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Να προστεθούν δύο (2) επιπλέον
παράγραφοι, τρία και τέσσερα που θα
αφορούν στην επίσημη γλώσσα και τη
σημαία της χώρας όπως παρακάτω:
3. Επίσημη γλώσσα του Ελληνικού
Κράτους είναι αυτή, στην οποία
συντάσσεται
το Σύνταγμα της
Τμήμα Α΄
Ελλάδος. Το κράτος οφείλει να μεριμνά
Μορφή του Πολιτεύματος
για την προστασία και τη διάδοση της
Ελληνικής Γλώσσας.
4. Η Ελληνική Σημαία είναι το σύμβολο
του Ελληνικού Κράτους και του
Άρθρο 2,
Έθνους. Η προστασία της αποτελεί
υποχρέωση του Κράτους και των
Πρωταρχικές Υποχρεώσεις της
Ελλήνων. Είναι δίχρωμη, κυανή και
Πολιτείας
λευκή,
σχηματίζεται
από
εννέα
οριζόντιες λωρίδες, πέντε κυανές και
τέσσερις λευκές, εναλλάξ, στην επάνω
γωνία προς τον ιστό υπάρχει λευκός
ισοσκελής σταυρός, μέσα σε κυανού
τετράγωνο, με πλευρά πενταπλάσια
των λωρίδων.
Θέση της Ε.Α.Α.Σ. αποτελεί η Εκκλησία
Τμήμα Β΄
της Ελλάδος να είναι : αυτοκέφαλη με
Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας
επίσημη (όχι επικρατούσα) θρησκεία
Άρθρο 3,
την : θρησκεία της Ανατολικής
Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας
Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού.
Να τροποποιηθεί η παράγραφος 6
Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα όπως παρακάτω:
Άρθρο 4,
6. Κάθε Έλληνας και Ελληνίδα που
Ισότητα των Ελλήνων
μπορεί
να
φέρει
όπλα
είναι
υποχρεωμένος-η..……….. των νόμων.
Να προστεθεί παράγραφος 6 όπως
Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα παρακάτω:
6. Τα Στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α. δεν
Άρθρο 12,
συνδικαλίζονται για θέματα που
Δικαίωμα του Συνεταιρίζεσθαι
άπτονται στα δικαιώματά τους, που
ορίζει η φυσική τους ηγεσία.
Στο τέλος της παραγράφου 5, προστίθεται:
Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
που τελούν υπό την εποπτεία του
Άρθρο 16,
Κράτους ανήκουν και τα ΑΣΕΙ και
Παιδεία, Τέχνη, Επιστήμη
ΑΣΣΥ. Θεσπίζονται επαγγελματικά
δικαιώματα των σχολών ΑΣΕΙ και
ΑΣΣΥ και εκτός Ε.Δ.
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Να παραμείνουν οι παράγραφοι του
άρθρου για την προστασία της οικογέ Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα νειας ως έχουν και να τροποποιηθεί η
παράγραφος 5, όπως παρακάτω:
Άρθρο 21,
Προστασία Οικογένειας, Γάμου,
5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή
Μητρότητας και Παιδικής Ηλικίας,
δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η
Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες.
λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων,
αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του
Κράτους.
Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Θέση της Ε.Α.Α.Σ. είναι :
Να παραμείνουν οι παράγραφοι του
Άρθρο 22,
υπόψη άρθρου για την προστασία της
Προστασία της Εργασίας
εργασίας.
Να τροποποιηθεί η παράγραφος 2,
όπως παρακάτω:
2. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα……
των εργαζομένων.
Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Απαγορεύεται η απεργία με οποιαδή Άρθρο 23,
ποτε μορφή στους δικαστικούς λειΣυνδικαλιστική Ελευθερία
τουργούς και σε αυτούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα
Σώματα Ασφαλείας. Το δικαίωμα προσφυγής………. της νόμιμης άσκησής
του.
Θέση της Ε.Α.Α.Σ. αποτελεί: Ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας να
εκλέγεται από τον Λαό.
Ανάδειξη Προέδρου Δημοκρατίας
Σε περίπτωση δε εκλογής του ΠτΔ απ’
Άρθρο 30,
τη ΒτΕ, να μη πέφτει η Κυβέρνηση σε
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
περίπτωση αδυναμίας Εκλογής αυτού,
ρυθμιστής του Πολιτεύματος
αλλά να παρατείνεται η θητεία του,
μέχρι εκλογής του νέου ΠτΔ με
απόλυτη πλειοψηφία εκλογής του.
Σε περίπτωση πού ο ΠτΔ δεν εκλέγεται απ’ τον Λαό, να καταργηθεί η
Ανάδειξη Προέδρου Δημοκρατίας παράγραφος 4, περί διαλύσεως της
Άρθρο 32,
ΒτΕ και να υλοποιείται η συνέχιση της
Εκλογή
διαδικασίας, χωρίς τη διάλυση της ΒτΕ
έως την εκλογή του νέου ΠτΔ με
απόλυτη πλειοψηφία.
Το άρθρο τροποποιείται όπως παρακάτω:

