
 

Γεκήηξεο Μ. Εαθαιθάο (Γ.Ν. - ΓΗΚΖΓΟΡΟ) 

«Ζ ζθνπηκφηεηα, νη δπλαηφηεηεο θαη ηα φξηα αλαθαηαλνκήο ησλ ξφισλ κεηαμχ ησλ 

πφισλ ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο» 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

1. Ζ ζέζε ηνπ δεηήκαηνο ελφο αλακνξθσκέλνπ ζπληαγκαηηθνχ status ηνπ ΠηΓ σο 

αληίβαξνπ ζηνλ πξσζππνπξγνθεληξηζκφ, ζηα πιαίζηα πξνηάζεσλ ζπληαγκαηηθήο 

αλαζεψξεζεο. 

2. Ζ λνκηθνπνιηηηθή ζέζε ηνπ ΠηΓ ζηηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ ίζρπζαλ θαηά 

ηε κεηαπνιίηεπζε. 

2.1. Τπφ ην χληαγκα ηνπ 1975, ην νπνίν ππεξεκπηζηεχεηαη ηνλ ΠηΓ.  

2.2. Τπφ ην . 1975/1986, ην νπνίν -κεηά ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ΠηΓ 

δηαηάμεσλ-  ππεξεκπηζηεχεηαη ηνλ Πξσζππνπξγφ.   

3. Δίλαη, γεληθφηεξα, ζθφπηκε ε ζπληαγκαηηθή «απνθαηάζηαζε» ηνπ ΠηΓ, σο 

«ξπζκηζηή» ηνπ πνιηηεχκαηνο; 

3.1. Ωο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο. 

3.1.1. Πξνηάζεηο αλαζεψξεζεο γηα ηηο νπνίεο θαηλφηαλ λα ππάξρεη επξχηεξε 

ζπλαίλεζε. 

3.1.1.1. Ζ πξφηαζε γηα δπλαηφηεηα ζχγθιεζεο απφ ηνλ ΠηΓ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Αξρεγψλ ησλ θνκκάησλ ηεο Βνπιήο. 

3.1.1.2. H πξφηαζε γηα  πξναγσγή/επηινγή ζηηο ζέζεηο ησλ πξνέδξσλ θαη 

αληηπξνέδξσλ ησλ αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο (πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, 

Αξείνπ Πάγνπ, Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ), ηνπ εηζαγγειέα Αξείνπ Πάγνπ, ηνπ γεληθνχ 

επηηξφπνπ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαζψο θαη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, απφ 

ηνλ ΠηΓ, αληί ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

3.1.1.3. Ζ πξφηαζε γηα εκπινθή ηνπ ΠηΓ ζηνλ δηνξηζκφ ησλ πξνέδξσλ θαη ησλ 

κειψλ ησλ «αλεμάξηεησλ αξρψλ».  

3.1.2. Πξνηάζεηο αλαζεψξεζεο νη νπνίεο θαίλνληαλ λα ζπγθεληξψλνπλ κηθξφηεξε 

απνδνρή. 

3.1.2.1. Ζ πξφηαζε γηα δηθαίσκα ηνπ ΠηΓ γηα αλαπνκπή ζηε Βνπιή/παξαπνκπή ζην 

Α.Δ.Γ. λνκνζρεδίνπ, κε έλζηαζε φρη κφλν επί ηεο ηππηθήο αιιά θαη επί ηεο 

νπζηαζηηθήο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο.  

3.1.2.2. Ζ πξφηαζε γηα δηθαίσκα ηνπ ΠηΓ λα απεπζχλεηαη ζηνλ ιαφ κε δηαγγέικαηα, 

αθφκε θαη ρσξίο ηε δηα ηεο πξνζππνγξαθήο ζπκθσλία  ηνπ Πξσζππνπξγνχ. 

3.1.2.3. Ζ πξφηαζε γηα δηθαίσκα ηνπ ΠηΓ λα πξνθεξχζζεη δεκνςήθηζκα, αθφκε θαη 

ρσξίο πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη απφθαζε ηεο Βνπιήο. 

3.1.2.4. Ζ πξφηαζε γηα απνθαηάζηαζε ελφο πξαγκαηηθνχ ξπζκηζηηθνχ (θαη φρη απιά 

δηεθπεξαησηηθνχ) ξφινπ ζηνλ ΠηΓ θαηά ηνλ δηνξηζκφ Κπβέξλεζεο.  

3.1.3. Μεκνλσκέλεο πξνηάζεηο αλαζεψξεζεο ζπλαθείο κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΠηΓ. 

3.1.3.1. Ζ πξφηαζε γηα δπλαηφηεηα ζχγθιεζεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνλ ΠηΓ 

θαη ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ. 

3.1.3.2. Ζ πξφηαζε γηα δπλαηφηεηα ηνπ ΠηΓ λα δηαιχεη ηε Βνπιή, αλ θξίλεη φηη ε 

ζχλζεζή ηεο βξίζθεηαη ζε πξνθαλή δπζαξκνλία κε ην ιατθφ αίζζεκα ή δελ 

εμαζθαιίδεη ηελ θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα. 

3.2. Ωο πξνο ηνλ ηξφπν εθινγήο ηνπ. 

4. Αληί επηιφγνπ: ε αλαδήηεζε αληηβάξσλ ζηνλ πξσζππνπξγνθεληξηζκφ πέξαλ ηνπ 

ΠηΓ. Ζ θαηνρχξσζε ζεζκηθψλ εγγπήζεσλ εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο. 



***** 

1. Ζ ζέζε ηνπ δεηήκαηνο ελφο αλακνξθσκέλνπ ζπληαγκαηηθνχ status ηνπ ΠηΓ σο 

αληίβαξνπ ζηνλ πξσζππνπξγνθεληξηζκφ, ζηα πιαίζηα πξνηάζεσλ ζπληαγκαηηθήο 

αλαζεψξεζεο.  

   Σν δήηεκα ηεο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο ήξζε ζην πξνζθήλην ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2016, φηαλ ε Κπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο ΤΡΗΕΑ «Αλεμαξηήησλ Διιήλσλ» 

(Α.Σζίπξαο) εμήγγεηιε ηελ πξφζεζή ηεο γηα αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο θαη ην 

άλνηγκα ηνπ ζρεηηθνχ δηαιφγνπ.  Μάιηζηα, ζπγθξνηήζεθε Οκάδα Δξγαζίαο, ππφ ηνλ 

ζπληνληζκφ ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζηειέρνπο Γ.Καηξνχγθαινπ, ε νπνία ηνλ Μάξηην ηνπ 

2017 δεκνζίεπζε ζπλνιηθή πξφηαζε ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο
1
.  Μεηαμχ ησλ 

πξνο αλαζεψξεζε δηαηάμεσλ ήηαλ πξνηάζεηο γηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ εθινγήο ηνπ 

ΠηΓ (άκεζε εθινγή, κεηαμχ ησλ δχν ππνςεθίσλ πνπ πιεηνςήθεζαλ,  αλ απνηχρεη λα 

ζπγθεληξσζεί πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηεο Βνπιήο ζε δχν δηαδνρηθέο ςεθνθνξίεο). 

Δπίζεο, πξνηεηλφηαλ, κε ηελ επαλαθνξά θάπνησλ απφ ηηο θαηαξγεζείζεο ην 1986 

αξκνδηφηεηεο, θαζψο θαη κε ηελ πξνζζήθε λέσλ, ε «ιεινγηζκέλε ελίζρπζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ΠηΓ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ, ζηαζεξνπνηεηηθνχ 

θαη εγγπεηηθνχ ηνπ ξφινπ»
2
. 

   Δπίζεο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016, νκάδα εξγαζίαο, απνηεινχκελε απφ ηνπο 

Ν.Αιηβηδάην, Π.Βνπξινχκε, Γ.Γεξαπεηξίηε, Γ.Κηηζηάθη, .Μάλν θαη Φ.ππξφπνπιν, 

είρε δεκνζηεχζεη ζπλνιηθή πξφηαζε ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο
3
.  Καη πάιη, νη 

δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ εθινγή ηνπ ΠηΓ ήηαλ κεηαμχ ησλ 

πξνηεηλνκέλσλ πξνο αλαζεψξεζε. πγθεθξηκέλα, πξνηεηλφηαλ «ε εθινγή ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο [λα] γίλεηαη απφ εηδηθφ ζψκα εθιεθηφξσλ, κε δηεπξπκέλε 

ζχλζεζε πνπ ππεξβαίλεη ηελ εθάζηνηε θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία. Αδπλακία 

εθινγήο ηνπ Πξνέδξνπ δελ πξνβιέπεηαη, άξα νχηε δηάιπζε ηεο Βνπιήο ιφγσ ηεο 

αδπλακίαο απηήο». Πεξαηηέξσ, πξνηεηλφηαλ ε «ζρεηηθή ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

[ηνπ]» κε ηελ επαλαθνξά θάπνησλ απφ ηηο θαηαξγεζείζεο ην 1986 αξκνδηνηήηεο, 

θαζψο θαη κε ηελ πξνζζήθε λέσλ
4
.        

   Σέινο, ε Πξφεδξνο ηνπ «Κηλήκαηνο Αιιαγήο» θαηέζεζε πξνηάζεηο γηα 

αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ ε «ιεινγηζκέλε ελίζρπζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο γηα λα εμηζνξξνπεζεί ην πιήξσο 

πξσζππνπξγνθεληξηθφ κνληέιν». Πεξαηηέξσ, πξφηεηλε λα αιιάμεη ν ηξφπνο εθινγήο 

ηνπ ΠηΓ, πξνθεηκέλνπ λα κελ νδεγνχκαζηε ζηηο θάιπεο ιφγσ αδπλακίαο εθινγήο 

ΠηΓ.  Απηή ε επηδίσμε ζα γηλφηαλ εθηθηή  κε ηελ παξάηαζε γηα έλα ρξφλν ηεο 

ζεηείαο ηνπ ΠηΓ, αλ δελ επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε πιεηνςεθία, θαη ελ πάζε 

πεξηπηψζεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ έηνπο λα αξθνχλ ζηελ ηξίηε ςεθνθνξία (απφ ηηο 

180 πνπ απαηηνχληαη ζήκεξα)  160 ςήθνη. Δλαιιαθηηθά, πξφηεηλε ηελ εθινγή απφ 

εηδηθφ εθιεθηνξηθφ ζψκα
5
. 

                                                           
1
 Ψο ςχετικό κείμενο ςε: http://www.syntagma-dialogos.gov.gr  

2
 Βλ. ο.π. ςθμ. 1, ς. 3 και 33 επ. 

3
 Βλ. ςε Ειδικι ζκδοςθ τθσ εφθμ. «Θ ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΘ», 5-6-2016. 

4
 Βλ. ο.π. ςθμ. 3, ς. 7 και 25 επ. 

5
 Βλ. Δ.ΧΤΡΔΦΣ, Ξίνθμα Αλλαγισ Υρόταςθ για ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ, Ψο Βιμα, 21-3-2018.  

http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/


   Απελαληίαο, ε Νέα Γεκνθξαηία αξλνχληαλ λα ζπλαηλέζεη  ζην μεθίλεκα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο ζηε Βνπιή πνπ είρε πξνθχςεη απφ ηηο 

εθινγέο ηεο 20/9/2015, εξρφκελε έηζη ζε αληίζεζε κε πξνγελέζηεξεο απφςεηο ηεο γηα 

ηελ αλάγθε ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο
6
. 

   Βέβαηα, ην δήηεκα ηνπ ηξφπνπ εθινγήο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΠηΓ δελ είλαη 

λέν ζηελ πνιηηηθή θαη επηζηεκνληθή ζπδήηεζε. Απαζρφιεζε ζε κέγηζην βαζκφ ηφζν 

θαηά ηε ςήθηζε ηνπ . 1975 ζηελ απνθιεζείζα «Δ` Αλαζεσξεηηθή Βνπιή», φζν θαη 

θαηά ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 1986, ε νπνία  εμάιινπ ζηελ αλαζεψξεζε 

ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ΠηΓ δηαηάμεσλ επηθεληξψζεθε θαη πεξηνξίζζεθε. Δπηπιένλ, θαη 

ην αλαζεσξεηηθφ εγρείξεκα ηνπ 2001 πξνζθέξεη πινχζην πιηθφ γηα ηνλ ζρεηηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ, κνινλφηη ε Ε` Αλαζεσξεηηθή Βνπιή, ιφγσ δηαθσλίαο ησλ 

θνκκάησλ, δελ αλαζεψξεζε (παξά κφλν θαη’ ειάρηζην -ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 38 

παξ. 2-) ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, παξά ηνλ γεληθά ζπλαηλεηηθφ ραξαθηήξα απηήο ηεο 

αλαζεψξεζεο. 

