
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

     & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ:  ΝΟΜΙΚΗΣ 

 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΝΟΜΑ: ΠΑΠΑΤΖΙΤΖΕ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 

Α.Μ.: 01340200900300 

ΤΗΛ.: 697441598 

Ηµ/νια: Αθήνα 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 
 
Ι) Εισαγωγή...................................................................................................... 2 

Το θέµα .................................................................................................................2 

1) Έναρξη και λήξη της θητείας της Βουλής ....................................................2 

2) Έναρξη και λήξη της θητείας της Βουλής ....................................................3 

3) Προϋπολογισµός της Βουλής........................................................................3 

4) Σύνοδοι της Βουλής ........................................................................................3 

5) Συνεδριάσεις ....................................................................................................4 

6) Συζητήσεις της Βουλής...................................................................................5 

7) Αποφάσεις της Βουλής...................................................................................5 

8) Προεδρείο της Βουλής....................................................................................6 

9) Επιτροπές της Βουλής ...................................................................................6 

10) Η διάσκεψη των Προέδρων .......................................................................7 

Λειτουργίες και αρµοδιότητες της Βουλής .......................................................8 

11) Νοµοθετικό έργο της Βουλής.....................................................................8 

Στάδια διαδικασίας θέσπισης των νόµων........................................................8 

12) Κοινοβουλευτικός έλεγχος .......................................................................10 

13) Πειθαρχικός έλεγχος .................................................................................11 

14) Αρµοδιότητες..............................................................................................12 

ΙΙ) Συµπεράσµατα ..........................................................................................12 

ΙΙΙ) Λειτουργία Βουλής  - Περίληψη.................................................................13 

The function of the parliament.........................................................................13 

IV) Βιβλιογραφία ............................................................................................15 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Ι) Εισαγωγή 

 Το θέµα  

Η Βουλή αποτελεί άµεσο συλλογικό κρατικό όργανο. Τη συγκροτούν οι 

βουλευτές, οι οποίοι αναδεικνύονται από το λαό µε εκλογές. Αποτελεί το 

κανονικό νοµοθετικό όργανο, που χαρακτηρίζεται από αυτοτέλεια µε µόνη 

εξαίρεση το νοµοθετικό δηµοψήφισµα. Πιο κάτω θα αναλυθεί η λειτουργία της 

Βουλής. Πιο συγκεκριµένα θα αναλυθεί η έναρξη και η λήξη της περιόδου της 

Βουλής, η λειτουργία των επιτροπών, η εκλογή του προέδρου και των λοιπών 

µελών του προεδρείου. Επίσης θα γίνει αναφορά στις συνόδους, τις 

συνεδριάσεις, τον τρόπο λήψεως των αποφάσεων και το προεδρείο της 

Βουλής. Ακόµη θα γίνει λεπτοµερής περιγραφή των αρµοδιοτήτων της στις 

οποίες συγκαταλέγονται: οι νοµοθετικές, οι κοινοβουλευτικές, οι διοικητικές, οι 

αυτονοµικές και κάποιες δικαστικές. 

 

1) Έναρξη και λήξη της θητείας της Βουλής 

Το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο βουλευτικών εκλογών αποτελεί τη 

βουλευτική περίοδο. Την ηµέρα των εκλογών αρχίζει και η βουλευτική 

περίοδος. 

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας ακολουθεί η 

εναρκτήρια συνεδρίαση της Βουλής της νέας περιόδου. ∆ιευθύνων αυτής της 

εναρκτήριας συνεδρίασης είναι ο προσωρινός πρόεδρος, τον οποίον βοηθούν 

τέσσερις γραµµατείς µέχρις ότου να εκλεγεί ο πρόεδρος της Βουλής. Ο 

Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας είτε ο ίδιος, είτε µέσω του πρωθυπουργού, µετά 

την εκλογή του προεδρείου της Βουλής κηρύσσει την έναρξη των εργασιών 

της βουλευτικής περιόδου. Επίσης είτε ο ίδιος ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
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είτε µέσω του Πρωθυπουργού κηρύσσει και τη λήξη της βουλευτικής 

