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Ο Πρόεδρος της Βουλ11ς στην αρχ'1 κάθε ταΚΤΙΚ11ς συνόδου συνιστά ειδΙΚΙ1 διαΡΚ11 εΠΙΤΡΟΠ11 εξοπλιστικών προ
γραμμάτων και συμβάσεων, η οποία λειτουργεί και κατά τον μεταξύ των συνόδων χρόνο.

Η εΠΙ:Ι:ΡΟΠΙ1 αυt11 συγκροτείται από δεκαπέντε

(15) μέλη της διαρκούς εΠΙΤΡΟΠ11ς εθνικιΊς άμυνας και εξωτερικών

υποθέσεων.

Αντικείμενο της επιτροπι1ς εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμβάσεων είναι η προηγούμενη εξέταση και παρακολούθηση της εφαρμογι1ς των εξοπλιστικ(δν προγραμμάτων και συμβάσεων αμυντικού υλικού.
Επί των συμβάσεων αυτών δεν έχει εφαρμογ11 η παράγραφος 9 του άρθρου 32.
Οι συνεδριάσεις της εΠΙΤΡΟΠ11ς δεν είναι δημόσιες, εκτός αν άλλως αυη1 αποφασίσει.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου 31 και των άρθρων 33 έως και 41 εφαρμόζονται αναλόγως.
Η εΠΙΤΡΟΠ11 έχει την εξουσία συλλογ11ς πληροφοριών και εγγράφων, όπως και κλ'1σης και εξέτασης προσώπων με
αν(!λογη εφαρμογ11 των άρθρων 146 και 17 του Κανονισμού.
"Προστέθηκε στις

16.7.2010 (ΦΕΚ 139Α '110.8.2010)

και τροπυΠΟΙlίθηκε στις

16.5.201 Ι

(ΦΕΚ

1ZQ4 '/25.5.201 1)

με α.."!'οφι:ίσεις της Ολομέλειας της Βοιιλlίς

Αριθμός και διάρκεια των συνεδριάσεων
των επιτροπών
Άρθρο

*1.
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Η επεξεργασία και εξέταση του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου γίνεται σε δύο στάδια, μεταξύ των οποίων

μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά

(7) π.λι1ρων ημερών. Κατά το πρώτο στάδιο διεξάγεται συζ11τηση επί της αΡΧ'1ς

και επί των άρθρων και κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται δε'ύτερη ανάγνωση, συζΙ1τηση και Ψ'ΙΙφιση επί ενός εκάστου

άρθρου. Στο διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στα δύο στάδια, τα μέλη της επιτροπψ; μπορούν να υποβάλλουν στον
Πρόεδρο της ΕπΙ.ΤΡΟΠ11ς εγγράφως προτάσεις και βελτιώσεις που δι.αβιβάζονται αμέσως στον αρμόδιο Υπουργό, ο
οποίος λαμβάνει θέση επ' αυτών κατά

t11

δεύτερη ανάγνωση. Η ΕπΙΤΡΟΠΙ1, εάν κατά την κρίση της συντρέχει σπου

δαίος λ6γος, μπορεί να αποφασίσει, μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, τη σύντμηση του χρόνου που μεσο

λαβεί ανάμεσα στα δύο στάδια, εφόσον σε κάθε περίπτωση το δεύτερο στάδιο απέχει δύο τουλάχιστον ημέρες από
τη λήξη του πρώτου. Η επεξεργασία και εξέταση νομοσχεδί.ου ή πρότασης νόμου σε δύο στάδια δεν απαιτείται για
την περίπτωση κατάθεσης κατεπειγόντων νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων και για την περίπτωση που αυτά εμπί

πτουν στο πεδίο εφαρμογι1ς των ειδικ(ον νομοθετικών διαδικασιών των άρθρων 111 επ..
*2. Ο συνολικός αριθμός των συνεδριάσεων κάθε διαρκούς επιτροπής γι.α την επεξεργασία και την εξέταση του
νομοσχεδίου

11 της πρότασης νόμου, καθορίζεται από τον Πρόεδρό t11ς μετά

προηγούμενη συνεννόηση με τον Πρό

εδρο της Βουλ11ς και δεν μπορεί να υπερβεί τις τέσσερις πλ11ρεις συνεδριάσεις, από τις οποίες η πρώτη διατίθεται.