   Δίλαη, γεληθφηεξα, ζθφπηκε ε αλαθαηαλνκή ησλ ξφισλ κεηαμχ ησλ πφισλ ηεο 

εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο, δει. κεηαμχ ΠηΓ θαη Κπβέξλεζεο; Ζ κέρξη ηψξα εκπεηξία 

κπνξεί λα καο πξνζθέξεη λέα επηρεηξήκαηα ζηελ θαηεχζπλζε αλαζεψξεζεο ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ
7
 ή πξφθεηηαη γηα επαλάιεςε επηρεηξεκάησλ πνπ ήδε έρνπλ 

αθνπζζεί θαη ζπλεπψο ε ζρεηηθή ζπδήηεζε είλαη θνξεζκέλε; Αλ δερηνχκε ηελ 

αλάγθε αιιαγψλ ζην δήηεκα απηφ, ζε πνηα θαηεχζπλζε πξέπεη λα είλαη ψζηε λα κε 

δηαηαξάζζεηαη ε ζπλνιηθή ζεζκηθή ηζνξξνπία; Σέινο, πνηα είλαη ηα φξηα απηψλ ησλ 

αιιαγψλ, ψζηε λα κελ παξαβηάδεηαη ν ζθιεξφο ππξήλαο ησλ κε ππνθείκελσλ ζε 

αλαζεψξεζε ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ;       

 

2. Ζ λνκηθνπνιηηηθή ζέζε ηνπ ΠηΓ ζηηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ ίζρπζαλ θαηά 

ηε κεηαπνιίηεπζε. 

2.1. Τπφ ην χληαγκα ηνπ 1975, ην νπνίν ππεξεκπηζηεχεηαη ηνλ ΠηΓ.  

   Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΠηΓ ήηαλ ην πιένλ ακθηιεγφκελν ζέκα θαηά ηηο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ςήθηζεο ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975.  Ζ έληαζε δε πνπ 

ππήξμε σο πξνο ην δήηεκα απηφ νδήγεζε ζηελ απνρψξεζε ζχζζσκεο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο.  

   Αληηζέησο, ν ηξφπνο εθινγήο ηνπ ΠηΓ δελ δεκηνχξγεζε αληηπαξάζεζε. Ζ κελ 

θπβεξλεηηθή πιεηνςεθία πξφηεηλε ηελ έκκεζε εθινγή απφ ηε Βνπιή κε απμεκέλε, 

                                                           
6
 Βλ. ςχετικά, ςε εφθμ. ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΘ, τθσ 29-3-2018, υπό τον τίτλο «Υόλεμοσ ανακοινϊςεων ΧΩΦΛΗΑ 

– ΡΔ για τθ Χυνταγματικι Ανακεϊρθςθ». Χτο ςθμείο αυτό πρζπει να υπογραμμίςουμε ότι το παρόν 
κείμενο αποτυπϊνει τα δεδομζνα του χρόνου που ζγινε θ ειςιγθςθ, δθλαδι τον Λοφνιο του 2018. 
Ζκτοτε πολλά άλλαξαν` θ διαδικαςία τθσ ανακεϊρθςθσ ξεκίνθςε, όμωσ τα πολιτικά κόμματα 
κινικθκαν ςε ζνα κλίμα «τακτικιςμοφ», μακράν των απαιτοφμενων ςυναινζςεων και ςυγκλίςεων για 
τισ ανακεωρθτζεσ διατάξεισ. Εν τζλει, θ προτείνουςα Βουλι ολοκλιρωςε τθν πρϊτθ φάςθ τθσ 
ανακεωρθτικισ διαδικαςίασ με τθ ψθφοφορία τθσ 14-3-2019, κατά τθν οποία, μεταξφ άλλων, 
κρίκθκαν ανακεωρθτζεσ οι διατάξεισ ςχετικζσ με τθ διαδικαςία εκλογισ του ΥτΔ, ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ αποςφνδεςθ τθσ διαδικαςίασ εκλογισ του από τθν απειλι διάλυςθσ τθσ Βουλισ, αν 
δεν ςυγκεντρωκεί θ αυξθμζνθ πλειοψθφία 180 τουλάχιςτον βουλευτϊν ςτθν τρίτθ ψθφοφορία.   
7
 Σ ςχετικόσ προβλθματιςμόσ καταλιγει επί του παρόντοσ κεωρθτικόσ, ςτον βακμό που θ τρζχουςα 

ανακεϊρθςθ επί του ςυγκεκριμζνου ηθτιματοσ περιορίηεται ςτθν  αποςφνδεςθ τθσ διαδικαςίασ 
εκλογισ του ΥτΔ από τθν απειλι διάλυςθσ τθσ Βουλισ.   



θαη’ αξράο, πιεηνςεθία, ε νπνία ππνρξεψλεη ζε επξχηεξεο ζπλαηλέζεηο, πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη εγγπεκέλνο ν ππεξθνκκαηηθφο ηνπ ραξαθηήξαο θαη λα απνθεπρζεί ν 

πξνζσπηθφο ραξαθηήξαο ηεο αληηπαξάζεζεο πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ε άκεζε απφ ηνλ 

ιαφ εθινγή, θαη ε εμ απηήο πφισζε. Δμάιινπ, θαηά ηνλ Δηζεγεηή ηεο πιεηνςεθίαο, 

«ν ηξφπνο εθινγήο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο πξνζδηνξίδεη  ηελ πνιηηηθήλ θαη 

λνκηθήλ βαξχηεηα ηεο ζέζεψο ηνπ πνιχ πεξηζζφηεξνλ απφ ηελ έθηαζηλ ησλ θαηά ην 

χληαγκα αξκνδηνηήησλ ηνπ»
8
. Ζ δε αληηπνιίηεπζε δελ δηαθψλεζε κε ηελ έκκεζε, 

απφ ηε Βνπιή, εθινγή ηνπ ΠηΓ. Ζ έκκεζε εθινγή ζεσξήζεθε φηη ζπλάδεη κε ηνλ 

θνηλνβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηεχκαηνο, πξνο ηνλ νπνίν φκσο δελ ζπλάδνπλ νη 

ππεξβνιηθέο ηνπ εμνπζίεο, ζηηο νπνίεο εζηίαζε ηελ θξηηηθή ηεο
9
. 

   Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΠηΓ ραξαθηεξίζηεθαλ «ππεξεμνπζίεο» απφ ηελ 

αληηπνιίηεπζε, ε νπνία ππνζηήξημε φηη κε απηέο εηζάγνληαλ ζηνηρεία πξνεδξηθήο 

δεκνθξαηίαο, ελψ ζην χληαγκα παλεγπξηθά δηαθεξπζζφηαλ φηη «ην πνιίηεπκα ηεο 

Διιάδνο είλαη Πξνεδξεπνκέλε Κνηλνβνπιεπηηθή  Γεκνθξαηία» (άξζξν 1, παξ. 1 .).  

Πάλησο,  ην πνιίηεπκα δελ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί «πξνεδξηθφ», φζεο 

αξκνδηφηεηεο/«ππεξεμνπζίεο» (εηζάγνπζεο ζηνηρεία πξνεδξηθνχ πνιηηεχκαηνο) θαη αλ 

απνλέκνληαλ ζηνλ ΠηΓ, ζηνλ βαζκφ πνπ δηαηεξείηαη ε δπαδηθή ζπγθξφηεζε ηεο 

εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο (Κπβέξλεζε + ΠηΓ) θαη ε εμάξηεζε ηεο θπβέξλεζεο απφ 

ηελ εκπηζηνζχλε ηεο Βνπιήο. Ωο «πξνεδξηθφ» ζα ραξαθηεξηδφηαλ αλ ε εθηειεζηηθή 

ιεηηνπξγία αλαζέηνληαλ  απνθιεηζηηθά ζηνλ Πξφεδξν, ν νπνίνο ζα ήηαλ ε θνξπθή 

ηεο Γηνίθεζεο, κε ηνπο Τπνπξγνχο κνλνκεξψο εμαξηεκέλνπο απ’ απηφλ (φπσο π.ρ. 

ζηηο ΖΠΑ)
10

. 

   Τπφ ηελ εθδνρή ηνπ Πξνεδξεπφκελνπ θαη θνηλνβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ  

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, ζα πξέπεη ν ξφινο ηεο Βνπιήο (θαη ηεο θπβέξλεζεο, ε 

νπνία ζηεξίδεηαη ζηε δεδεισκέλε πιεηνςεθία ηεο Βνπιήο) λα είλαη θπξίαξρνο ζηελ 

άζθεζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο πνιηηηθήο. πκβαηέο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΠηΓ ζε έλα 

ηέηνην πνιίηεπκα ζα ήηαλ  «κάιινλ ζπκβνιηθέο ή απιψο ζηνηρεηψδεηο ξπζκηζηηθέο»
11

, 

φπσο εμάιινπ αλαθεξφηαλ ζην άξζξν 30 παξ. 1, εδ. α` .  

   Οη θχξηεο ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ζεσξήζεθαλ φηη ππεξβαίλνπλ ηνλ κάιινλ 

ζπκβνιηθφ ή  ζηνηρεησδψο ξπζκηζηηθφ ξφιν ηνπ ΠηΓ (φπσο ηηο αλέδεημε θπξίσο ε 

θαηαιπηηθή θξηηηθή ηνπ Α.Μάλεζε) ήηαλ:  

 α) ε δπλαηφηεηα λα ρεηξαγσγεί ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο κέζσ ειεγρφκελνπ απ’ απηφλ 

δηνξηζκνχ (άξζξν 37 παξ. 4 . 1975) θαη παχζεο ηεο θπβέξλεζεο (άξζξν 38 παξ. 1 

θαη 2 . 1975), θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο δεδεισκέλεο πξνο απηήλ εκπηζηνζχλεο 

                                                           
8
 Δ.ΥΑΥΑΧΥΪΦΣΩ, Γενικι  Ειςιγθςθ τθσ Υλειοψθφίασ επί του κυβερνθτικοφ Χχεδίου Χυντάγματοσ,  

ΨοΧ, 1975, ς. 458-466, 460.  
9
 Βλ. Δ.ΨΧΆΨΧΣ, Γενικι Ειςιγθςθ τθσ Πειοψθφίασ επί του κυβερνθτικοφ Χχεδίου Χυντάγματοσ, ΨοΧ, 

1975, ς. 467-471. 
10

 Βλ. Φ.ΒΕΓΟΕΦΙ, Θ διαρρφκμιςισ τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ κατά το ςχζδιον του νζου Χυντάγματοσ, 
ΨοΧ, 1975, ς. 282-308, 288-289, κακϊσ επίςθσ Γ.ΒΟΆΧΣ, Ψο Χφνταγμα τθσ Ελλάδοσ, εκδ. 
Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακιναι – Ξομοτθνι, 1979, ς. 23 επ.  
11

 Α.ΠΆΡΕΧΘΧ, Θ νομικοπολιτικι κζςθ του Υροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ κατά το κυβερνθτικό ςχζδιο 
Χυντάγματοσ, 1975, Ρομικόν Βιμα, 1975, ς. 449 επ., και ςε: Χυνταγματικι Κεωρία και Υράξθ, εκδ. 
Χάκκουλα, Κεςςαλονίκθ, 1980, ς. 593-632, 595. Επίςθσ βλ. Δ.ΨΧΆΨΧΣ, Χυνταγματικό Δίκαιο, Λ, α, εκδ. 
Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα, 1982, ς. 251.  



ηεο Βνπιήο. Καη’ απνηέιεζκα, ε ζέιεζε ηνπ ΠηΓ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα αληηηαρζεί ζηε 

ζέιεζε ηεο πιεηνςεθίαο, φπσο απνηππσλφηαλ ζηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ θνκκάησλ ζηε 

Βνπιή
12

.  