περιόδου. Η λήξη διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη. Η τακτική συντελείται µε 

τη συµπλήρωση του µέγιστου χρόνου της βουλευτικής περιόδου, δηλαδή των 

τεσσάρων ετών. Αντίθετα η έκτακτη λήξη συντελείται πριν τη συµπλήρωση 

των τεσσάρων ετών και οφείλεται σε λόγο πρόωρης διάλυσης οριζόµενου 

από το Σύνταγµα. Τόσο η έκτακτη όσο και η τακτική λήξη επέρχονται µε 

προεδρικό διάταγµα. 

 

2) Έναρξη και λήξη της θητείας της Βουλής 

Ο Κανονισµός της Βουλής µε κανόνες δικαίου που περιλαµβάνει 

ρυθµίζει τη λειτουργία και την οργάνωση της Βουλής, όµως δεν µπορεί να 

τροποποιήσει νόµο. Αποτελείται από δύο µέρη, το κοινοβουλευτικό και το 

προσωπικό. Το πρώτο, ορίζει λεπτοµέρειες για την οργάνωση του 

κοινοβουλευτικού συστήµατος ενώ το δεύτερο καθορίζει την οργάνωση των 

υπηρεσιών της Βουλής καθώς και όλα όσα αφορούν το προσωπικό της. 

 

3) Προϋπολογισµός της Βουλής 

Προκειµένου να µην υπάρχει καµία εξάρτηση από την εκτελεστική 

εξουσία, η Βουλή έχει δικό της προϋπολογισµό, ο οποίος ψηφίζεται και 

εκτελείται χωρίς ανάµειξη του υπουργού των οικονοµικών. 

 

4) Σύνοδοι της Βουλής 

Το χρονικό διάστηµα εντός της Βουλευτικής περιόδου κατά το οποίο η 

Βουλή µπορεί να συνέρχεται και να λειτουργεί όπως ορίζει το Σ. αποτελεί τη 
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Σύνοδο. Κάθε βουλευτική περίοδος, περιέχει περισσότερες συνόδους. Η 

Βουλή απουσιάζει στα χρονικά διαστήµατα µεταξύ των συνόδων. 

 Η ολοµέλεια της Βουλής συγκαλείται σε σύνοδο είτε αυτοδικαίως είτε µε 

προεδρικό διάταγµα που προσυπογράφεται από το υπουργικό συµβούλιο. 

 Οι σύνοδοι της Βουλής διακρίνονται σε τακτικές, έκτακτες και ειδικές. 

 Τακτικές: Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας συγκαλεί τακτικά µία φορά το 

χρόνο τη Βουλή, µπορεί όµως να τη συγκαλέσει και νωρίτερα. Η διάρκεια της 

τακτικής συνόδου δεν µπορεί να είναι πιο σύντοµή από πέντε µήνες. 

 Έκτακτες: Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µπορεί να συγκαλέσει 

εκτάκτως τη Βουλή όποτε το θεωρεί αναγκαίο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

Βουλή µπορεί να αποφασίσει και για ειδικά θέµατα αλλά και για άλλα θέµατα 

που υπόκεινται στην αρµοδιότητά της. 

 Ειδικές: Σύνοδος κατά την οποία η Βουλή εφόσον δε βρίσκεται σε 

τακτική ή έκτακτη σύνοδο, συγκαλείται υποχρεωτικά για την άσκηση ειδικής 

συνταγµατικής αρµοδιότητας, ονοµάζεται ειδική, οι περιπτώσεις της οποίας 

προβλέπονται στο Σ: εκλογή προέδρου ∆ηµοκρατίας, παρατεταµένη 

αδυναµία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, κατάσταση πολιορκίας, ψηφοφορία 

εµπιστοσύνης. 

