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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 168α 

 Ελάχιστα όρια 

 1.  Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά, ισχύουν οι ακόλουθοι 

ορισμοί: 

 α)  το «χαμηλό ελάχιστο όριο» 

αντιστοιχεί στο ένα εικοστό των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο ή σε μια πολιτική ομάδα· 

 β)  το «μέσο ελάχιστο όριο» 

αντιστοιχεί στο ένα δέκατο των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο ή σε μια πολιτική ομάδα· 

 γ)  το «υψηλό ελάχιστο όριο» 

αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο ή σε δύο πολιτικές ομάδες. 

 2.  Όταν απαιτείται η υπογραφή του 

βουλευτή προκειμένου να διαπιστωθεί 

κατά πόσο έχει τηρηθεί το εφαρμοστέο 

ελάχιστο όριο, αυτή μπορεί να είναι είτε 

χειρόγραφη είτε ηλεκτρονική, μέσω του 

συστήματος ηλεκτρονικής υπογραφής του 

Κοινοβουλίου. Εντός της οικείας 

προθεσμίας ο βουλευτής μπορεί να 

αποσύρει την υπογραφή του, στη συνέχεια 

όμως δεν μπορεί να υπογράψει εκ νέου. 

 3.  Όταν είναι απαραίτητη η στήριξη 
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πολιτικής ομάδας προκειμένου να 

τηρηθεί το ελάχιστο όριο, η ομάδα 

ενεργεί μέσω του προέδρου της ή μέσω 

δεόντως ορισθέντος προς το σκοπό αυτό 

προσώπου. 

 ------------------------- 

 Οριζόντια ευθυγράμμιση άρθρων και 

τροπολογιών στους νέους ορισμούς περί 

ελαχίστων ορίων που προβλέπονται στο 

άρθρο 168α 

 Α.  Στα ακόλουθα άρθρα ή σε 

τροπολογίες που αφορούν τα ακόλουθα 

άρθρα, οι λέξεις «μια πολιτική ομάδα ή 

τουλάχιστον 40 βουλευτές», σε 

οποιονδήποτε γραμματικό τύπο 

βρίσκονται, αντικαθίστανται από τις 

λέξεις «μια πολιτική ομάδα ή βουλευτές, 

ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί 

τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο» 

και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες 

γραμματικές αλλαγές: 

 Άρθρο 69 παράγραφος 1 

 Άρθρο 81 παράγραφος 2 

Άρθρο 105 παράγραφος 6 

 Άρθρο 108 παράγραφος 2 

 Άρθρο 123 παράγραφος 2 

 Άρθρο 150 παράγραφος 2 

 Άρθρο 150 παράγραφος 3 

 Άρθρο 153 παράγραφος 1 

 Άρθρο 169 παράγραφος 1 εδάφιο 1 

 Άρθρο 170 παράγραφος 4 εδάφιο 1 

 Άρθρο 176 παράγραφος 1 

 Άρθρο 188 παράγραφος 1 εδάφιο 1 

 Άρθρο 188 παράγραφος 2 

 Άρθρο 189 παράγραφος 1 εδάφιο 1 

 Άρθρο 190 παράγραφος 1 εδάφιο 1 

 Άρθρο 190 παράγραφος 4 

 Άρθρο 226 παράγραφος 4 
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 Άρθρο 231 παράγραφος 4 

 Άρθρο 15 παράγραφος 1 εδάφιο 1 

 Άρθρο 38 παράγραφος 2 

 Άρθρο 38α παράγραφος 1 (νέα) 

 Άρθρο 42 παράγραφος 2 εδάφιο 1α (νέο) 

 Άρθρο 59 παράγραφος 1 

 Άρθρο 59 παράγραφος 1α εδάφιο 1 (νέο) 

 Άρθρο 59 παράγραφος 1β εδάφιο 4 (νέο) 

 Άρθρο 59 παράγραφος 1β εδάφιο 5 (νέο) 

 Άρθρο 63 παράγραφος 4 

 Άρθρο 67α παράγραφος 1 (νέα) 

 Άρθρο 67α παράγραφος 2 (νέα) 

 Άρθρο 67α παράγραφος 4 (νέα) 

 Άρθρο 88 παράγραφος 2 

 Άρθρο 105 παράγραφος 4 

 Άρθρο 106 παράγραφος 4γ (νέο) 

 Άρθρο 108 παράγραφος 4 

 Άρθρο 113 παράγραφος 4α (νέα) 

 Άρθρο 118 παράγραφος 5 εδάφιο 1 

 Άρθρο 121 παράγραφος 3 

 Άρθρο 122 παράγραφος 3 

 Άρθρο 122 α παράγραφος 4 (νέα) 

 Άρθρο 128 παράγραφος 1 εδάφιο 1 

 Άρθρο 135 παράγραφος 1 

 Άρθρο 135 παράγραφος 2 

 Άρθρο 137 παράγραφος 2 εδάφιο 3 

 Άρθρο 138 παράγραφος 2 εδάφιο 3 

 Άρθρο 152 παράγραφος 1 

 Άρθρο 154 παράγραφος 1 

 Άρθρο 174 παράγραφος 5 

 Άρθρο 174 παράγραφος 6 

 Άρθρο 180 παράγραφος 1 

 Άρθρο 187 παράγραφος 1 εδάφιο 1 
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 Παράρτημα XVI – παράγραφος 1γ 

