ 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΜέΡΑ25 
 
 

Ως έχει 
ΚΚΕ 

      

άρθρο 115 παρ. 1 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της αναθεώρησης 
δικαστικές υποθέσεις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
παραπέμπονται στα αρμόδια δικαστήρια. 

ΣΥΡΙΖΑ 

Κατάργηση παραγράφου 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΜέΡΑ25 
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Ως έχει 

ΚΚΕ 

      

άρθρο 115 παρ. 2 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Για την πρώτη εφαρμογή του, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο 
του άρθρου 100 συγκροτείται από μέλη τα οποία επιλέγονται 
από την ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή της παραγράφου 5 
του άρθρου 90. Για τον σκοπό αυτό οι διοικητικές ολομέλειες 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου προτείνουν από πέντε (5) μέλη τους 
για τις θέσεις εκ δικαστών και η ολομέλεια των δικηγορικών 
συλλόγων της χώρας προτείνει πέντε (5) υποψηφίους για τις 
θέσεις εκ καθηγητών. 

ΣΥΡΙΖΑ 

Κατάργηση παραγράφου 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΜέΡΑ25 
 

ΚΚΕ 
Ως έχει  
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7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΕΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ    -    ΠΡΟΤΑΣΗ 

άρθρο 115 παρ. 3 
(κατάργηση 

παραγράφου) 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Κατάργηση παραγράφου 

ΣΥΡΙΖΑ 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΜέΡΑ25 
 

ΚΚΕ 
Ως έχει  

      

άρθρο 115 παρ. 4 
(κατάργηση 

παραγράφου) 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Κατάργηση παραγράφου 

ΣΥΡΙΖΑ 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΜέΡΑ25 
 

ΚΚΕ 
Ως έχει  
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άρθρο 119 παρ. 1 
(κατάργηση 

παραγράφου) 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Κατάργηση παραγράφου 

ΣΥΡΙΖΑ 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΜέΡΑ25 
 

ΚΚΕ 
Ως έχει  

   

   

8η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΕΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ    -    ΠΡΟΤΑΣΗ 



49 
 

άρθρο 32 παρ. 4 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Αν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη 
πλειοψηφία, 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 
φηφοφορία επαναλαμβάνεται μία ακόμη 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. Σε περίπτωση ισοψηφίας, θεωρείται ότι έχει 
εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που 
συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στην πρώτη 
ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου, και, σε 
περίπτωση ισοψηφίας κατά την ψηφοφορία εκείνη, ο 
πρεσβύτερος στην ηλικία μεταξύ των δύο υποψηφίων. 

ΣΥΡΙΖΑ  

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. 
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ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

Αν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη 
αυτή πλειοψηφία, παρατείνεται η θητεία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας έως ένα έτος. Στη συνέχεια πραγματοποιείται 
ψηφοφορία στην οποία εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
με εκατόν εξήντα ψήφους. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η 
αυξημένη πλειοψηφία, η θητεία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας παρατείνεται εκ νέου έως τον χρόνο 
διενέργειας των επόμενων βουλευτικών εκλογών 

ΚΚΕ Ως έχει 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Αν δεν επιτευχθεί ούτε κατά την τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη 
αυτή πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των 
βουλευτών, τότε η ψηφοφορία θα επαναλαμβάνεται ανά 15 
ημέρες, μέχρις ότου εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας με 
αυτή την πλειοψηφία, χωρίς να υπάρχει δέσμευση ως προς 
τα πρόσωπα που θα είναι κάθε φορά υποψήφια. 

ΜέΡΑ25 

Αν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη 
αυτή πλειοψηφία, συγκροτείται αμελλητί ειδικό 
διαβουλευτικό σώμα κληρωτών και εκλεγμένων πολιτών, το 
οποίο αποτελείται από τους εν ενεργεία βουλευτές και 
εξακόσιους κληρωτούς πολίτες, οι οποίοι επιλέγονται όπως 
νόμος ορίζει από το σύνολο των πολιτών που έχουν τη 
νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν. Πέρα από τις 
κοινοβουλευτικές ομάδες, εξήντα και άνω κληρωτοί πολίτες 
του ειδικού διαβουλευτικού σώματος κληρωτών και 
εκλεγμένων πολιτών δύνανται να προτείνουν πολίτη που 
πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 31 ως υποψήφιο Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας αποκλειστικά κατά την πρώτη συνεδρίαση 
του σώματος. Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται ο 
πολίτης που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του 
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ειδικού διαβουλευτικού σώματος κληρωτών και εκλεγμένων 
πολιτών. Αν δε συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες με 
αποκλεισμό του τελευταίου μειοψηφήσαντος υποψηφίου. Αν 
και πάλι η ψηφοφορία καταστεί άκαρπη, επαναλαμβάνεται η 
διαδικασία ανά πέντε ημέρες με αποκλεισμό του εκάστοτε 
τελευταίου μειοψηφήσαντος υποψηφίου έως ότου 
συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του ειδικού 
διαβουλευτικού σώματος κληρωτών και εκλεγμένων πολιτών 

      

άρθρο 32 παρ. 5 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ως έχει 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΚΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜέΡΑ25 

      

άρθρο 32 παρ. 5 ΣΥΡΙΖΑ  

Αν η Βουλή είναι απούσα, συγκαλείται εκτάκτως για να εκλέξει 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά τους ορισμούς των 
παραγράφων 3 και 4. 

   

9η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΕΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ    -    ΠΡΟΤΑΣΗ 

άρθρο 54 παρ. 1 
ΝΕΑ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ως έχει 
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ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΣΥΡΙΖΑ 

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. 

ΚΚΕ 

Για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζεται ως πάγιο εκλογικό 
σύστημα η ανόθευτη απλή αναλογική, χωρίς την εφαρμογή 
οποιουδήποτε κατώτατου ορίου ψήφων για την είσοδο ενός 
κόμματος στη Βουλή. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του πάγιου 
εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής και οι 
εκλογικές περιφέρειες ορίζονται με νόμο  που ισχύει από τις 
μεθεπόμενες εκλογές, εκτός 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. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Πάγιο εκλογικό σύστημα για την εκλογή των βουλευτών είναι 
το σύστημα της απλής αναλογικής, δηλαδή της απόλυτης 
αναλογίας ψήφων και εδρών.                                                                                                                                                           
Με νόμο ορίζεται το 3%, επί του συνόλου των εγκύρων 
ψήφων, ως όριο εισόδου ενός κόμματος στη Βουλή. 

ΜέΡΑ25 

Για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζεται το εκλογικό σύστημα 
της απλής αναλογικής και διαμορφώνονται με νόμο 
ισόρροπες πληθυσμιακά εκλογικές περιφέρειες. Δεν 
επιτρέπονται μονοεδρικές και διεδρικές εκλογικές 
περιφέρειες. 

 