 

5) Συνεδριάσεις 

Η Βουλή συγκαλείται σε συνεδρίαση µε την ηµερήσια διάταξη των 

εργασιών της, η οποία διανέµεται στους βουλευτές και αναρτάται στον πίνακα 

ανακοινώσεων. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν από τα 

θεωρεία προκειµένου να εξασφαλιστεί η δηµοσιότητα των συνεδριάσεων. Για 

να συνεδριάσει η Βουλή δεν απαιτείται απαρτία. Οι υπουργοί και οι 
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υφυπουργοί µπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Βουλής και να 

ζητούν το λόγο. Βέβαια υπάρχει διαφορά ανάµεσα στη συµµετοχή και στην 

παράσταση σε συνεδριάσεις. ∆ικαίωµα συµµετοχής άρα και ψήφου έχουν 

µόνο οι βουλευτές µέλη του συγκεκριµένου κοινοβουλευτικού σχηµατισµού, 

ενώ δικαίωµα παράστασης έχουν τα µη µέλη. Οι Βουλευτές των οποίων 

αµφισβητείται η εγκυρότητα της εκλογής τους, έχουν τη δυνατότητα να 

συµµετέχουν στις συνεδριάσεις µέχρι να δηµοσιευθεί η οριστική απόφαση των 

Ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, του άρθρου 100 του Σ., ακύρωσης της 

εκλογής ή έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωµα. 

 

6) Συζητήσεις της Βουλής 

Μόνο τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και που 

αναγράφονται σε αυτή µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης της 

Βουλής. Προκειµένου κάποιος να µιλήσει για οποιοδήποτε θέµα πρέπει: 

πρώτα να ζητήσει την άδεια του προέδρου, να µιλήσει για θέµα που 

περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη και να µην έχει µιλήσει για το ίδιο θέµα 

πάνω από δύο φορές. 

 

7) Αποφάσεις της Βουλής 

Για τις αποφάσεις της ολοµέλειας της Βουλής ισχύουν οι προϋποθέσεις 

και η διαδικασία που ορίζει το Σ και ο Κανονισµός της Βουλής. Η απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων µελών, η οποία όµως δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη από το ένα τέταρτο του όλου αριθµού των βουλευτών είναι η κύρια 

προϋπόθεση για να αποφασίσει η Βουλή. Εάν υπάρξει ισοψηφία 

επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία και αν ξαναπροκύψει ισοψηφία, η πρόταση 
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απορρίπτεται. Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας ανακοινώνεται στον Πρόεδρο 

και καταχωρίζεται στα πρακτικά. Η ψηφοφορία είναι προσωπική µε εξαίρεση 

το άρθρο 70Α του Σ. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός εάν προβλέπεται το 

αντίθετο οπότε και διεξάγεται µε ψηφοδέλτια. 

 

8) Προεδρείο της Βουλής 

Τα µέλη της Βουλής εκλέγουν το Προεδρείο, το οποίο απαρτίζεται από 

τον Πρόεδρο, πέντε Αντιπροέδρους, τρεις Κοσµήτορες και έξι Γραµµατείς. Το 

αξίωµα του µέλους του Προεδρείου της Βουλής είναι ασυµβίβαστο µε το 

αξίωµα του Υπουργού ή του Υφυπουργού. Μετά την ορκωµοσία των 

Βουλευτών ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί για την επόµενη ηµέρα τους 

Βουλευτές προκειµένου να εκλέξουν τον Πρόεδρο της Βουλής. Η εκλογή των 

λοιπών µελών του προεδρείου γίνεται µε τέσσερις διαδοχικές, χωριστές, 

ψηφοφορίες, από τη Βουλή υπό την Προεδρεία του νέου Προέδρου της, κατά 

την επόµενη συνεδρίαση. Η θητεία του Προέδρου και των αντιπροέδρων 

διαρκεί όσο και η βουλευτική περίοδος. Η θητεία των λοιπών µελών του 

Προεδρείου διαρκεί όσο και η τακτική σύνοδος για την οποία εκλέχθηκαν. 