 β) ε δπλαηφηεηα  επεξεαζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, κέζσ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ ΠηΓ λα ζπγθαιεί Τπνπξγηθφ πκβνχιην ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ 

(άξζξν 38, παξ. 3 .), ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπλδξνκήο ηνπ εληειψο αφξηζηνπ 

φξνπ ησλ «εθηάθησλ πεξηζηάζεσλ», ηηο νπνίεο απηφο απζαηξέησο ζα έθξηλε φηη 

ζπληξέρνπλ
13

.      

 γ) ε δπλαηφηεηα επηηεδεπκέλεο θαη απζαίξεηεο δηάιπζεο ηεο Βνπιήο, ρσξίο ηελ 

πξσηνβνπιία θαη πξφηαζε ηεο έρνπζαο ηελ εκπηζηνζχλε ηεο Βνπιήο Κπβέξλεζεο, 

θαη θαη’ απνηέιεζκα ε δπλαηφηεηα ελαληίσζεο ζηε ζέιεζε ηεο πιεηνςεθίαο,  

ειέγρνπ θαη ρεηξαγψγεζεο ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ (άξζξν 41 παξ. 1, θαζψο θαη 35 

παξ. 2 ζηνηρ. ε` θαη 41 παξ. 4 . 1975)
14

. 

 δ) ε δπλαηφηεηα πξνθήξπμεο δεκνςεθίζκαηνο «επί θξηζίκσλ εζληθψλ ζεκάησλ» 

ρσξίο ηε ζχκπξαμε ηεο έρνπζαο ηελ εκπηζηνζχλε ηεο Βνπιήο Κπβέξλεζεο θαη θαη’ 

απνηέιεζκα ε δπλαηφηεηα ελαληίσζεο ζηε ζέιεζε ηεο πιεηνςεθίαο,  ειέγρνπ θαη 

ρεηξαγψγεζεο ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ (άξζξν 44 παξ. 2, θαζψο θαη 35, παξ. 2, 

ζηνηρ. ε` . 1975)
15

. 

 ε) ε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ηνπ ΠηΓ ζηηο λνκνζεηηθέο επηινγέο ηεο Βνπιήο, κέζσ 

ηεο αξκνδηφηεηαο φρη κφλν ηεο έθδνζεο θαη ηεο δεκνζίεπζεο ησλ λφκσλ, αιιά θαη 

ηεο θχξσζήο ηνπο (άξζξν 42 παξ. 1 . 1975), πνπ ππνδήισλε αξκνδηφηεηα ειέγρνπ 

ζθνπηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο
16

, θαζψο επίζεο κέζσ ηνπ 

δηθαηψκαηνο αλαπνκπήο ζηε Βνπιή ελφο ςεθηζκέλνπ απ’ απηή λνκνζρεδίνπ, 

εθζέηνληαο ηνπο ιφγνπο ηεο κε θχξσζήο ηνπ, νπφηε έπξεπε απηφ λα εηζαρζεί ζηελ 

Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο θαη λα ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ φινπ 

αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ, πξνθεηκέλνπ ν ΠηΓ λα ππνρξεσζεί ζηελ θχξσζή ηνπ –

αλαβιεηηθφ θαη φρη απνθαζηζηηθφ veto- (άξζξν 42 παξ. 2 θαη 3 ζε ζπλδπαζκφ κε 

άξζξν 35, παξ. 2, ζηνηρ. δ` . 1975)
17

.  

 ζη) ε δπλαηφηεηα, ρσξίο πξνυθηζηάκελν λφκν, έθδνζεο νξγαλσηηθψλ θαλνληζηηθψλ 

δηαηαγκάησλ γηα ξχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ (άξζξν 43 
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 Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 11, ς. 608 και 603 επ., Δ.ΨΧΆΨΧΣ, ο.π. ςθμ. 11, ς. 328 επ.,   κακϊσ και 
Φ.ΒΕΓΟΕΦΙ, ο.π. ςθμ. 10, ς. 292 επ. Βλ. πάντωσ και Α.ΥΑΡΨΕΟΙ, Ψρεισ προεδρικζσ αρμοδιότθτεσ: ο 
διοριςμόσ του πρωκυπουργοφ, θ παφςθ τθσ κυβερνιςεωσ και θ κιρυξθ καταςτάςεωσ πολιορκίασ, 
ΨοΧ, 1981, ς. 242-260, 245 επ. 
13

 Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 11, ς. 602. 
14

 Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 11, ς. 609 επ., ιδίωσ 612, κακϊσ και Φ.ΒΕΓΟΕΦΙ, ο.π. ςθμ. 10, ς. 296. 
Επίςθσ βλ. ςχετικά Δ.ΨΧΆΨΧΣ, ο.π. ςθμ. 11, ς. 329 επ. 
15

 Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ,  ο.π. ςθμ. 11, ς.  612, κακϊσ και Φ.ΒΕΓΟΕΦΙ,  ο.π. ςθμ. 10, ς. 298-299 και 
Δ.ΨΧΆΨΧΣ,  ο.π. ςθμ. 11, ς. 350.  Υεραιτζρω, βλ. Υ.ΥΑΦΑΦΆ,  Ψο Δθμοψιφιςμα κατά το άρκρο 44 παρ. 
2 του Χυντάγματοσ, ΨοΧ, 1976, ς. 322-336. 
16

 Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ,  ο.π. ςθμ. 11, ς.  613, κακϊσ και Φ.ΒΕΓΟΕΦΙ, ο.π. ςθμ. 10, ς. 297-298. 
17

 Δ.ΨΧΆΨΧΣΧ, ο.π. ςθμ. 11, ς. 349. 



παξ. 3 . 1975), κε ηελ απαίηεζε πάλησο ηεο ππνγξαθήο ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ, 

νπφηε ν ηειεπηαίνο είρε ηελ πνιηηηθή επζχλε ελψπηνλ ηεο Βνπιήο
18

.    

 δ) ε δπλαηφηεηα λα απεπζχλεη δηαγγέικαηα «εηο φισο εμαηξεηηθάο πεξηζηάζεηο» 

(άξζξν 44, παξ. 3 . 1975), ρσξίο ηε ζπκθσλία ηεο θπβέξλεζεο, εθφζνλ ε ζρεηηθή 

πξάμε δελ ρξεηαδφηαλ πξνζππνγξαθή ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ (άξζξν 35, παξ. 2, 

ζηνηρ. ζη`). 

 ε) ε δπλαηφηεηα λα ζέηεη ζε ηζρχ ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα λφκν πεξί θαηαζηάζεσο 

πνιηνξθίαο θαη λα ζπζηήλεη εμαηξεηηθά δηθαζηήξηα, αλαζηέιινληαο θαη’ απνηέιεζκα 

βαζηθέο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, εξήκελ ηεο Βνπιήο, κε ηελ πξνζππνγξαθή είηε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ είηε κφλνλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ (άξζξν 48 . 1975)
19

.     

   Δλ θαηαθιείδη, φπσο επηγξακκαηηθά παξαηεξνχζε ν Α.Μάλεζεο, ζην κνλαδηθφ 

θξαηηθφ φξγαλν ζην νπνίν δελ δπζπηζηνχζαλ νη ζπληάθηεο ηνπ ρεδίνπ πληάγκαηνο 

ήηαλ ν ΠηΓ, «έλα είδνο ζχγρξνλνπ κνλάξρε πνπ ``δελ κπνξεί λα θάλεη ιάζνο’’ ή 

``δελ κπνξεί λα πξάηηεη ην θαθφ’’ (the king can do not wrong). Καη απηφ ην 

κνλνπξφζσπν θξαηηθφ φξγαλν, πνπ απνβαίλεη ην θχξην φξγαλν πνιηηηθήο εμνπζίαο, 

ην ππεξεκπηζηεχνληαη, παξ’ φιν πνπ (ή –κήπσο- επεηδή αθξηβψο;) δελ έρεη ιατθή 

λνκηκνπνίεζε θαη παξ’ φιν πνπ (ή –κήπσο- επεηδή αθξηβψο;), σο αξρεγφο ηεο 

εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνλ ππαιιειν-ζηξαηησηηθφ κεραληζκφ 

θαηαλαγθαζκνχ θαη είλαη έηζη αληηθεηκεληθά ζε ζέζε λα επηβιεζεί, ελδερνκέλσο θαη 

έμσ απφ ηα ππάξρνληα ζπληαγκαηηθά πιαίζηα. ’ απηή ηελ αληηδεκνθξαηηθή 

ηδενινγηθή βάζε ζηεξίδεηαη ν απηαξρηθφο ραξαθηήξαο νξηζκέλσλ απφ ηηο εμνπζίεο 

πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ν αλαζρεηηθφο ξφινο πνπ 

ηνπ αλαηίζεηαη απέλαληη ζηα άιια θξαηηθά φξγαλα πνπ αζθνχλ πνιηηηθή εμνπζία»
20

.     

2.2. Τπφ ην . 1975/1986, ην νπνίν -κεηά ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ΠηΓ 

δηαηάμεσλ-  ππεξεκπηζηεχεηαη ηνλ Πξσζππνπξγφ.  

   Γεισκέλνο ζηφρνο ηεο θπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο πνπ ζηήξημε ην αλαζεσξεηηθφ 

δηάβεκα ηνπ 1985-86 ήηαλ ν δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΠηΓ ζε 

ηξφπν πνπ ε λνκηθνπνιηηηθή ηνπ ζέζε λα είλαη ζεζκηθά ζπλεπήο κε ηνλ 

θνηλνβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηεχκαηνο
21

.  Ζ πξφηαζε αλαζεψξεζε έγηλε ζε 

θιίκα έληνλεο πνιηηηθήο έληαζεο
22

 θαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαζεσξήζεθαλ ςεθίζζεθαλ 

ζηελ αλαζεσξεηηθή Βνπιή κφλν απφ ηελ θπβεξλεηηθή πιεηνςεθία, κε απνρψξεζε 

ηεο ηφηε αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο απφ ηε ζρεηηθή ςεθνθνξία.     

   Ο ηξφπνο εθινγήο ηνπ ΠηΓ δελ άιιαμε κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1986. Ζ κνλαδηθή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ 32 αθνξνχζε ζηελ αιιαγή ηεο κπζηηθήο 
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 Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ,  ο.π. ςθμ. 11, ς.  615, κακϊσ και Δ.ΨΧΆΨΧΣ,  ο.π. ςθμ. 11, ς. 139.     Eπίςθσ,   βλ. 
Φ.ΒΕΓΟΕΦΙ, ο.π. ςθμ. 10, ς. 301-302. 
19

  Εκτενϊσ για τισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, Σ Υρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ και θ «κατάςταςθ 
πολιορκίασ», Θ Ξακθμερινι, 7-6-1975, και ςε: Χυνταγματικι Κεωρία και Υράξθ, ο.π. ςθμ. 11, ς. 626-
632, κακϊσ επίςθσ Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 11, ς.  619 επ. και  Φ.ΒΕΓΟΕΦΙ, ο.π. ςθμ. 10, ς. 304 επ.  
20

 Α.ΠΆΡΕΧΘΧ, ο.π. ςθμ. 19, ς. 627. Eπίςθσ,  βλ. Φ.ΒΕΓΟΕΦΙ, ο.π. ςθμ. 10, ς. 306 επ. Βλ. πάντωσ και 
Υ.ΥΑΡΨΕΟΙ, ο.π. ςθμ. 12, ς. 259-260. 
21

 Βλ. Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ, Ψο κοινοβουλευτικό πολίτευμα και θ λειτουργία του κατά το Χφνταγμα του 
1976/1986, εκδ. Υαρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ, 1987, ς. 25 επ. 
22

 Βλ. ςε «Χρονικό τθσ ςυνταγματικοπολιτικισ ζνταςθσ» (επιμ. Γ.Αναςταςιάδθ), ςε: Δίκαιο και 
Υολιτικι, τεφχ. 10, εκδ. Υαρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ, 1985.  



ςεθνθνξίαο ζε «νλνκαζηηθή» (θαλεξή). Δπί ηεο νπζίαο ε κπζηηθφηεηα ηεο 

ςεθνθνξίαο είρε παξαβηαζζεί θαη ππφ ην . 1975, κε ηηο απνρέο θνκκάησλ απφ ηελ 

ςεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε ΠηΓ ηφζν ηνπ 1980 φζν θαη ηνπ 1985, αιιά θαη κε ηηο 

κεζνδεχζεηο ησλ εγρξψκσλ «νκνηνκφξθσλ» ςεθνδειηίσλ ζηελ εθινγή ηνπ 1985.  