Εξουσίες και Ευθύνη απ΄τις
πράξεις του Προέδρου
Άρθρο 45,
Αρχηγός των Ενόπλεων Δυνάμεων

1. Ο ΠτΔ είναι αρχηγός των Ε.Δ. της
χώρας που τη διοίκησή τους ασκεί από
κοινού με την Κυβέρνηση.
Στις Ένοπλες Δυνάμεις ισχύουν
ιδιαίτεροι κανόνες προσαρμοσμένοι
στη διάρθρωση και αποστολή τους.
Οι Στρκοί είναι λειτουργοί επιφορτισμένοι με την άμυνα της χώρας.
Εξασφαλίζεται η μονιμότητά τους,
καθώς και η συμπλήρωση συνταξιοδότησής τους.
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Κωλύματα και Ασυμβίβαστα των
Βουλευτών
Άρθρο 56,
Κωλύματα Εκλογιμότητας

2. Ο ΠτΔ απονέμει τους βαθμούς σ΄
αυτούς που υπηρετούν στις Ε.Δ. όπως
νόμος ορίζει.
Οι υπηρετούντες στις Ε.Δ. τυγχάνουν
μεταχείρισης, αναλόγως με το λειτούργημά τους και των περιορισμών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.
3. Ο ΠτΔ προεδρεύει στο Ανώτατο
Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας, το οποίο σχεδιάζει την Εθνική
Στρατηγική για την Εθνική Άμυνα και
Ασφάλεια της Χώρας.
Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας, συγκροτείται από
τον ΠτΔ, τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον
Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τους Υπουργούς Εξωτερικών,
Εσωτερικών και Προστασίας του
Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, τον Πρόεδρο
του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και
τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας.
Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής
Άμυνας και Ασφάλειας, επιλέγει τον
Α/ΓΕΕΘΑ, όπως νόμος ορίζει.
α. Να καταργηθεί η πρόταση από την
παράγραφο 1 που αφορά στην φράση:
“Αποκλείεται η επάνοδος στην
ενεργό υπηρεσία των Στρατιωτικών
που παραιτούνται”.
β. Να τροποποιηθεί το εδάφιο γ) της
παραγράφου 3 του άρθρου όπως
παρακάτω:
«εδάφιο γ) Τα μόνιμα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας. » αντί του « οι ανώτεροι
και ανώτατοι αξιωματικοί …... ασφαλείας».

Καθήκοντα και δικαιώματα των
Βουλευτών
Άρθρο 63,
Αποζημίωση ,Ατέλειες, Απουσίες

Θέση της Ε.Α.Α.Σ. είναι, η αποζημίωση των Βουλευτών να καθορίζεται με απόφαση του μισθοδικείου
που αφορά και στους δικαστές, αντί του
«της αποφάσεως της ολομέλειας της
ΒτΕ».

Οργάνωση και δικαιοδοσία των
δικαστηρίων
Άρθρο 96,
Ποινική Δικαιοσύνη

Να συμπληρωθεί το εδάφιο α) της
παραγράφου 4 του άρθρου, όπως
παρακάτω:
Εδάφιο α) Τα σχετικά με τα
στρατοδικεία, ναυτοδικεία και αεροδικεία, στην αρμοδιότητα των οποίων δεν
μπορούν να υπαχθούν ιδιώτες, να
δικάζουν μόνο για τα στρατιωτικά
αδικήματα.

Να προστεθεί παράγραφος 6 και 7
όπως παρακάτω :
6. Όσα στελέχη των Ε.Δ. εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα των κοινών ποινικών δικαστηρίων, να αντιμετωπίζονται
ως πρόσωπα ειδικής δωσιδικίας, όπως
τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., δικηγόροι κ.λ.π.
και να δικάζονται απευθείας απ τα
εφετεία. Για την άσκηση ποινικής
δίωξης
κατά
των
ανωτάτων
Αξιωματικών και Διοικητών επιπέδου
Σχηματισμού καθώς και των Διοικητών
Μονάδων, να απαιτείται έγκριση του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατ’
αντιστοιχία με τα ισχύοντα στο
Υπουργείο Οικονομικών.
7. Σε αντιστοιχία με τα μικτά ορκωτά
δικαστήρια, στην πλειοψηφία της η
σύνθεση των Στρατοδικείων να ανήκει
στα μόνιμα στελέχη των Ε.Δ., τουλάχιστον στα αδικήματα που προβλέπει ο
ΣΠΚ.
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Οργάνωση και δικαιοδοσία των
δικαστηρίων
Άρθρο 100,
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
Αναθεώρηση του Συντάγματος
Άρθρο 110,
Αναθεώρηση του Συντάγματος

Θέση της Ε.Α.Α.Σ. είναι η :
«
Ίδρυση
Συνταγματικού
Δικαστηρίου »
Θέση της Ε.Α.Α.Σ. είναι η :
« Απλοποίηση της Συνταγματικής
Αναθεώρησης ».