 

9) Επιτροπές της Βουλής 

Για την επεξεργασία και εξέταση σχεδίων και προτάσεων νόµων που 

υποβάλλονται στη Βουλή, συνιστώνται από τον Πρόεδρο της Βουλής έξι 

διαρκείς επιτροπές α) επιτροπή µορφωτικών υποθέσεων, β) επιτροπή εθνικής 

άµυνας και εξωτερικών υποθέσεων, γ) επιτροπή οικονοµικών υποθέσεων, δ) 

επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων, ε) επιτροπή δηµόσιας διοίκησης, 

δηµόσιας τάξης και δικαιοσύνης, στ) επιτροπής παραγωγής και εµπορίου. Ο 
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Πρόεδρος της Βουλής καλεί τις διαρκείς επιτροπές µετά τη σύστασή τους σε 

χωριστές συνεδριάσεις για την εκλογή των Προεδρείων τους. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής συνιστά ειδικές επιτροπές στις οποίες 

παραπέµπονται τα σχέδια ή οι προτάσεις νόµων για τη σχετική επεξεργασία, 

εάν αυτό απαιτεί το νοµοθετικό έργο της Βουλής. Οι ειδικές επιτροπές 

αποτελούνται από το ένα δέκατο έως το ένα δέκατο πέµπτο του όλου αριθµού 

των Βουλευτών. 

Οι επιτροπές για εθνικά ή γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήµατα 

λειτουργούν για όσο χρόνο απαιτεί η µελέτη του αντικειµένου για το οποίο 

συστάθηκαν. Οι επιτροπές αυτές διαλύονται αυτοδικαίως µε τη λήξη της 

βουλευτικής περιόδου ή τη διάλυση της Βουλής. 

Οι επιτροπές εσωτερικών θεµάτων της Βουλής είναι οι εξής: α) η 

επιτροπή κανονισµού της Βουλής, β) η επιτροπής οικονοµικών της Βουλής, γ) 

η επιτροπή βιβλιοθήκης της Βουλής. 

 

10) Η διάσκεψη των Προέδρων 

Η διάσκεψη των Προέδρων είναι ένα όργανο, το οποίο προβλέπει ο 

Κανονισµός της Βουλής και το οποίο συντονίζει τις εργασίες λαµβάνοντας 

υπόψη τις επιτροπές και τις κοινοβουλευτικές οµάδες. Οι αρµοδιότητες που 

αναλαµβάνει είναι η εξέταση της ηµερήσιας διάταξης, ο καθορισµός της 

διαδικασίας για τη συζήτηση νοµοσχεδίων, η επιλογή των µελών των 

ανεξάρτητων αρχών. 
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Λειτουργίες και αρµοδιότητες της Βουλής 

11) Νοµοθετικό έργο της Βουλής 

Όταν αναφερόµαστε στο νοµοθετικό έργο της Βουλής, εννοούµε την 

ψήφιση των νόµων και το «λοιπό νοµοθετικό έργο» της. Η άσκηση του 

νοµοθετικού έργου µπορεί να ανατεθεί σε δύο τµήµατα της Βουλής, τα οποία 

ονοµάζονται τµήµατα Συνόδων. Η σύσταση αυτών των τµηµάτων γίνεται από 

τη Βουλή στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδους και η απόφαση της Βουλής 

για να συστήσει αυτά τα δύο τµήµατα λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του 

όλου αριθµού των βουλευτών µετά από γραπτή πρόταση του Προέδρου της 

Βουλής. 

 

Στάδια διαδικασίας θέσπισης των νόµων 

 Η διαδικασία θέσπισης των νόµων διακρίνεται σε τρία στάδια: τη 

νοµοθετική πρωτοβουλία, την επεξεργασία, συζήτηση και ψήφιση και τέλος 

την έκδοση και δηµοσίευση από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. 

 Η επεξεργασία, η συζήτηση και η ψήφιση δεν πραγµατοποιούνται 

πάντοτε µε την ίδια διαδικασία. Στο σύνταγµα και στον Κανονισµό της Βουλής 

προβλέπονται τρία είδη διαδικασιών: η τακτική, οι συνοπτικές και οι ειδικές 

νοµοθετικές διαδικασίες. 