   Τπφ ηε ινγηθή ελφο γλήζηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ αλαζεσξήζεθαλ δηαηάμεηο 

ζρεηηθέο κε ηηο «ππεξεμνπζίεο», πνπ είραλ γίλεη αληηθείκελν θξηηηθήο θαηά ηελ 

ςήθηζε ηνπ . 1975.  

 α) Αθαηξέζεθε (κε ηε ιεπηνκεξή ηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ δηεξεπλεηηθψλ 

εληνιψλ) απφ ηνλ ΠηΓ ε δπλαηφηεηα λα παξαθάκπηεη ηελ αξρή ηεο δεδεισκέλεο 

θαηά ηνλ δηνξηζκφ ηεο Κπβέξλεζεο, φηαλ θαλέλα θφκκα δελ δηέζεηε απφιπηε 

πιεηνςεθία, νη δε δηεξεπλεηηθέο εληνιέο είραλ απνβεί άθαξπεο (άξζξν 37 παξ. 2-4 . 

1975/86)
23

.  Δπίζεο, αθαηξέζεθε απφ ηνλ ΠηΓ ε δπλαηφηεηα παχζεο κηαο 

Κπβέξλεζεο, παξά ηε δεδεισκέλε πξνο απηή εκπηζηνζχλε ηεο Βνπιήο (άξζξν 38 . 

1975/86)
24

. 

 β) Καηαξγήζεθε ε δπλαηφηεηα ηνπ ΠηΓ λα ζπγθαιεί ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζε πεξηζηάζεηο πνπ απηφο έθξηλε σο «έθηαθηεο» θαη θαη’ 

απνηέιεζκα ε δπλαηφηεηα λα επεξεάδεη θαη λα ειέγρεη ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή
25

.   

 γ)  Αθαηξέζεθε απφ ηνλ ΠηΓ ε δπλαηφηεηα απζαίξεηεο δηάιπζεο ηεο Βνπιήο παξά 

ηε ζέιεζε ηεο ζηεξηγκέλεο ζηελ εκπηζηνζχλε ηεο Βνπιήο Κπβέξλεζεο (άξζξν 41 

παξ. 1 . 1975/86)
26

.  

   Βέβαηα, παξακέλεη ε δπλαηφηεηα ηνπ ΠηΓ, ηελ νπνία είρε θαη ππφ ηελ πξντζρχζαζα 

ξχζκηζε,  λα δηαιχεη ηε Βνπιή αλ ε ζχλζεζή ηεο δελ εμαζθαιίδεη ηελ θπβεξλεηηθή 

ζηαζεξφηεηα. Ωζηφζν, ζηελ αλαζεσξεκέλε δηάηαμε (άξζξν 41, παξ. 1) ε ξπζκηζηηθή 

απηή δπλαηφηεηα ηνπ ΠηΓ νξηνζεηείηαη, ψζηε λα κελ κπνξεί λα αζθεζεί απζαίξεηα. 

Απαηηείηαη λα έρνπλ παξαηηεζεί ή θαηαςεθηζηεί απφ ηε Βνπιή δχν Κπβεξλήζεηο θαη 

ε ζχλζεζε ηεο Βνπιήο λα κελ εμαζθαιίδεη θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα
27

.                

   Σέινο, παξακέλεη ε «θπβεξλεηηθή» δηάιπζε ηεο Βνπιήο «γηα αλαλέσζε ηεο ιατθήο 

εληνιήο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί εζληθφ ζέκα εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο» (άξζξν 

41, παξ. 2), δειαδή ε δηάιπζε κε πξσηνβνπιία ηεο (έρνπζαο ιάβεη ςήθν 

εκπηζηνζχλεο απφ ηε Βνπιή) Κπβέξλεζεο, κε ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ ΠηΓ λα 

είλαη «δέζκηα» θαη φρη ζηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, φπσο πξν ηεο αλαζεψξεζεο. 

Καη’ απνηέιεζκα, πξφθεηηαη γηα ακηγψο θπβεξλεηηθή δηάιπζε,  ρσξίο λα απαηηείηαη 

ζχκπξαμε ηνπ ΠηΓ (ζε αληίζεζε κε ηα πξν ηεο αλαζεψξεζεο ηζρχνληα), κε ππαξθηφ 

ζπλεπψο ηνλ θίλδπλν πξνζρεκαηηθήο θαη θαηαρξεζηηθήο επίθιεζεο εζληθψλ ζεκάησλ 

απφ ηελ εθάζηνηε Κπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαιπζεί ε Βνπιή
28

.  
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 Βλ. ςχετικά Α.ΠΆΡΕΧΘ, Θ ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ του 1986, εκδ. Υαρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ, 
1989, ς. 34 επ. και Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ, ο.π. ςθμ. 21, ς. 31 επ. και 63 επ. Υεραιτζρω βλ. Ξ.ΧΦΩΧΤΓΣΡΣ, 
Χυνταγματικά προβλιματα του διοριςμοφ πρωκυπουργοφ, ΨοΧ, 1990, ς. 567-597, κακϊσ και 
Δ.ΑΡΑΓΡΏΧΨΣΩ, Χκζψεισ για τον διοριςμό του πρωκυπουργοφ και τθν ψιφο εμπιςτοςφνθσ προσ τθν 
κυβζρνθςθ, ΨοΧ, 1989, ς. 281-291. 
24

 Βλ. ςχετικά Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 23, ς. 44 επ.  και Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ, ο.π. ςθμ. 21, ς.  83 επ. 
25

 Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 23, ς. 47-48. 
26

  Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 23, ς. 53. 
27

 Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 23, ς. 54 επ. και Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ, ο.π. ςθμ. 21, ς.  138 επ.  
28

 Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 23, ς. 57 επ. και Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ, ο.π. ςθμ. 21, ς.  142 επ. 



 δ)  Αθαηξέζεθε απφ ηνλ ΠηΓ ε (ρσξίο ηε ζχκπξαμε ηεο Κπβέξλεζεο) δπλαηφηεηα 

πξνθήξπμεο δεκνςεθίζκαηνο (φρη κφλν «γηα θξίζηκα εζληθά ζέκαηα»
29

, αιιά θαη 

«γηα ςεθηζκέλα λνκνζρέδηα πνπ ξπζκίδνπλ ζνβαξφ θνηλσληθφ δήηεκα, εθηφο απφ ηα 

δεκνζηνλνκηθά»
30

) θαη ε ζρεηηθή δπλαηφηεηα δίδεηαη επί ηεο νπζίαο ζηελ Κπβέξλεζε 

(άξζξν 44 παξ. 2 . 1975/86, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 35, παξ. 3). 

 ε) Αθαηξέζεθε απφ ηνλ ΠηΓ ε δπλαηφηεηα αθχξσζεο ησλ λνκνζεηηθψλ επηινγψλ ηεο 

Βνπιήο, φπσο ππαηληζζφηαλ ην δηθαίσκα «θχξσζεο» ησλ ςεθηζζέλησλ λφκσλ 

(άξζξν 42 . 1975/86).  

   Τπφ ηελ αλαζεσξεκέλε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 42 ε αξκνδηφηεηα 

θχξσζεο/ζπγθαηάζεζεο λφκσλ απφ ηνλ ΠηΓ (ε νπνία ππνδήισλε αξκνδηφηεηα θαη 

ειέγρνπ ζθνπηκφηεηαο) θαηαξγήζεθε.  Βέβαηα, παξέκεηλε ζηνλ ΠηΓ ε αξκνδηφηεηα 

έθδνζεο (θαη δεκνζίεπζεο)  ςεθηζκέλνπ λφκνπ, ε νπνία ζπλαξηάηαη κε ην δηθαίσκα 

ειέγρνπ ησλ εζσηεξηθψλ ηππηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ λφκνπ (δειαδή ηελ ςήθηζή ηνπ απφ 

ηε Βνπιή θαηά ηε ζπληαγκαηηθά πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία), πνπ δελ κπνξνχλ λα 

αζθήζνπλ ηα δηθαζηήξηα, αξκφδηα κφλν γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηά πεξηερφκελν 

ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ (άξζξν 93, παξ. 4 .). 

   Σν δηθαίσκα αλαπνκπήο λνκνζρεδίνπ ηνπ ΠηΓ παξακέλεη, αιιά θαη’ νπζία είλαη 

απιά πξνζσξηλφ/αλαβιεηηθφ (φπσο θαη πξηλ ηελ αλαζεψξεζε), ζηνλ βαζκφ πνπ 

εθφζνλ κεηά ηελ αλαπνκπή ε Βνπιή ην ππεξςεθίζεη, ζε Οινκέιεηα, κε ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ  φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ, ν ΠηΓ θαηά δέζκηα αξκνδηφηεηα ην 

εθδίδεη θαη ην δεκνζηεχεη
31

. 

 ζη) Αθαηξέζεθε απφ ηνλ ΠηΓ ε δπλαηφηεηα έθδνζεο, ρσξίο πξνυθηζηάκελν λφκν,  

νξγαλσηηθψλ θαλνληζηηθψλ δηαηαγκάησλ (θαηάξγεζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 43 . 1975)
32

. 

 δ) Αθαηξέζεθε απφ ηνλ ΠηΓ ε δπλαηφηεηα, αθφκε θαη ρσξίο ηε ζπκθσλία  ηεο 

Κπβέξλεζεο, λα απεπζχλεη δηαγγέικαηα. 

   Τπφ ηελ αλαζεσξεκέλε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 44 απηή ε δπλαηφηεηα 

πξνυπνζέηεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ν νπνίνο πξνζππνγξάθεη 

ζρεηηθά. Πξνθαλψο, ηέηνηα ζπγθαηάζεζε ζα δνζεί απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ, κφλνλ 

φηαλ ην δηάγγεικα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί/ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο
33

. 

 ε) Αθαηξέζεθε απφ ηνλ ΠηΓ ε πξσηνβνπιία λα ζέηεη ζε ηζρχ ηνλ λφκν πεξί 

θαηαζηάζεσο πνιηνξθίαο, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε απφθαζε, πνπ απαηηνχζε πάλησο 

ηε ζπλδξνκή ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ Πξσζππνπξγνχ, αλάινγα κε ην αλ 

αθνξνχζε πφιεκν ή επηζηξάηεπζε ιφγσ εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ ή αλ αθνξνχζε 

ζνβαξή δηαηαξαρή ή έθδειε απεηιή θαηά ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο ηνπ 

θξάηνπο ιφγσ εζσηεξηθψλ θηλδχλσλ (άξζξν 48 . 1975/86)
34

. 
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 Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 23, ς. 84 επ.  
30

 Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 23, ς. 87 επ.  
31

 Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 23, ς. 64 επ.  
32

  Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 23, ς. 68-69. 
33

 Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 23, ς. 91 επ.. 
34

 Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ,  ο.π. ςθμ. 23, ς. 71 επ. και 77 επ. 



   Δλ θαηαθιείδη, φπσο (θαη πάιη) παξαηεξνχζε ν Α.Μάλεζεο, ε ζπγθεθξηκέλε 

αλαζεψξεζε -κε ηελ θαηάξγεζε, ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ηνπ 

ΠηΓ- θαηέιεμε ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ άιινπ πφινπ ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο, 

δει. ηεο Κπβέξλεζεο θαη κάιηζηα ηνπ Πξσζππνπξγνχ. Απηφ ζπλέβε είηε κε ηελ 

απεπζείαο κεηαθνξά ζηελ Κπβέξλεζε είηε έκκεζα κέζσ ηεο κεηαθνξάο ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηχπνηο κελ ζηε Βνπιή επί ηεο νπζίαο δε ζηε ζηεξηγκέλε ζηελ 

θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία Κπβέξλεζε
35

. 

   ηελ πξάμε, βέβαηα, κεηαθνξά αξκνδηφηεηαο ζηελ Κπβέξλεζε ζεκαίλεη κεηαθνξά 

ζηνλ Πξσζππνπξγφ, φηαλ θαη εθφζνλ  ν ηειεπηαίνο (θαη φρη ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην) δηακνξθψλεη, σο primus solus  θαη φρη primus inter pares, ηελ πνιηηηθή 

ηεο ρψξαο, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 1 . («Ζ Κπβέξλεζε θαζνξίδεη θαη 

θαηεπζχλεη ηε γεληθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο …»)
36

. Πεξαηηέξσ, ζηελ πξάμε, κεηαθνξά 

αξκνδηφηεηαο ζηε Βνπιή ζεκαίλεη θαη πάιη ηζρπξνπνίεζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ, φηαλ 

θαη εθφζνλ ν ηειεπηαίνο θπξηαξρεί ζην θφκκα θαη ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή ηνπ νκάδα, 

θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 1, πνπ αμηψλεη «ε νξγάλσζε … ησλ θνκκάησλ 

… λα εμππεξεηεί ηελ ειεχζεξε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο»
37

.  