για τη συζ11τηση και Ψ11φιση επί της αρχής. Η τελευταία τουλάχιστον συνεδρίαση διατίθεται για τη δεύτερη ανάγνω
ση, συζήτηση και ψήφιση επί των άρθρων. Σε περίπτωση ακρόασης εξωκοινοβουλευτικών προσώπων η ψήφιση επί
της αρχής του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου γίνεται στο τέλος της συνεδρίασης αυΤ11ς ή στην aQl,ll της αμέσως
επ.6μενης συνεδρίασης.
**3. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, αν η ιδιαίτερη έκταση και η αιnιασία του νομοσχεδίου ή της πρότασης

νόμου το δικαιολογεί, η επιτροπή, με την έγκριση του Προέδρου της Βουλ1)ς, μπορεί ν' αυξήσει τον αριθμό των συνε
δριάσεων έως πέντε συνολικά.

*4. Σε περ(πτρ>ση που η επεξεργασία και εξέταση νομοσχεδίου 11 πρότασης νόμου διαρκέσει περισσότερες από μία
συνεδριάσεις, η χρονική διάρκει.α κάθε πλι1-ρους συνεδρίασης της εΠΙΤΡΟffiις δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις
(δρες ούτε μεγαλύτερη από πέντε.

*5. Σε περίπτωση που ο προσδιορισμένος κατά τις προηγούμενες παραγράφους χρόνος δεν επαρκέσει για την
ολοκλ11ρωση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου 11 της πρότασης νόμου, η εΠΙΤΡΟΠ11 με απόφαm1 της παρατείνει τη
διάρκεια των συνεδριάσεων ή αυξάνει τον αριθμό τους ώστε να ολοκληρωθεί 11 επεξεργασία του, με t11V επιφυλαξη
του άρθρου 89 παρ. 4. Για τις επιπλέον αυτές συνεδριάσεις δεν έχει εφαρμογ11 το άρθρο 37 παρ. 2.

6. Κάθε διαΡΚ11ς εΠΙΤΡΟΠ11 μπορεί να επεξεργαστεί και να ι:ξετάσει περισσότερα από ένα νομοσχέδια 11 προτάσεις
νόμων στην ίδια συνεδρίαση.
~'''7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και· στις περιπτcδσεις που οι. διαρκείς επιτροπές ασκούν
νομοθετικό έργο, σύμφωνα με το άρθρο
*Προστέθηκε στις

70 παρ. 2 του

Συντ(ίγματος.

16.7.2010 (ΦΕΚ 139ΑΊ10.8.2010) και
/31.12.2011)

ΤΡΟΠΟΠΟl1ίθηκε στις 15.12.2011 (ΦΕΚ 272Α'
με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βοιιλής

*ΤΡΟΠΟΠΟl1ίθηκε στις 6.12.200]" (ΦΕΚ 284 Α '118.12.2001) και
στις

16.7.2010 (ΦΕΚ 139 Α '110.8.2010)

με αποφάσεις

της Ολομέλειας της Βουλ1ίς
""Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απ6φαση

της Ολ()μέλειας της Boυλιjς (ΦbJ< 284 Α Ί18.12.2001)
*ΤΡοποποιιίθηκε στις

6.12.2001 με

απ6φαση

της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α
*"Προοτι:θηκε στις

·1 ]8.12.2001)

6.12.2001 με απ6φασl1
. /18.12.2001)

της Ολομέλειας της Boιιλιjς (ΦΕΚ 284 Α

Πρόταση άσκησης δίωξης κατά μέλους της
Κυβέρνη<J11ς ή Υφυπουργού

*Άρθρο
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1. Για την άσκηση δίωξης κατά το προηγούμενο άρθρο ε~αντί.oν προσώπου που είναι 11 διατέλεσε μέλος της Κυβέρ
11 Υφυπουργός απαιτείται πρότασι, κατηγορίας καΙ,fXπ6φαση της Βουλ11ς που δέχεται την πρότασιι αυτή.
2. Η πρόταση για την άσκηση δίωξης κατά των πρoσώψι:Jν της παρ. 1 του άρθρου 153 υποβάλλεται γραπτώς και
υπογράφεται τουλάχιστον από τριάντα (30) Βουλευτές, διαφορετικά, εί.ναι απαράδεκτη.
3. Η πρόταση για άσκηση δίωξης πρέπει να προσδιορίζει με σαφ11νεια. τις πράξεις ή τις παραλείψεις που σύμφωνα
νησης