 Χαρακτηριστικό της τακτικής διαδικασίας είναι ότι εφαρµόζεται σε 

κάθε νοµοσχέδιο ή πρόταση νόµου. 

 Η νοµοθετική διαδικασία προβλέπει τρία µερικότερα στάδια: i) τη 

νοµοθετική πρωτοβουλία, ii) την επεξεργασία, iii) τη συζήτηση και ψήφιση. 

i) Όσον αφορά στη νοµοθετική πρωτοβουλία, αυτή ανήκει στη Βουλή 

και στην Κυβέρνηση. Όµως η Βουλή δεν έχει απεριόριστη νοµοθετική 
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πρωτοβουλία. Στο Σύνταγµα προβλέπονται δύο περιορισµοί, ο πρώτος 

αφορά στα συνταξιοδοτικά νοµοσχέδια και ο δεύτερος στα µισθολογικά-

δαπανηρά νοµοσχέδια. Η Βουλή ασκεί τη νοµοθετική πρωτοβουλία µε την 

υποβολή νοµοσχεδίων-προτάσεων νόµων και µε την υποβολή τροπολογιών. 

Τα νοµοσχέδια και οι προτάσεις νόµων, που συνοδεύονται από αιτιολογική 

έκθεση, κατατίθενται στη Βουλή και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο κατά 

Υπουργεία.  

Βέβαια, οι Υπουργοί και οι Βουλευτές ασκούν τη νοµοθετική 

πρωτοβουλία και µε την υποβολή τροπολογιών σε νοµοσχέδια και προτάσεις 

νόµων που έχουν ήδη κατατεθεί στη Βουλή. 

Το δεύτερο στάδιο της νοµοθετικής διαδικασίας αποτελεί η 

επεξεργασία του νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου. Μετά την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας, η διαρκής κοινοβουλευτική επιτροπή συντάσσει έκθεση 

στην οποία περιέχεται η πρόταση αποδοχής ή απόρριψης του νοµοσχεδίου ή 

της πρότασης νόµου όπως και οι τυχόν τροποποιήσεις και την οποία 

υποβάλλει στη Βουλή. 

Το τρίτο στάδιο της νοµοθετικής διαδικασίας είναι η συζήτηση και η 

ψήφιση. Η Κυβέρνηση µπορεί να ζητήσει τη συζήτηση και τη ψήφιση νόµου 

µεγάλης σηµασίας από την Ολοµέλεια της Βουλής. Ύστερα από προφορική 

εισήγηση του αρµόδιου Υπουργού και των εισηγητών της επιτροπής, αρχίζει η 

συζήτηση. Κάθε νοµοσχέδιο και πρόταση νόµου συζητείται και ψηφίζεται µία 

µόνο φορά στην ίδια ή σε περισσότερες συνεδριάσεις. 

Όσον αφορά στις συνοπτικές διαδικασίες, στο Σύνταγµα και στον 

Κανονισµό της Βουλής προβλέπονται: η διαδικασία χωρίς ή µε περιορισµένη 

συζήτηση, η διαδικασία κατεπείγοντος σύµφωνα µε την οποία αν νοµοσχέδιο 



 10 

ή πρόταση νόµου θεωρείται από την Κυβέρνηση κατεπείγον, εισάγεται για 

ψήφιση ύστερα από περιορισµένη συζήτηση σε µία συνεδρίαση, από την 

ολοµέλεια ή από το τµήµα που ορίζεται στο άρθρο 71. Τέλος, στις συνοπτικές 

διαδικασίες ανήκει και η διαδικασία επείγοντος σύµφωνα µε την οποία 

νοµοσχέδιο ή πρόταση νόµου µε επείγον χαρακτήρα µπορεί να συζητηθεί σε 

ορισµένο αριθµό συνεδριάσεων ύστερα από αίτηση της Κυβέρνησης. 