   Καη’ απνηέιεζκα, κεηά ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 1986 ην χληαγκα 

ππεξεκπηζηεχεηαη ηνλ Πξσζππνπξγφ. Πξνθχπηεη ε αλάγθε αληίβαξσλ/θξαγκψλ, 

πξνθεηκέλνπ ε άζθεζε ηεο εμνπζίαο λα κελ θαηαιήμεη απηαξρηθή, ηφζν απέλαληη ζηηο 

κεηνςεθίεο (ζε επίπεδν είηε ηνπ θνηλνβνπιίνπ είηε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο) φζν θαη 

απέλαληη ζηελ πιεηνςεθία είηε ηνπ θνηλνβνπιίνπ είηε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, ζην 

κέηξν πνπ ε θπξηαξρία ηνπ ηειεπηαίνπ ηείλεη  λα εμαληιείηαη ζηελ εθινγηθή 

δηαδηθαζία
38

.    

 

3. Δίλαη, γεληθφηεξα, ζθφπηκε ε ζπληαγκαηηθή «απνθαηάζηαζε» ηνπ ΠηΓ, σο 

«ξπζκηζηή» ηνπ πνιηηεχκαηνο; 

   Ήδε ακέζσο κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1986 επηζεκαηλφηαλ φηη κε ηελ απφζπαζε 

απφ ηνλ ΠηΓ ησλ «ππεξεμνπζηψλ» ηνπ επηθπξψζεθε απηφ πνπ ήδε ίζρπε ζε επίπεδν 

ζπληαγκαηηθήο πξαθηηθήο, δειαδή ν θνηλνβνπιεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 
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 Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 23, ς. 111 επ. Βλ. επίςθσ Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘ, Σ αντιεξουςιαςτικόσ λόγοσ του 
Αριςτόβουλου Πάνεςθ,  κακϊσ και Α.ΟΣΒΖΦΔΣ, Ψο 1965 απζναντι ςτον Βαςιλζα, το 1975 απζναντι 
ςτον Υρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ, το 1985 απζναντι ςτον Υρωκυπουργό, αμφότερα ςε: Χαρμόςυνο 
Α.Πάνεςθ, Λ, εκδ. Χάκκουλα, Κεςςαλονίκθ, 1994, ς. 187-196 και 323-336, αντίςτοιχα. 
36

 Βλ. ςχετικά Α.ΟΣΒΖΦΔΣ, Ξυβζρνθςθ, ςυλλογικι λειτουργία και πολιτικι ευκφνθ, εκδ. 
Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα–Ξομοτθνι, 1991, κακϊσ και Κ.ΘΦΤ, Θ λειτουργία του Ωπουργικοφ 
Χυμβουλίου (1990-1998). Επικράτθςθ του μονοκρατικοφ ι αποκατάςταςθ του ςυλλογικοφ 
ςυςτιματοσ, ςε: Γ.Χωτθρζλθσ – Α.Υαπακωνςταντίνου (επιμ.), Θ δυναμικι τθσ δθμοκρατίασ ςτθ 
δεκαετία του `90, εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα, 1999, ς. 191-250, ο οποίοσ διαπίςτωνε ςθμαντικά 
βιματα ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ςυλλογικισ λειτουργίασ του Ωπουργικοφ Χυμβουλίου επί Ξυβζρνθςθσ 
Ξ.Χθμίτθ.  
37

 Βλ. Δ.ΨΧΆΨΧΣ, Εςωκομματικι Δθμοκρατία, εκδ. Γαβριθλίδθσ, Ακινα, 2008, ιδίωσ ς. 105 επ., 
Δ.ΗΑΞΑΟΞΆ, Ψο αίτθμα για εςωκομματικι δθμοκρατία μεταξφ ςυνταγματικισ επιταγισ και πολιτικισ 
πραγματικότθτασ, εκδ. Χάκκουλα, Κεςςαλονίκθ, 1996, ιδίωσ ς. 234 επ., 389 επ., 480 επ., 
Υ.ΦΣΩΡΨΕΔΆΞΘ, Ενδοκομματικι δθμοκρατία και Χφνταγμα. Χυμβολι ςτισ πολιτικζσ προχποκζςεισ 
και ςτθν ερμθνεία του άρκρου 29 του Χυντάγματοσ 1975/1986, εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα– 
Ξομοτθνι, 1987.  
38

 Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 23, ς. 124 επ. και 143 επ.  



πνιηηεχκαηνο. Καη δελ κπνξνχζε λα είλαη δηαθνξεηηθά. Απηφ θαζφζνλ «ε 

πξνεμάξρνπζα ζέζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ κέζα ζην πνιίηεπκα, ε πνιηηηθή 

παληνδπλακία ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο πιεηνςεθίαο θαη ε αληίζηνηρε πνιηηηθή 

απνδπλάκσζε   ηνπ αξρεγνχ ηνπ θξάηνπο είραλ επηβιεζεί ζηελ πξάμε αξθεηά πξηλ 

έξζεη θαη ηηο επηβξαβεχζεη ν ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο ηνπ 1986 … Δίλαη απνδεηγκέλν 

φηη φπνπ ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε κηα ζπκπαγή θαη 

πεηζαξρεκέλε θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία, ηα πεξηζψξηα αληίδξαζήο ηνπ είλαη 

κεδακηλά, νη ξπζκηζηηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο είλαη δέζκηεο. Δίλαη αλαγθαζκέλνο λα 

ελεξγεί θαζεκεξηλά σο δηεθπεξαησηήο ηεο θπβεξλεηηθήο ζέιεζεο»
39

. 

   Μνινλφηη ε σο άλσ ζεψξεζε είλαη -ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο- ζσζηή, ηίπνηε δελ ζα 

απέθιεηε, ππφ εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο, έλαο ΠηΓ, είηε ιφγσ έιιεηςεο πνιηηηθήο πείξαο 

ή ζπλαίζζεζεο επζχλεο είηε απφ θαζαξή ζθνπηκφηεηα εχλνηαο πξνο θάπνην θφκκα, 

λα ρξεζηκνπνηνχζε απηέο ηηο «ππεξεμνπζίεο» κε πξνθαλείο ζπλέπεηεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ. Αθφκε πεξηζζφηεξν: κφλν θαη κφλν ε δπλαηφηεηα λα ηηο 

αζθήζεη επηδξνχζε αλαζηαιηηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο
40

. 

Τπ’ απηή ηελ έλλνηα ε ζπληειεζζείζα κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1986 κείσζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ΠηΓ ήηαλ θαη’ αξρήλ ζε ζσζηή θαηεχζπλζε
41

.  

   Βέβαηα, θαη κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1986 ν ξπζκηζηηθφο ξφινο ηνπ ΠηΓ, 

απζηεξά νξηνζεηεκέλνο πάλησο, δελ  είλαη αλχπαξθηνο. Ο σο άλσ ξφινο δηαζψδεηαη 

π.ρ. βάζεη ηνπ άξζξνπ 41 παξ. 4 ., φπνπ ν ΠηΓ έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα 

δηαιχεη ηελ Βνπιή ιφγσ έιιεηςεο θπβεξλεηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ππφ ηελ 

αληηθεηκεληθή πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο θαηαςήθηζεο ή παξαίηεζεο δχν 

θπβεξλήζεσλ  αθφκε θαη αλ ζρεκαηίζζεθε θαη ππάξρεη θπβέξλεζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

ηεο Βνπιήο` επίζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 37 παξ. 3 ., φπνπ, αλ δελ θαξπνθνξήζνπλ νη 

δηεξεπλεηηθέο εληνιέο, θαιεί ηνπο αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζρεκαηηζζεί βηψζηκε θπβέξλεζε, θ.ν.θ.. Δλ ηέιεη, ν ΠηΓ δηαηεξεί αξθεηά πεξηζψξηα 

δξάζεο κε πξσηνβνπιία, πξνθεηκέλνπ λα δηακεζνιαβεί αλάκεζα ζηα πνιηηηθά 

θφκκαηα αζθψληαο ηνλ ξπζκηζηηθφ ηνπ ξφιν
42

. 
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 Α.ΠΑΡΛΨΆΞΘΧ, Θ εφκολθ ανακεϊρθςθ δυςεφάρμοςτων υπερεξουςιϊν, Αρμενόπουλοσ, 1986, ς. 
565-573,  566-567. Υεραιτζρω βλ. Α.ΠΑΡΛΨΆΞΘ,  Σ χαρακτθριςμόσ του πολιτεφματοσ και οι ςχζςεισ 
Υροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ και Υρωκυπουργοφ, ΨοΧ, 1982, ς. 370-403, κακϊσ και Λ.ΞΑΠΨΧΜΔΣΩ,  Θ 
πρωκυπουργοκεντρικι μορφι του ελλθνικοφ κοινοβουλευτιςμοφ, ςε: Ψα εικοςάχρονα του 
Χυντάγματοσ 1975, εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα–Ξομοτθνι, 1998, ς. 201-218. Βλ. ωςτόςο και 
Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ (Θ λογικι του πολιτεφματοσ και θ δομι τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ ςτο Χφνταγμα του 
1975, παρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ, 1980) για τθ λογικι εναλλακτικϊν λφςεων ςτθ λειτουργία του 
πολιτεφματοσ, δθλ. κοινοβουλευτικό ι θμιπροεδρικό, που άφθναν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Χ. 1975, 
κακϊσ και Γ.ΥΑΥΑΔΘΠΘΨΦΜΣΩ (Ψο πολίτευμα τθσ «Υροεδρευομζνθσ Ξοινοβουλευτικισ 
Δθμοκρατίασ» και θ πεντάχρονθ λειτουργία του, ΕΕΡ, 1980, ς. 745-753), ο οποίοσ επιςιμαινε τθν 
εμπράκτωσ  κοινοβουλευτικι λειτουργία του πολιτεφματοσ κατά τα πζντε πρϊτα χρόνια λειτουργίασ 
του Χ.1975, ζκφραηε όμωσ επιφυλάξεισ για τθ ςυνζχιςθ αυτισ τθσ πρακτικισ, αν παφςει να υφίςταται 
πολιτικι ομοιογζνεια μεταξφ Βουλισ/Ξυβζρνθςθσ και ΥτΔ.  
40

 Υρβλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, Θ εξζλιξθ των πολιτικϊν κεςμϊν ςτθν Ελλάδα: αναηθτϊντασ μια δφςκολθ 
νομιμοποίθςθ, ςε: Θ Ελλάδα ςε εξζλιξθ, εξάντασ, 1986, ς.   15- 59, 43. 
41

 Βλ. Δ.ΨΧΆΨΧΣ, ο.π. ςθμ. 11, ς. 357, Ξ.ΧΦΩΧΤΓΣΡΣ, Χυνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Χάκκουλα, Ακινα– 
Κεςςαλονίκθ, 2003, ς. 122 επ.   
42

 Βλ. Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ,  Πακιματα Χυνταγματικοφ Δικαίου, Λ, παρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ, 1991, ς. 542 
επ., κακϊσ και Α.ΠΑΡΛΨΆΞΘ,  ο.π. ςθμ. 39, ς. 567. 



   κσο, ζηνλ βαζκφ πνπ ε αλαζεψξεζε ηνπ 1986 (ηελ νπνία δελ άγγημε ε 

αλαζεψξεζε ηνπ 2001 –αλ εμαηξεζεί ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38-) κεηαηφπηζε εμνπζίεο 

ζηνλ Πξσζππνπξγφ (ν νπνίνο δελ είλαη θαη’ αλάγθε ν εθιεθηφο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ 

ιανχ ιφγσ εθινγηθψλ ζπζηεκάησλ), σο πξνο απηφλ πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζεζκηθά 

αληίβαξα/θξαγκνί. Απηφ, πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίδνληαη ηάζεηο  απηαξρηθήο  άζθεζεο 

ηεο εμνπζίαο. Σέηνηα αληίβαξα δελ ζέζπηζε ε αλαζεψξεζε ηνπ 1986 θαη ππ’ απηήλ 

ηελ έλλνηα λαη κελ δελ ήηαλ αρξείαζηε, ππήξμε φκσο «ηδηαδφλησο πεξηνξηζκέλε» θαη 

«θνινβή»
43

.  