με το νόμο γί.α την ευθύνη των Υπουργών είναι αξιόποινες και να μνημονεύει τις διατάξεις που παραβιάστηκαν. Με

την κατάθεση της πρότασης προς άσκησιι δίωξης μπορεί να προταθεί από τους Βουλευτές που την υπογράφουν η
ανάθ εσιι από τη Βουλή σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο του ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιο
λόγησης της ουσιάστικής βασιμότητάς τους.
*ΤΡΟΠΟΠΟΙ1ίθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α •/18.12.2001) και
στις

16.5.2011

(ΦΕΚ 119 Α '125.5.2011) με αποφάσt:ις

της Ολομέλειας της Βουλής

Συζήτηση της πρότασης
"'Άρθρο

1. Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη
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διαδικασία παραπομπής των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών

σε δίκη εγγράφονται σε ειδική ημερήσια διάταξη.

2. Αμέσως μετά την κατάθεσή της, η πρόταση άσκησης δίωξης ανακοινώνεται στην Ολομέλεια της Βουλής, τυπώνε
ται και διανέμεται <πους Βουλευτέs μαζί με την τυχόν κατατεθείσα πρότασι, των Βουλευτών που υπογράφουν την
πρότασιι άσκησης δίωξης για ανάθεση σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο του ελέγχου των στοιχείων της κατηγο
ρίας και της αξιολόγησης της ουσιαστΙΚ11ς βασιμότητάς τους.
3. Αν δεν κατατεθεί, μαζί με την πρόταση δίωξης, πρόταση για ανάθεσιι σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο του

ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητάς τους, μπορεί να ζητηθεί
αυτή με πρότασι, που κατατίθεται εγγράφως από τουλάχιστον τριάντα (30) Βουλευτές, εντός επτά (7) ημερών από
την ανακο(νωσιι της πρότασης άσκησης δίωξης.
Αν την πρόταση άσκησης δίωξης δεν συνοδεύει πρότασι, για ανάθεση σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο του ελέγ
χου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησιις της ουσιαστι.κής βασιμότητάς τους, και αν εντός της προθε

σμίας του πρώτου εδαφίου αυτιΙς της παραγράφου δεν κατατεθεί τέτοια πρόταση, ο Πρόεδρος της Βουλ11ς εγγράφει.
την πρότασι, άσκησης δίωξης σε ειδι.Κ11 ημεΡ11σια διάταξη εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας
αυτής. Σε περίπτωσι, που κατατεθεί, εντός της προθεσμίας του πριδτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, πρόταση για
ανάθεσιι σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο του ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησιις της
ουσιαστικής βασιμότητάς τους, ο Πρόεδρος της Βουλ11ς την εγγράφει σε ειδΙΚ11 ημερήσια διάταξη εντός των δεκαπέ-

2

ντε

(15)

ημερών που έπονται της κατάθεσιΙς της. Με την απόφαση της Βουλ11ς που δέχεται την πρόταση συστασης

γνωμοδοτικού συμβουλίου, τάσσεται προθεσμία για τη διενέργεια του ελέγχου και την παράδοση της γνωμοδότη σι1ς
στον Πρόεδρο της Βουλ11ς.
Σε περίπτωσι] απόρριψης από τη Βουλ11 της πρότασης για ανάθεση σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο του ελέγ
χου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητάς τους, ο Πρόεδρος της Βουλ11ς

εγγράφει την πρόταση δίωξης σε ειδΙΚ11 ημεΡ11σια διάταξη εντός δεκαπέντε

(15) ημερο)ν

μετά την έκδοση της απορ

ΡΙΠΤΙΚ11ς απόφασι1ς της Βουλής.

4. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο της προηγούμενης παρcιγρ(ιφoυ συγκροτείται από έναν αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου και. δυο εισαγγελείς εφετών, οι οποίοι κληρcδγογτ(ιι, με τους αγαπληρωματικούς τους, σε δημόσια συνεδρία
ση της Ολομέλειας της Βουλ1Ίς, που πρo<yιtαλείται. ειδικ(ί για το λόγο αυτό, μεταξύ όλων τωγ αντεισαγγελέων του

Αρείου Πάγου και όλων των εισαγγελέων εφετών που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Για τη διενέρ
γεια της κλ11ρωσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνει.ας και Ανθρωπίγων Δικαιωμάτων αποστέλλει. στον Πρόεδρο