 Στα άρθρα 88 παράγραφος 4 και 113 

παράγραφος 4α οι λέξεις «τουλάχιστον 40 

βουλευτές», σε οποιονδήποτε γραμματικό 

τύπο βρίσκονται, αντικαθίστανται από τις 

λέξεις «μια πολιτική ομάδα ή βουλευτές, 

ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί 

τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο» 

και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες 

γραμματικές αλλαγές. 

 Β.  Στα άρθρα 50 παράγραφος 1 και 

50 παράγραφος 2 εδάφιο 1 οι λέξεις 

«τουλάχιστον το ένα δέκατο των μελών 

της επιτροπής», σε οποιονδήποτε 

γραμματικό τύπο βρίσκονται, 

αντικαθίστανται από τις λέξεις «μια 

πολιτική ομάδα ή βουλευτές που 

συμπληρώνουν στην επιτροπή 

τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο» και 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητες 

γραμματικές αλλαγές. 

 Στα άρθρα 73α παράγραφος 2 και 150 

παράγραφος 1 εδάφιο 2, οι λέξεις 

«πολιτικές ομάδες ή μεμονωμένοι 

βουλευτές που από κοινού συνιστούν το 

ένα δέκατο των μελών του 

Κοινοβουλίου», σε οποιονδήποτε 

γραμματικό τύπο βρίσκονται, 

αντικαθίστανται από τις λέξεις «μια 

πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός 

των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 

μέσο ελάχιστο όριο» και 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητες 

γραμματικές αλλαγές. 

 Στο άρθρο 210α παράγραφος 4 οι λέξεις 

«τρία μέλη επιτροπής» αντικαθίστανται 

από τις λέξεις «μια πολιτική ομάδα ή 

βουλευτές που συμπληρώνουν στην 

επιτροπή τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο 

όριο» και πραγματοποιούνται οι 

απαραίτητες γραμματικές αλλαγές. 

 Γ.  Στο άρθρο 15 παράγραφος 1, οι 

λέξεις «τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό 

των βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο» αντικαθίστανται από τις 

λέξεις «δύο πολιτικές ομάδες ή βουλευτές 
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που συμπληρώνουν τουλάχιστον το υψηλό 

ελάχιστο όριο» και πραγματοποιούνται οι 

απαραίτητες γραμματικές αλλαγές. 

 Στα άρθρα 182 παράγραφος 2 και 180α 

παράγραφος 2, οι λέξεις «τουλάχιστον το 

ένα πέμπτο των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο» 

αντικαθίστανται από τις λέξεις «δύο 

πολιτικές ομάδες ή βουλευτές που 

συμπληρώνουν τουλάχιστον το υψηλό 

ελάχιστο όριο» και πραγματοποιούνται οι 

απαραίτητες γραμματικές αλλαγές. 

 Στο άρθρο 191 παράγραφος 1, οι λέξεις 

«μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 

βουλευτές» αντικαθίστανται από τις 

λέξεις «δύο πολιτικές ομάδες ή 

βουλευτές,  ο αριθμός των οποίων 

αντιστοιχεί τουλάχιστον στο υψηλό 

ελάχιστο όριο» και πραγματοποιούνται οι 

απαραίτητες γραμματικές αλλαγές. 

 Στα άρθρα 204 παράγραφος 2 εδάφιο 1 

και 208 παράγραφος 2 οι λέξεις «το ένα 

έκτο των μελών της επιτροπής» ή «το ένα 

έκτο των μελών της» , σε οποιονδήποτε 

γραμματικό τύπο βρίσκονται, 

αντικαθίστανται από τις λέξεις «δύο 

πολιτικές ομάδες ή βουλευτές που 

συμπληρώνουν στην επιτροπή 

τουλάχιστον το υψηλό ελάχιστο όριο» και 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητες 

γραμματικές αλλαγές. 

 Στα άρθρα 208 παράγραφος 3 και 215 

παράγραφος 7 οι λέξεις «το ένα τέταρτο 

των μελών της επιτροπής» 

αντικαθίστανται από τις λέξεις «δύο 

πολιτικές ομάδες ή βουλευτές που 

συμπληρώνουν στην επιτροπή 

τουλάχιστον το υψηλό ελάχιστο όριο» και 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητες 

γραμματικές αλλαγές. 

 Δ.  Η οριζόντια ευθυγράμμιση των 

ελαχίστων ορίων γίνεται με την 

επιφύλαξη της έγκρισης, της απόρριψης ή 

της τροποποίησης των προαναφερθέντων 

άρθρων και με την επιφύλαξη 

τροπολογιών που δεν αφορούν τα 
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ελάχιστα όρια. 

Or. en 

 

 

 