   πλεπψο, ν ζρεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο δηαηεξεί ηε ζεκαζία ηνπ, αθφκε θαη ππφ ην 

θξάηνο θπβεξλήζεσλ ζπλεξγαζίαο, νη νπνίεο κεηξηάδνπλ, αιιά δελ αλαηξνχλ ηελ 

πξσζππνπξγηθή θπξηαξρία. Eμάιινπ, αλ νη επηθπιάμεηο γηα ηνλ ΠηΓ, πνπ δπλεηηθά ζα 

κπνξνχζε λα εκπνδίζεη ηε ιατθή θπξηαξρία πνπ ηελ έθθξαδε ν Πξσζππνπξγφο, ήηαλ 

κέρξη έλαλ βαζκφ δηθαηνινγεκέλεο ιφγσ ησλ ηξαπκαηηθψλ επεκβάζεσλ, πξν ηεο 

δηθηαηνξίαο, ηνπ θιεξνλνκηθνχ Αλψηαηνπ Άξρνληα, ζήκεξα ζε έλα εδξαησκέλν  

θξάηνο θνκκάησλ απηέο έρνπλ πιένλ ακβιπλζεί.  

   Πξνθαλψο, ινηπφλ, έρεη ζεκαζία ε αλαδήηεζε  αληίβαξσλ/θξαγκψλ ζηελ εμνπζία 

ηνπ Πξσζππνπξγνχ απνδίδνληαο ζηνλ ΠηΓ δπλαηφηεηεο έγθαηξεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο (απ’ φ, ηη ζήκεξα δηαζέηεη) δηαηηεηηθήο παξέκβαζεο ζε 

πεξίπησζε εκπινθήο θαη θξίζεο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θνκκάησλ.  Πάληα, βέβαηα, 

κε ηειηθή αλαγσγή ζηε ζέιεζε ηνπ ιανχ, ν νπνίνο είλαη εμάιινπ ν εγγπεηήο ηνπ 

πνιηηεχκαηνο. 

   πλεπψο, ππ’ απηή ηελ έλλνηα είλαη ζθφπηκε ε αλαθαηαλνκή ξφισλ κεηαμχ ησλ 

πφισλ ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο, δειαδή ε ελίζρπζε ηνπ ΠηΓ, ψζηε λα αζθεί 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηνλ ξπζκηζηηθφ ηνπ ξφιν
44

. κσο, ε ελίζρπζε απηή δελ κπνξεί 

λα είλαη ρσξίο πξνυπνζέζεηο,  δειαδή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ζεκείν, πέξαλ ηνπ 

νπνίνπ δηα ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ  θαζίζηαηαη απηφο δπλάκεη εμνπζηαζηήο ηνπ 

πνιηηεχκαηνο. Γειαδή, δελ πξέπεη  δηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ν ΠηΓ λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απεθδπζεί ηνλ ξπζκηζηηθφ, δηαηηεηηθφ ηνπ ξφιν,  αιινηψλνληαο θαη’ 

απνηέιεζκα ηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηεχκαηνο, δίδνληάο ηνπ 
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 Βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 23, ς. 136. Υεραιτζρω βλ. Γ.ΥΑΥΑΔΘΠΘΨΦΜΣΩ,  Εξουςιαςτισ, αιχμάλωτοσ 
ι ρυκμιςτισ του πολιτεφματοσ, Ψο Βιμα, 7-2-1993, ιδθ ςε: Χυνταγματικά Επίκαιρα 1992-1993, εκδ. 
Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα–Ξομοτθνι, 1995, ς. 18-20. Contra ο Β.ΒΣΟΣΩΔΆΞΘΧ (Χχεδίαςμα για μια 
ευρεία και ριηικι ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ,  εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα-Ξομοτθνι), ο οποίοσ 
υποςτιριξε, ςχετικά με τισ αρμοδιότθτεσ του ΥτΔ υπό το Χ. 1975, ότι αυτζσ δεν ςυνιςτοφςαν 
«υπερεξουςίεσ» και ςυνεπϊσ θ ανακεϊρθςθ ανζτρεψε ζτι περαιτζρω «τθν ατελι και ςυνεπϊσ 
δυςλειτουργικι, εξιςορρόπθςθ των εξουςιϊν που είχε εγκακιδρφςει το Χφνταγμα του 1975» (ς. 37).  
44

 Χε γενικζσ γραμμζσ, ς’ αυτι τθν κατεφκυνςθ οι Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘΧ, Χφνταγμα και Δθμοκρατία ςτθν 
εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα-Ξομοτθνι, 2000, ς. 224 επ., 
Γ.ΨΑΧΤΥΣΩΟΣΧ, Ψα κεςμικά αντίβαρα τθσ εξουςίασ και θ ανακεϊρθςθ του Χυντάγματοσ, εκδ. 
Χάκκουλα, Ακινα–Κεςςαλονίκθ, 2007, ς. 68 επ., Ρ.ΑΟΛΒΛΗΆΨΣΧ, Υοια δθμοκρατία για τθν Ελλάδα 
μετά τθν κρίςθ; εκδ. Υόλισ, Ακινα, 2013, ς. 99 επ.  Contra o Ψ.ΒΛΔΆΟΘΧ («Οιγότερθ Βουλι»: Θ 
προοπτικι τθσ προεδρικισ Δθμοκρατίασ, ςε: Θ πρόκλθςθ τθσ Ανακεϊρθςθσ του Χυντάγματοσ, 
Χυνζδριο ΛΧΨΑΠΕ, 25-26/2/2013, εκδ. Χάκκουλα, Ακινα–Κεςςαλονίκθ, 2013,  ς. 105-109), ο οποίοσ 
επιχειρθματολογεί υπζρ τθσ ενίςχυςθσ του ΥτΔ, με άμεςθ εκλογι από τον λαό, εξοπλιςμζνου με 
κυβερνθτικζσ αρμοδιότθτεσ, δθλαδι υπζρ τθσ προεδρικισ δθμοκρατίασ` επίςθσ, ο Χ.ΟΩΡΨΖΦΘΧ,  
Επανίδρυςθ του κράτουσ με ζνα νζο Χφνταγμα, Ξακθμερινι, 29-6-2016.     



ραξαθηεξηζηηθά εκηπξνεδξηθνχ ζπζηήκαηνο
45

. Καη φκσο: απηφ ζα ζπλέβαηλε, αλ ζην 

φλνκα ησλ αληίβαξσλ ζηνλ πξσζππνπξγνθεληξηζκφ ζεζπηδφηαλ ε (έζησ ζε νξηαθέο 

πεξηπηψζεηο) δπλαηφηεηα ηνπ ΠηΓ,  π.ρ. γηα δηνξηζκφ θαη παχζε ηεο θπβέξλεζεο θαηά 

παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο δεδεισκέλεο ή γηα αληηπιεηνςεθηθή δηάιπζε ηεο Βνπιήο, 

θ.η.ι.   

   Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, κεγαιχηεξε ίζσο ζεκαζία, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ θξαγκνί 

ζηελ ππαξθηή ζπγθέληξσζε εμνπζίαο ζηνλ Πξσζππνπξγφ (θπξίαξρν ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ θφκκαηνο  θαη ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο ηνπ νκάδαο), έρεη ε αλαδήηεζε 

θξαγκψλ εθηφο ησλ πφισλ ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο (π.ρ. ε εθαξκνγή ζεζκψλ 

«άκεζεο» δεκνθξαηίαο, θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο «απφ ηα θάησ», δειαδή απφ ηθαλφ 

αξηζκφ πνιηηψλ, ε θαηνρχξσζε ζεζκηθψλ εγγπήζεσλ εζσθνκκαηηθήο 

δεκνθξαηίαο)
46

. 

   ήκεξα, φιεο ζρεδφλ νη πξνηάζεηο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο  αθνξνχλ, κεηαμχ 

άιισλ, θαη ζε αιιαγέο ζηηο πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ΠηΓ, αζρέησο ηνπ 

ελ ηέιεη πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο ηεο ηξέρνπζαο αλαζεψξεζεο
47

. Οη αιιαγέο απηέο 

αθνξνχλ πξσηίζησο ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΠηΓ, κνινλφηη θαλείο πιένλ δελ θαίλεηαη 

λα ππνζηεξίδεη ηελ ελ ζπλφισ επαλαθνξά ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ . 1975. 

πλαθψο, ε πξφηαζε γηα ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΠηΓ ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

επίζεηα «ιεινγηζκέλε»
48

, «ζρεηηθή»
49

 θ.ν.θ.   

   Πεξαηηέξσ, ηίζεηαη ππφ ζπδήηεζε θαη ν ηξφπνο εθινγήο ηνπ ΠηΓ είηε κε ηε κείσζε 

ηεο απαηηνχκελεο γηα ηελ εθινγή ηνπ πιεηνςεθίαο
50

 είηε κε ηελ εθινγή ηνπ (ππφ 

πξνυπνζέζεηο) άκεζα απφ ην εθινγηθφ ζψκα
51

 είηε κε ηελ εθινγή ηνπ απφ εηδηθφ 

εθιεθηνξηθφ ζψκα
52

. Κχξηνο ή παξεπφκελνο ζθνπφο ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ εθινγήο 

ηνπ ΠηΓ θέξεηαη λα είλαη ε κε δηάιπζε ηεο Βνπιήο ιφγσ αδπλακίαο εθινγήο ηνπ.  

3.1. Ωο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο. 

3.1.1. Πξνηάζεηο αλαζεψξεζεο γηα ηηο νπνίεο θαηλφηαλ λα ππάξρεη επξχηεξε 

ζπλαίλεζε. 

3.1.1.1. Ζ πξφηαζε γηα δπλαηφηεηα ζχγθιεζεο απφ ηνλ ΠηΓ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Αξρεγψλ ησλ θνκκάησλ ηεο Βνπιήο. 

   Πξφθεηηαη γηα πξφηαζε πνπ θαηλφηαλ λα ζπγθεληξψλεη επξεία ζπλαίλεζε, ζηνλ 

βαζκφ πνπ πηνζεηνχληαλ απφ ηελ ππφ θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ Οκάδα Δξγαζίαο
53

, 

απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά.
54

, θαζψο θαη απφ ην Κίλεκα Αιιαγήο
55

. 
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 Υρβλ. Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ, Ξοινοβουλευτικό ι Υροεδρικό ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ Χκζψεισ για τισ 
κεωρθτικζσ βάςεισ και τθν πολιτικι ςθμαςία ενόσ κλαςςικοφ διλιμματοσ, ςε: 
www.constitutionalism.gr, θμ. καταχ. 16-11-2016, ιδίωσ ς. 7 επ., κακϊσ και Κ.ΘΦΤ,  Σ Υρόεδροσ τθσ 
Δθμοκρατίασ de constitutione ferenda – Χε αναηιτθςθ διευρυμζνου ρόλου ςτθ λειτουργία του 
πολιτεφματοσ, ΚΥΔΔ, 11/2017, ς. 1025-1031.  
46

 Βλ. παρακάτω, υπό 3.1.2.3, κακϊσ και υπό 4. 
47

 Βλ. ςθμ. 7. 
48

 Βλ. εκεί ο.π. ςθμ. 2 και ςθμ. 5.  
49

 Βλ. εκεί ο.π. ςθμ. 4. 
50

 Βλ. εκεί ο.π. ςθμ. 5. 
51

 Βλ. εκεί ο.π. ςθμ. 2. 
52

 Βλ. εκεί ο.π. ςθμ. 4 και 5. 
53

 Βλ. ςθμ. 1, ς. 3 και  38. 
54

 Βλ. ςθμ. 3, ς. 29. 

http://www.constitutionalism.gr/


   Γελ πξφθεηηαη πξνθαλψο γηα επαλαθνξά ηνπ -θαηαξγεκέλνπ κε ηελ αλαζεψξεζε 

ηνπ 1986- πκβνπιίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. Σν ηειεπηαίν απνηεινχληαλ κεηαμχ άιισλ 

θαη απφ αηξεηά θαηά ην παξειζφλ, αιιά κε ελεξγά πιένλ πξφζσπα ηεο πνιηηηθήο 

δσήο. Καινχληαλ δε απφ ηνλ ΠηΓ, έρνληαο ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, ζηηο πξνβιεπφκελεο 

απφ ην χληαγκα πεξηπηψζεηο (φπνπ ηππνπνηνχληαλ δπλάκεη αληηθνηλνβνπιεπηηθέο 

παξεκβάζεηο ηνπ ΠηΓ),   αιιά θαη φπνηε απηφο έθξηλε (άξζξν 39 . 1975)
56

.   