Στις ειδικές διαδικασίες ανήκουν η επιψήφιση κωδίκων, η κύρωση 

διεθνών συνθηκών, η κύρωση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και η 

ψήφιση των αναπεµφθέντων νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων. 

Αναφορικά προς τις άλλες νοµοθετικές αρµοδιότητες της Βουλής, 

συγκαταλέγονται: οι αποφάσεις διεξαγωγής δηµοψηφισµάτων, οι 

τροποποιήσεις του Κανονισµού της Βουλής, η κήρυξη της χώρας σε 

κατάσταση πολιορκίας και η αναθεώρηση του Συντάγµατος. 

Κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Βουλής, το 

νοµοθετικό έργο ασκείται από το τµήµα διακοπής των εργασιών, στο οποίο 

µετέχει το ένα τρίτο του όλου αριθµού των Βουλευτών. 

 

12) Κοινοβουλευτικός έλεγχος 

Άµεση συνέπεια της καθιέρωσης του κοινοβουλευτικού συστήµατος 

είναι το δικαίωµα που έχει η Βουλή να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στην 

Κυβέρνηση, ο οποίος µπορεί να οδηγήσει σε πολιτική ή και ποινική-αστική 

ευθύνη των µελών της Κυβέρνησης. Μπορεί να στραφεί είτε εναντίον της 

Κυβέρνησης εξ’ ολοκλήρου είτε εναντίον υπουργών και εάν αυτό οδηγήσει 

στην έκφραση δυσπιστίας της Βουλής προς την Κυβέρνηση, τότε η τελευταία 

οφείλει να παραιτηθεί. 
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Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος διακρίνεται σε πολιτικό µε βάση πολιτικού 

κριτηρίου και τα ατοµικό µε βάση κανόνα δικαίου. Ο έλεγχος αυτός 

χαρακτηρίζεται ως διαρκής και απεριόριστος. Παρ’ όλ’ αυτά η Βουλή δεν 

µπορεί να υποδείξει στην Κυβέρνηση ορισµένο τρόπο δράσης. 

Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µέσο 

διακρίνεται σε κύριο και παράλληλο. 

Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται από την ολοµέλεια της Βουλής 

όπως επίσης και από το τµήµα διακοπής των εργασιών και τις διαρκείς 

επιτροπές των συνόδων, εφόσον το προβλέπει ο Κανονισµός. Τα µέσα του 

κύριου κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι οι αναφορές, οι ερωτήσεις, οι επίκαιρες 

ερωτήσεις, οι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων, οι επερωτήσεις, οι επίκαιρες 

ερωτήσεις. 

Στον παράλληλο κοινοβουλευτικό έλεγχο χρησιµοποιούνται και άλλα 

µέσα ελέγχου της Κυβέρνησης τα οποία δηµιουργήθηκαν µε σκοπό τη 

ρύθµιση άλλου ζητήµατος, επ’ ευκαιρία όµως ελέγχου και την κυβέρνηση. Σε 

αυτά ανήκουν: οι ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνησης ενώπιον της 

Βουλής, η συζήτηση προς ηµερησίας διατάξεις, η ενηµέρωση για Ε.Ε., οι 

συζητήσεις µε πρωτοβουλία βουλευτών και η ακρόαση-παρουσία Υπουργών, 

Υφυπουργών και άλλων προσώπων. 

 

13) Πειθαρχικός έλεγχος 

Η Βουλή ή όργανό της εκλεγµένο από αυτή έχει πειθαρχική εξουσία 

πάνω στους βουλευτές, που παρεκτρέπονται. Τα πειθαρχικά µέτρα τα 

λαµβάνει µόνο ο Πρόεδρος της Βουλής για σοβαρές ποινές ή η ίδια η Βουλή 

µε πρόταση του Προέδρου. Ο πειθαρχικός έλεγχος έχει ως στόχο τη 
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διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της Βουλής και της ελευθερίας των άλλων 

βουλευτών. 