της Βουλ11ς κατάλογο των αγωτέρω δικαστικώγ λειτουργ(δν, που υπηρετούν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και
την Εισαγγελία Εφετώγ Αθηνών. Κατά τα λοι:πά εφαρμόζονται. αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου
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5. Η γνωμοδότηση του τριμελούς συμβουλίου παραδίδ~ται στον Πρόεδρο της Βουλ11ς, ανακοινώνεται στην Ολομέ
λεια και διαγέμεται. στους Βουλευτές. Μετά τηγ ανακοί.νωση της γνωμοδότησης, οι ίδιοι Βουλευτές που είχαν υπο

βάλει την πρόταση για την άσκησι1 δίωξης μπορούν εγτός επτά ημερών να την αποσύρουν, οπότε παύει η πρόοδος
της διαδικασίας επί της προτάσεως αυ111ς

11

να 111ν τροποποιήσουν λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση. Ο Πρόε

δρος της Βουλ11ς εγγράφει σε ειδΙΚο11 ημεΡ11σι.α διάταξη την πρόταση άσκησι1ς δίωξης μέσα σε επτά ημέρες από την
άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας

11 111ν τροποποίησι1 111ς πρότασι1ς.
6. Κατά 111 διάρκεια της συζψησης της πρότασι1ς για 11]ν ά<yιtησι1 δίωξης καθώς και 111ς σύστασης τριμελούς γνω

μοδοτικού συμβουλίου, η Βουλ11 μπορεί να επιτρέψει την εμφάνισι1 ενώπιόν της του προσώπου κατά του οποίου
στρέφεται η πρότασι1 προκειμένου να ακούσει τις απόψεις του. Σε κάθε περίπτωσιl. το πρόσωπο αυτό έχει δικαίωμα
να υποβάλει στη Βουλ11 έγγραφο υπόμνημα, που καταχωρίζεται στα Πρακτικά.

7. Η συζήτηση για όλα τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 86 του Συντάγματος και του άρθρου αυτού διεξάγε
137 παρ. 2 του Κανονισμού της Βουλής.
8. Η ψηφοφορία γι.α όλα τα ζηΌ1ματα του άρθρου 86 του Συντάγματος και. του άρθρου αυτού είναι μυστΙΚ11. Σε αυ111

ται με ανάλογη εφαρμογ11 του άρθρου

δεν μετέχει εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση άΟ"Α.ησης δίωξης, αν είναι Boυλευτt1ς.

9. Η απόφαση για 111 συγκρότηση επιτροπής 11 τη σύσταση του τριμελούς ΓVωμoδoτικoύ συμβουλίου λαμβάνεται με
απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών, άλλως η οικεία πρότασι1 απορρίπτεται.

10. Αν η Βουλή αποφασίσει να μη συγκροτ.ηθεί ειδΙΚ11 κοινοβουλευΤΙΚ11

επΙΤΡΟΠI1, δεν μπορεί να υποβληθεί νέα πρό

τασιι άσκησης δίωξης στηριζόμενη στα ίδια πραγματικά περιστατικά.

11. Αν για οποιονδ11ποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και 11 παραγραφl1, δεν περατωθεί η διαδικασία που
αφορά πρόταση άσκησης δίωξης κατά προσώπου που είναι

11 διατέλεσε μέλος της Κυβέρνησιις ή Υφυπουργός, η
Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου 11 των κληρονόμων του, να συσt11σει ειδΙΚ11 επιτροπή σt11ν οποία μπορεί
να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας. Η σχετική συζήτησι1 γίνεται σε μία
συνεδρίαση.

12. Στην

ειδική εΠΙΤΡΟΠ11 της προηγούμενης παραγράφου προεδρεύει ένας από τους Αντιπροέδρους της Βουλής. Ο

αριθμός των μελών, η σύνθεσι1 και η συγκρότησι1 111ς σε Σώμα καθορίζονται με την απόφασι1 της Βουλι1ς. Με 111ν ίδια
απόφασι1 ορίζεται προθεσμία υποβολής του πορίσματ.ός 111ς. Μετά την υποβολή του πορίσματος, ύστερα από αίτηση

του ενδιαφερομένου ή των κληρονόμων του

11 πρόταση του ενός δεκάτου (1/10) του συνολικού αριθμού των Βουλευ

τών, μετά από απόφαση Ό1ς Διάσκεψης των Προέδρων διεξάγεται συζ11τηση σt11 Βουλ'l, που ολοκληρώνεται σε μία
συνεδρίαση.
.

13. Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία των ανωτέρω παραγράφων η Βουλή

μπορεί οποτεδ11ποτε να ανακαλεί την

απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη ή την προδικασία ή 11]ν κύρια διαδικασία.
*ΤΡοποποιιίθηκε στις

6.12.2001 και στις 16.5.2011

(ΦΕΚ 119 Α '125.5.201 ημε αποφάσεις της Ολομέλειας της Βοιιλιίς

Διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
*Άρθρο
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1. Αν 11 Βουλή αποφασίσει προκαταρκτική εξέταση, ορίζει από τα μέλη της δωδεκαμελ11 εΠΙΤΡΟffi1 για τη διενέργειά
της. Συγχρόνως ορίζει και την προθεσμία μέσα στην οποία η εΠΙΤΡΟffiΙ οφείλει να υποβάλει το πόρισμά της και το
σχετικό αποδεικτικό υλικό.

*2. Ο αριθμός των μελών της Επιτροm1ς αυξάνεται έτσι ώστε να εκπροσωπούνται με ένα (1) τουλάχιστο μέλος και
κατ'αγαλογία πάντοτε της δύναμής τους όλες οι κατά τον Κανονισμό 111ς Βουλής αναγνωριζόμενες Κοινοβουλευτι
κές Ομάδες.

3

3.

Η εΠΙΤΡΟΠ11 συγκροτείται και λειτουργεί κατά ης διατάξεις των διαρκ(δν κοl.νοβουλευτικών

επι:rροπών, που

εφαρμόζονται αναλόγως. Μετά τη συγκρότηmι της ορίζει δύο ειm1Ύητές από τα μέλη της.

4.

Η ΕΠΙΤΡΟΠ11 έχει όλες τις αρμοδιότητες του εισαγγελέα πρωτοδικών όταν αυτός ενεργεί προκαταΡΚΤΙΚ11 εξέταmι

και μπορεί να αναθέτει σε εισαγγελέα πλημμελεωδικών

11

εφετών την ενέργεια ει.δικότερων πράξεων σχετικών με

το αντικείμενο της προκαταΡΚΤΙΚ11ς εξέτασης. Κατά την προκαταρκτική εξέταση, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται
η πρόταmι δίωξης καλείται από την Επι:rΡΟΠ11 να δώσει εξηΎ'lσεις. Όταν η αξιόποινη πeάξη για την οποία διενερ
γείται προκαταΡΚΤΙΚ11 εξέταση συνεπάγεται για τον Υπουργό οικονομικά οφέλη, κατά την έννοια του άρθρου

76 παρ.

1 του Ποινικού Κώδικα, η ΕΠΙΤΡΟΠ11 διατάσσει την κατάσχεΟΊΙ τους.
5. Το πόρισμα της Β-ΤΙΤΡΟΠ11ς πρέπει να είναι αιτιολογημένο και να περιέχε.ι ιδίως τα πραγματικά περιστατικά και
τα αποδεικτικά μέσα που οδηγούν σε αυτά, όπως προέκυψαν κατά την προκαταΡΚΤΙΚ11 εξέταση, την υπαγωγ11 των
πραγματικών περιστατικών στις εφαρμοζόμενες ποινικές διατάξεις και σαΨ'l πρόταση για την άσκηση

11

μη της ποι

νΙΚ11ς δίωξης. Αιτιολογημένη πρέπει να είναι και η πρόταση της τυχόν μειοψηφίας, η οποία καταχωρίζεται σε χωρι
στό κεφάλαιο του ίδιου πορίσματος. Το πόρισμα της εΠΙΤΡΟΠΙ1ς και το σχετικό αποδεικτικό υλικό υποβάλλονται στον

Πρόεδρο της Βουλ'1ς, ο οποίος ανακοινιl)νει στη Βουλ11 την κατάθεσ11 τους.

6. Τό πόρισμα τυπώνεται και διανέμεται στους Βουλευτές μέσα σε δέκα ημέρες από την κατάθε011 του.
7. Οι. Βουλευτές, καθ(ός και εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση άΟ""'ι<.ησης δίωξης, δικαιούνται να λάβουν
γνώση του αποδεικτικού υλικού που έχει κατατεθεί στη Βουλ11.

8. Αν η

επι.τροπή δεν υποβάλει εμπρόθεσμα το πόρισμά της,

11 Βουλή

είτε παρατείνει την προθεσμία είτε προχωρεί

χωρίς πόρισμα στη συζ1ltηmι της πρότασης για την άσκηmι δίωξης.