   Βέβαηα, ζα κπνξνχζε λα αληηηαρζεί φηη ππφ ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ηνπ 

πληάγκαηνο ηίπνηε δελ εκπνδίδεη ηε ζχγθιεζε ηνπ πκβνπιίνπ Αξρεγψλ απφ ηνλ 

ΠηΓ, αθφκε θαη ρσξίο ζπληαγκαηηθή πξφβιεςε, δειαδή αηχπσο φπσο εμάιινπ έρεη 

ζπκβεί κεξηθέο θνξέο κέρξη ηψξα
57

.  κσο, ππφ ηελ ζεκεξηλή άηππε κνξθή ε ζρεηηθή 

πξσηνβνπιία ηνπ ΠηΓ είλαη ππνζεθεπκέλε ζε θνκκαηηθέο ζθνπηκφηεηεο, αθνχ ζηελ 

πξάμε ε θάζε θνξά πξαγκαηνπνίεζή ηεο πξνυπνζέηεη ηε ζπκθσλία φισλ ησλ 

Αξρεγψλ
58

.  

   Πάλησο, απηή ε δπλαηφηεηα ηνπ ΠηΓ λαη κελ κπνξεί θαη πξέπεη λα δηεπθνιχλεη θαη 

λα επηδηψθεη ηηο δπλαηέο ζπγθιίζεηο θαη ζπλαηλέζεηο, αιιά φκσο  δελ πξέπεη 

πξνθαλψο λα θηάλεη ζε ζεκείν λα ππνθαζηζηά  θξαηηθά φξγαλα επηθνξηηζκέλα γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ, φπσο Βνπιή θαη Κπβέξλεζε, αληηθαζηζηψληαο ηε δεκνθξαηηθή 

αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ θνκκάησλ κε κηα επίπιαζηε θαη κε θάζε ζπζία 

ζπλαίλεζε
59

. Γη’ απηφ θαη ε ζρεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ ΠηΓ ζα πξέπεη λα έρεη 

εμαηξεηηθφ ραξαθηήξα, ρσξίο λα παξαγλσξίδνπκε ηηο ιεπηέο ηζνξξνπίεο πνπ ζα 

ρξεηαζζεί λα επηιχζεη ν ζρεηηθφο νξγαληθφο λφκνο πνπ ζα πξνβιέπεη ηηο ιεπηνκέξεηεο 

ηεο ζπγθξφηεζεο θαη ηεο ζχγθιεζεο ηνπ σο άλσ πκβνπιίνπ
60

.  

   Τπ’ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ε αξκνδηφηεηα απηή ηνπ ΠηΓ ζα αλαβαζκίζεη ηνλ 

ζεζκφ  ζε ζπκβνιηθφ θπξίσο επίπεδν, αιιά θαη σο πξνο ηνλ ξπζκηζηηθφ ηνπ ξφιν, 

θαζφζνλ κε ζεζκνπνηεκέλε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζα κπνξεί λα ζπκβνπιεχεη, λα 
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 Βλ. ςθμ. 5. 
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 Σ Λ.ΒΑΦΒΛΨΧΛΏΨΘΧ (Θ αναγκαία ανακεϊρθςθ για ζνα ςφγχρονο ςφνταγμα, εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, 
Ακινα–Ξομοτθνι, 2006, ς.21 επ.) είχε προτείνει τθ δθμιουργία ενόσ εκλεγμζνου από τον λαό 
Χυμβουλίου, ςε επίπεδο επικράτειασ (ι τα μιςά εκ των μελϊν του ςε επίπεδο περιφερειϊν) με 
ενιαίο ψθφοδζλτιο. Σ ρόλοσ του κα είναι θ διατφπωςθ  ςφμφωνθσ (ςε κάποιεσ αρμοδιότθτεσ) ι 
ςυμβουλευτικισ (ςε κάποιεσ άλλεσ) γνϊμθσ ςτον ΥτΔ, ο οποίοσ κα ζχει ενιςχυμζνεσ αρμοδιότθτεσ ωσ 
αντίβαρο ςτον πρωκυπουργοκεντρικό χαρακτιρα του πολιτεφματοσ.  
57

 Ζτςι ο Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣΧ (Θ ςυναινετικι ανακεϊρθςθ. Ανακεϊρθςθ του Χυντάγματοσ και αναβίωςθ τθσ 
Υολιτικισ, εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα-Ξομοτθνι, 1996, ς. 83), ο οποίοσ δζχεται τον κεςμό, αλλά 
επιςθμαίνει προβλιματα ςτθ ςυνταγματικι του κατοχφρωςθ.   
58

 Υρβλ. Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 237. Υεραιτζρω, υπζρ τθσ ςυνταγματικισ κατοχφρωςθσ του 
κεςμοφ βλ. Γ.ΞΑΨΦΣΪΓΞΑΟΣ, Θ ςυνταγματικότθτα τθσ ςφςκεψθσ των πολιτικϊν αρχθγϊν, ςε: 
Χαρμόςυνο Α.Πάνεςθ, ΛΛ, 1998, ς. 201-228, Γ.ΨΑΧΤΥΣΩΟΣ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 69, Θ.ΡΛΞΣΟΤΥΣΩΟΣ, 
Επικυμθτι θ λελογιςμζνθ αφξθςθ των αρμοδιοτιτων του Υροζδρου, Αυγι, 31-7-2016. Βλ. όμωσ και 
τον προβλθματιςμό του Κ.ΘΦΣΪ (ο.π. ςθμ. 45, ς. 1030), ο οποίοσ υποςτθρίηει ότι αυτι ακριβϊσ θ 
ζμπρακτθ ςυμφωνία των Αρχθγϊν διαςφαλίηει τον υπερκομματικό ρόλο του ΥτΔ, κακόςον  αν π.χ. 
δεν ςυμφωνεί ο Υρωκυπουργόσ «κινδυνεφει *θ ςχετικι πρωτοβουλία του ΥτΔ+ να εκλθφκεί ωσ 
ςυνθγορία ςτισ επιδιϊξεισ τθσ αντιπολίτευςθσ και να δυναμιτίςει τθ λειτουργία του πολιτεφματοσ».    
59

 Χ’ αυτό το ςθμείο εςτιάηει τθν κριτικι ςτθ ςυνταγματικι κατοχφρωςθ του κεςμοφ ο Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣΧ, 
ο.π. ςθμ. 57, ς.  83.  Υεραιτζρω, επικριτικά ςτον κεςμό ακόμθ και υπό τθν άτυπθ μορφι ο 
Γ.ΞΑΠΜΡΘΧ, Βουλι: θ πρόκλθςθ τθσ αναβάκμιςθσ, ςε: Ψα εικοςάχρονα του Χυντάγματοσ 1975, ο.π. 
ςθμ. 39, ς. 163-199, 191 επ. 
60

 Υρβλ. Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ, ο.π. ςθμ. 57, ς.  83.  



πξνηξέπεη, λα θαηεπλάδεη, γεληθά λα δηακεζνιαβεί αλάκεζα ζηα πνιηηηθά θφκκαηα, 

ηδίσο ζε πεξηφδνπο θξίζεο, ρσξίο πάλησο λα ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε ν 

θνηλνβνπιεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πνιηηεχκαηνο.  

3.1.1.2. H πξφηαζε γηα πξναγσγή/επηινγή ζηηο ζέζεηο ησλ πξνέδξσλ  θαη 

αληηπξνέδξσλ ησλ αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο (πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, 

Αξείνπ Πάγνπ, Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ), ηνπ εηζαγγειέα Αξείνπ Πάγνπ, ηνπ γεληθνχ 

επηηξφπνπ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαζψο θαη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, απφ 

ηνλ ΠηΓ, αληί ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

   Καη ε πξνθείκελε πξφηαζε θαηλφηαλ λα ζπγθεληξψλεη επξεία ζπλαίλεζε, ζηνλ 

βαζκφ πνπ κε δηάθνξεο παξαιιαγέο πηνζεηνχληαλ απφ ηηο αλαθεξζείζεο Οκάδεο 

Δξγαζίαο θαη θφκκαηα.    

   πγθεθξηκέλα πηνζεηνχληαλ απφ ηελ ππφ θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ Οκάδα 

Δξγαζίαο, ε νπνία πξφηεηλε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 5 .1975/86/01, 

έηζη ψζηε νη πξναγσγέο ζηηο ζέζεηο ηνπ πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπηθξαηείαο, ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, λα ελεξγνχληαη 

κε π.δ., πνπ ζα εθδίδεηαη (φρη πιένλ χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ, αιιά) χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αληίζηνηρνπ αλψηαηνπ δηθαζηεξίνπ, ε 

νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηξία κέιε θαη ζα επηιέγεηαη έλα απφ ηνλ ΠηΓ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πξάμε επηινγήο απφ ηνλ ΠηΓ δελ ζα ρξεηάδεηαη πξνζππνγξαθή απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ζα ηζρχεη γηα ηελ πξναγσγή ζηε ζέζε ηνπ 

εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ηνπ γεληθνχ επηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη 

ηνπ γεληθνχ επηηξφπνπ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ
61

. 

   Δπίζεο, ε Οκάδα Δξγαζίαο Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά. είρε πξνηείλεη θαη’ αξράο ηελ 

«εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εληαίαο δηθαηνδνζίαο, κε έλα θαη κφλν Αλψηαην 

Γηθαζηήξην, πξνο απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ δηθαηνδνζίαο, δηαζθάιηζε ηεο ελφηεηαο 

ηεο λνκνινγίαο θαη θπξίσο πξνο εμππεξέηεζε ηνπ δηαδίθνπ»
62

. Σν δήηεκα πνπ 

άπηεηαη ηνπ ΠηΓ είλαη φηη ηνπ αλαηίζεηαη «ε πξναγσγή ζηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ [σο άλσ] Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ … κε επηινγή απφ θαηάινγν 

ηξηψλ ππνςεθίσλ, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ Αλψηαηνπ 

Γηθαζηεξίνπ»
63

.  

   Σέινο, ην Κίλεκα Αιιαγήο πξφηεηλε ηελ «επηινγή [απφ ηνλ ΠηΓ] ηεο εγεζίαο ηεο 

Γηθαηνζχλεο απφ θαηάινγν πνπ έρεη ζηαιεί ζηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο 

ηεο Βνπιήο απφ ηηο νινκέιεηεο ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ θη έρεη αμηνινγεζεί απφ 

ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην»
64

. 

   Πεξαηηέξσ, θαη απφ κεγάιε κεξίδα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο έρεη ηεζεί, 

κεηαμχ άιισλ, ππφ ζπδήηεζε, σο πξφηαζε  αλαζεψξεζεο, ε επηινγή ηεο εγεζίαο ηεο 

Γηθαηνζχλεο, φρη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αιιά είηε απφ ηνλ ΠηΓ
65

 είηε απφ 
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 Βλ. ςθμ. 1, ς. 3, 36 και  61-62. 
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 Βλ. ςθμ. 3, ς. 9.  
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 Βλ. ςθμ. 3, ς. 46. 
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 Βλ. ςθμ. 5. 
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 Υρβλ. Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘ, Χρειάηεται ανακεϊρθςθ του Χυντάγματοσ; Ξυριακάτικθ Ελευκεροτυπία, 3-2-
2013, Ρ.ΑΟΛΒΛΗΆΨΣ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 100, 135 και 144, Π.ΥΑΥΑΝΩΆΡΡΣΩ, Δφο ςϊματα, Βουλι και 
Γερουςία, Ελευκεροτυπία, 13-2-2013, Κ.ΦΣΦΨΧΆΞΘ, Χυνταγματικι ανακεϊρθςθ και Δικαιοςφνθ, 



εηδηθφ εθιεθηνξηθφ ζψκα
66

 ή αθφκε θαη κε θιήξσζε
67

. Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο 

ζέηνπλ σο ζηφρν ηελ απνθνπή ηνπ  νκθάιηνπ ιψξνπ πνπ  ζπλδέεη ηελ εγεζία ηεο 

Γηθαηνζχλεο κε ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. 