 

14) Αρµοδιότητες 

Η βουλή εκτός από νοµοθετικές αρµοδιότητες και τις κοινοβουλευτικές 

που αναφέρονται στην ανάδειξη της Κυβέρνησης, στη διατήρηση και στον 

έλεγχο διαθέτει και διοικητικές αρµοδιότητες που ανάγονται στη διοικητική 

λειτουργία ή τη διοίκηση της Βουλής, και διακρίνονται σε αρµοδιότητες 

σχετικές µε τη λειτουργία του κράτους, µε τον πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας και 

µε τη λειτουργία της Βουλής, όπως επίσης και δικαστικές αρµοδιότητες, που 

διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το περιεχόµενό τους: αρµοδιότητες 

αναφερόµενες στον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, στους Υπουργούς, στους 

βουλευτές και σε άλλα πρόσωπα. 

 

ΙΙ) Συµπεράσµατα 

 Η Βουλή αποτελεί άµεσο συλλογικό κρατικό όργανο που βρίσκεται σε 

ανώτερη θέση από την Κυβέρνηση εφόσον η τελευταία υπόκεινται στον 

έλεγχο της πρώτης. Αν και αφού αποτελεί κρατικό όργανο είναι διαρκές 

ωστόσο υπάρχει ηµεροµηνία λήξης της θητείας της. Σαφώς αναφερόµαστε 

στην λήξη της θητείας των φορέων της και όχι στο ίδιο το όργανο. Μέσα στη 

βουλευτική περίοδο λαµβάνουν χώρα οι σύνοδοι της Βουλής, οι συνεδριάσεις, 

οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαµβάνει. Επίσης στην οµαλή λειτουργία 

της Βουλής συντελούν το προεδρείο της Βουλής, οι επιτροπές και η διάσκεψη 

των προέδρων. Τέλος η Βουλή αποτελεί το κύριο νοµοθετικό όργανο που 

ωστόσο ασκεί και κοινοβουλευτικό έλεγχο. 
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ΙΙΙ) Λειτουργία Βουλής  - Περίληψη 

Η βουλή είναι ένα άµεσο συλλογικό κρατικό όργανο, την οποία 

απαρτίζουν οι βουλευτές. Η βουλευτική περίοδος, που είναι το διάστηµα 

µεταξύ δύο εκλογών, αρχίζει την ηµέρα των εκλογών και λήγει είτε τακτικά µε 

την πάροδο τεσσάρων χρόνων είτε έκτακτα. Η λειτουργία και η οργάνωσή της 

καθορίζονται από τον Κανονισµό της. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής 

περιόδου λαµβάνουν χώρα οι σύνοδοι που διακρίνονται σε τακτικές, έκτακτες 

και ειδικές. Η Βουλή καλείται σε συνεδρίαση µε την ηµερήσια διάταξη. Μόνο 

τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτή µπορούν να αποτελέσουν 

αντικείµενο συζήτησης της Βουλής. Το προεδρείο της Βουλής, οι επιτροπές 

της όπως και η διάσκεψη των προέδρων διευκολύνουν τις λειτουργίες της 

Βουλής στις οποίες συγκαταλέγονται η νοµοθετική και η κοινοβουλευτική. 

Τέλος η Βουλή αναλαµβάνει πειθαρχικό έλεγχο στους βουλευτές όπως επίσης 

και διοικητικές και δικαστικές αρµοδιότητες. 

 

The function of the parliament 

The parliament is a direct, collective state means which is formed by 

the congressmen. The parliamentary period, which is between two elections, 

begins on the day of the elections and ends either after four years or earlier. 

The function and the organization of the parliament depends on its regulation. 

The synods take place during the parliamentary periods which are tactic, not 

tactic and specific. 

The parliament is in session after an order of the day. 

Only the subjects which are in the order of the days can be discussed in the 

parliament. 
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The presidency of the parliament, its committees as well as the conference of 

the chairmen facilitate the functions of the parliament in which belong the 

legislative and the parliamentary function. 

Finally, the parliament undertakes the disciplinary control of the congressmen 

as well as the administrative and the judical competences. 
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