9. Οι εξουσίες της εΠΙΤΡΟΠΙ1ς δεν αναστέλλονται με τη λήξη της συνόδου, παύουν όμως με τη διάλυση της Βουλ11ς 11
nl λ11ξη της βουλευτικής περιόδου.
10. Αν διαλυθεί η Βουλ1111 λ11ξει η βουλευτική περίοδος και δεν έχει κατατεθεί το πόρισμα της εΠΙΤΡΟΠI1ς, η Βουλ11
κατά την πρώτη ταΚΤΙΚΙ1 σύνοδο της νέας περιόδου ορίζει νέα επιτροπή για τη διενέργεια 11 τη συνέχιΟΊΙ της προκα
ταΡΚΤΙΚ11ς εξέτασης, με Ώιν επιφύλαξη τηg διάταξης του άρθρου 86 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του Συντάγματος.
με

''T(}tιπoπo1ήθηκε στις 6. J2.2001 (ΦΕΚ 284 Λ Ί18.12.200 1) κω
στις

16.5.2011

(ΦΕΚ

119 Λ '125.5.2011) μ.ε αποφάσΕις

της Ολομέλειας της Βουλής

* Προστέθηκε την /.2.1994 με απ6φαση της Ολομέλειας
της Βουλ']ς (ΦΕΚ 6 Λ

. /2.2.1994)

Συζήτηση του πορίσματος της επιτροπής

*Άρθρο

1.
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Μέσα σε πέντε ημέρες από τη διανομt1 του πορίσματος της εΠΙΤΡΟΠ11ς στους ΒΟ'υλευτές καταρτίζεται ειδική ημε

Ρ11σια διάταξη της Ολομέλειας της Βουλής.

2. Η συζψηm, αρχίζει τΟ' αργότερο σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινΟ'ποίηση της ει.δι.κής ημεΡ11σιας δι.άταξης,
είναι γενΙΚ11 και αναφέρεται στην παραδΟΧΙ111 μη της πρότασης για την άσκηση δίωξης. Κατά τη διάρκεια της συζή
τησης η Βουλ11 μπΟ'ρεί να καλέσει εκείνΟ'ν κατά του Ο'ποίου στρέφεται η πρόταmι άΟ""'ιιησης δίωξης, και αν ακόμη δεν
είναι μέλος της Κυβέρνηmις, Υφυπουργός ή Βουλευτής, να εμφανιστεί ενώπιόν της και να ακουστεί. Το δεύτερο
εδάφιο της παρ.

6 του άρθρου 155 εφαρμόζεται αναλόγως.
3. Αμέσως μετά τη λ11ξη της συζtjτηmις διεξάγεται μυστΙΚ11 ψηφοφορία για την πρόταmι της επιτροπής και χωριστά
για κάθε καταγγελλόμενη πράξη 11 παράλειψη, για την οποί.α ζητείται άΟ""'ιιηmι δίωξης. Η απόφαmι λαμβάνεται με
την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτ(δν.

4. Αν μετά την κατάθεση του πορίσματος της επιτροπής λ11ξει η σύνοδος ή διαλυθεί η Βουλή 11 λήξει η βουλευΤΙΚ11
περίοδος, η γενΙΚ11 συζψηmι για το παραδεκτό της πρότασης διεξάγεται κατά περίπτωση στην επόμενη σύνοδο 11
στην πρώτη σύνοδΟ' της νέας βουλευτικής περι.όδου, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 3 εδάφιο δεύ
τερο του Συντάγματος.

5. Αν απορριφθεί το πόρι.σμα της εΠΙΤΡΟΠ11ς, δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ngόTaml άσκηmις δίωξης εναντίον του
ίδιου προσώπου στηριζόμενη στα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Στην περίπτωmι απορρίψεως του πορίσματος, η τυχόν επιβληθείσα κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αίρεται

αυτοδίκαια. Ο Πρόεδρος της Βουλ11ς μπορεί να εκδώσει σχεΤΙΚΙ1 διαπιστωτική πράξη μετά από αίτηση του καθού η
κατάσχεση ή των κληρονόμων του.

* ΤΡΟΠΟΠΟ171θιlκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α '118.12.2001) και
στις

16.5.2011

(ΦΕΚ

119 Α '125.5.2011) με aπoφάσεις

η/ς Ολομέλειας της Boιrλής
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