   Σν δήηεκα αθνξά ζηελ πξνζσπηθή αλεμαξηεζία ησλ δηθαζηψλ, ε νπνία απνηειεί 

ζεκαληηθή πηπρή ηεο ελ γέλεη δηθαζηηθήο αλεμαξηεζίαο. Τπεξεηεί δε ηε ιεηηνπξγηθή 

αλεμαξηεζία ησλ δηθαζηψλ (άξζξν 87, παξ. 2 . θαη 93 παξ. 4 .) θαη έρεη κε απηήλ 

ζρέζε κέζνπ πξνο ζθνπφ
68

. Ζ πξνζσπηθή αλεμαξηεζία ησλ δηθαζηψλ, κεηαμχ άιισλ, 

αλαθέξεηαη  ζηηο κεηαβνιέο ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο (πξναγσγέο
69

,  

κεηαζέζεηο, απνζπάζεηο θαη κεηαηάμεηο), νη νπνίεο ξπζκίδνληαη απφ ην άξζξν 90 . 

1975/86/01/08.  Βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκίζεσλ (παξ. 1 έσο θαη 4 ηνπ άξζξνπ 

90 .), νη ππεξεζηαθέο απηέο κεηαβνιέο αλαηίζεληαη θαηά θχξην ιφγν ζε ζπιινγηθά 

φξγαλα, ηα Αλψηαηα Γηθαζηηθά πκβνχιηα, πνπ ζπγθξνηνχληαη ακηγψο απφ 

αλψηαηνπο δηθαζηέο.  

   Δηδηθά, φκσο, ε επηινγή/δηνξηζκφο ησλ πξνέδξσλ θαη αληηπξνέδξσλ ησλ αλσηάησλ 

δηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο,  ελεξγείηαη «κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα 

απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, κε επηινγή κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

αληίζηνηρνπ αλψηαηνπ δηθαζηεξίνπ, φπσο λφκνο νξίδεη» (άξζξν 90, παξ. 5 .). Γελ 

εκπιέθεηαη, δειαδή, ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ζπιινγηθφ φξγαλν ζπγθξνηεκέλν 

απφ δηθαζηέο. Ο λ.3841/2010 (άξζξν 1) πεξηέπιεμε ηε δηαδηθαζία επηινγήο κε ην λα  

πξνζζέζεη ζηε δηαδηθαζία ηε ζπκβνπιεπηηθή γλψκε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ 

ηεο Βνπιήο, ε νπνία χζηεξα απφ αθξφαζε ησλ ππνςεθίσλ πξνηείλεη ηξεηο 

ππνςεθίνπο, πξνο επηινγή, γηα θάζε αλψηαην δηθαζηήξην, απφ ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο.  Απαηηείηαη λα πξνεγεζεί  

πξνεπηινγή -απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κεηά πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο- έμη ππνςεθίσλ κεηαμχ  φζσλ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα
70

. Ζ πξφζζεηε 

απηή δηαδηθαζία επηθξίζεθε σο αληηζπληαγκαηηθή κεηαμχ άιισλ θαη ιφγσ ηεο 

                                                                                                                                                                      
Ξακθμερινι, 24-7-2016, Π.ΥΛΞΦΑΠΖΡΣ, Ψο ανακεωρθτικό διάβθμα ςτθν εποχι τθσ κρίςθσ – 
Αναηθτϊντασ τθ ςυνταγματικι αλλαγι υπό δυςχερι ιςτορικι ςυγκυρία, ςε: www.constitutinalism.gr, 
θμ. καταχ. 28-6-2017, ιδίωσ ς. 10.  Επίςθσ βλ. Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ, ο.π. ςθμ. 45, ς. 7, όπου δζχεται τθν 
ενίςχυςθ του ΥτΔ με αρμοδιότθτεσ/αντίβαρα ςε ςχζςθ με τθ Δικαιοςφνθ, αλλά όχι με δυνθτικά 
αντικοινοβουλευτικζσ αρμοδιότθτεσ.    
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 Υρβλ. Γ.ΞΑΧΛΠΆΨΘ, «Ζχουμε δθμοκρατία χωρίσ  … διμο», Ξυριακάτικθ Ελευκεροτυπία, 3-2-2013, 
κακϊσ και Δ.ΨΧΆΨΧΣ, Χυνταγματικό Δίκαιο, Ψομ. Β’, Σργάνωςθ & Οειτουργία τθσ Υολιτείασ, εκδ. β’, 
Αντ.Ρ.Χάκκουλασ, Ακινα–Ξομοτθνι, 1993, ς.  568. Επίςθσ, βλ. Χ.ΠΑΡΩΟΞΜΔΘ, Θ διαςφάλιςθ τθσ 
εςωτερικισ ανεξαρτθςίασ τθσ Δικαιοςφνθσ ςτο ανακεωρθμζνο Χφνταγμα. Υροβλιματα και 
προοπτικζσ, ςε: Δ.Ψςάτςοσ/Ε.Βενιηζλοσ/.Ξοντιάδθσ (επιμ.), Ψο Ρζο Χφνταγμα, εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, 
Ακινα–Ξομοτθνι, 2001, ς. 347-355, 354. 
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Υρβλ. Χ.ΟΩΡΨΖΦΘ, ο.π. ςθμ. 44. 
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 Υρβλ. Δ.ΨΧΆΨΧΣ, ο.π. ςθμ. 66, ς.  550. 
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 Βάςει του άρκρου 49 παρ. 5 και 6 του ν. 1756/1988 «Ξϊδικασ Σργανιςμοφ Δικαςτθρίων και 
Ξατάςταςθσ Δικαςτικϊν Οειτουργϊν», το ςφνολο των προβλεπόμενων προαγωγϊν διενεργείται (όχι 
«κατ’ αρχαιότθτα», αλλά) «κατ’ απόλυτθ εκλογι» (βλ. Α.ΨΧΛΦΩΡΆ, άρκρο 90, ςε: Φ.Χπυρόπουλοσ/ 
.Ξοντιάδθσ/Χ.Ανκόπουλοσ/Γ.Γεραπετρίτθσ (επιςτ. διευκ.), ΧΩΡΨΑΓΠΑ. Ξατ’ άρκρο ερμθνεία, εκδ. 
Χάκκουλα, Ακινα–Κεςςαλονίκθ, 2017, ς. 1376-1393, ιδίωσ 1380). 
70

 Βλ. Α.ΨΧΛΦΩΡΆ,  ο.π. ςθμ. 69, ς. 1389-1390. 

http://www.constitutinalism.gr/


ζαθνχο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 5 ., φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε παξεκβνιή ηεο 

Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία
71

. 

   Τπφ ηελ ππάξρνπζα ξχζκηζε ε  επηινγή δελ παξέρεη εγγπήζεηο αμηνθξαηίαο, ζηνλ 

βαζκφ πνπ ελ ηέιεη είλαη ζηε δηάζεζε ηεο εγεζίαο ηνπ/σλ θπβεξλεηηθνχ/ψλ 

θφκκαηνο/σλ, κε ζπλέπεηα λα παξαηεξνχληαη ζπρλά «θαηαβπζίζεηο» ζηελ επεηεξίδα 

ρσξίο  απηέο λα κεηαθξάδνληαη ζπλήζσο ζε αμηνθξαηηθέο επηινγέο.  Πεξαηηέξσ, ε 

ππάξρνπζα ξχζκηζε ηείλεη λα δξα δηαβξσηηθά θαη ζηε ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία ησλ 

δηθαζηψλ, ζην κέηξν πνπ ε επγλσκνζχλε γηα ηελ επηινγή ζ’ απηέο ηηο ζέζεηο ή  ε 

πξνζδνθία γηα κειινληηθή επηινγή ελδερνκέλσο ζα επεξέαδε θξίζηκεο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο. Μηα επηινγή θαζαξά απφ ηηο νινκέιεηεο ησλ νηθείσλ δηθαζηεξίσλ 

αληελδείθλπηαη ιφγσ ησλ  θηλδχλσλ γηα -αζπκβίβαζηεο κε ην ιεηηνχξγεκα- 

νκαδνπνηήζεηο θαη ζπκκαρίεο
72

, αιιά θαη ιφγσ  ηεο πιήξνπο απνθνπήο ηεο εγεζίαο 

ηεο δηθαηνζχλεο «απφ ηνλ ηειεπηαίν ελαπνκείλαληα ζπλεθηηθφ ηζηφ … [κε] κηα 

ηεξαξρία πνπ λνκηκνπνηείηαη ζηελ θνξπθή ηεο –έζησ θαη εκκέζσο- απφ ηε ιατθή 

εληνιή»
73

.  

   Eλ φςεη ησλ αλσηέξσ, πξνηείλνπκε ε πξναγσγή/επηινγή ζηηο ζέζεηο ησλ πξνέδξσλ 

θαη αληηπξνέδξσλ ησλ αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο λα   γίλεηαη απφ ηνλ ΠηΓ, 

ρσξίο  ζπλππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο πξάμεο απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο. Δπηπιένλ, 

εθηηκνχκε φηη κάιινλ ζε ζσζηφηεξε θαηεχζπλζε ζα ήηαλ ε απνπζία θάζε αλάκημεο 

δηα ηεο αμηνιφγεζεο/πξνεπηινγήο ππνςεθίσλ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην αιιά θαη 

απφ ηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο ή ελ πάζε πεξηπηψζεη απφ ζρεκαηηζκφ 

ηεο Βνπιήο πνπ απνηππψλεη ηε δχλακε ησλ θνκκάησλ
74

. Ο ΠηΓ ζα επηιέγεη κεηαμχ 

ηθαλνχ (θαη φρη πεξηνξηζκέλνπ –πξνο απνθπγή νκαδνπνηήζεσλ-) αξηζκνχ 

ππνςεθίσλ
75

 πνπ ζα ππνδεηθλχνπλ νη νηθείεο νινκέιεηεο.   

   Ζ αλάκημε ηεο   Κπβέξλεζεο (ή θαη ηεο Βνπιήο) ζηελ αλάδεημε ηεο εγεζίαο ηεο 

δηθαηνζχλεο δηθαηνινγείηαη ιφγσ ηεο δέζκεπζεο ηεο  θάζε εμνπζίαο –άξα θαη ηεο 

                                                           
71

 Βλ. Α.ΠΑΡΛΨΆΞΘ, Θ ατυχισ νομοκετικι τροποποίθςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των Υροεδρείων 
των Ανωτάτων Δικαςτθρίων, ςε: www.constitutionalism.gr, θμ. καταχ. 13-9-2010. Βλ. όμωσ και 
Ρ.ΥΑΡΑΓΙ, Θ πλιρωςθ των κορυφαίων κζςεων των ανϊτατων δικαςτθρίων ςτθν ελλθνικι 
ςυνταγματικι κεωρία και πράξθ, ΨοΧ, 3-4/2016, ς. 751-781, ιδίωσ ς. 759 επ.  
72

 Υρβλ. Δ.ΨΧΆΨΧΣ,  ο.π. ςθμ. 66, ς.  568, κακϊσ και Λ.ΒΑΦΒΛΨΧΛΏΨΘ,  ο.π. ςθμ. 56, ς. 69. 
73

 Β.ΧΞΣΩΦΙΧ, Ηθτιματα ζννομθσ προςταςίασ ςτθν ανακεϊρθςθ του Χυντάγματοσ, εκδ. 
Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα–Ξομοτθνι, 2000, ς.  80. 
74

 Contra ο Ρ.ΥΑΡΑΓΙΧ (o.π. ςθμ. 71, ς. 781), ο οποίοσ ναι μεν δζχεται τθν de lege ferenda  τελικι 
επιλογι από τον ΥτΔ, όμωσ υποςτθρίηει ότι αυτι πρζπει να βαςίηεται ςε κατάλογο προτεινομζνων 
από  τθ Βουλι ι από ςχθματιςμό τθσ Βουλισ, ζτςι ϊςτε να παρζχονται εγγυιςεισ δθμόςιου 
διαλόγου. Σ κατάλογοσ αυτόσ κα αποτελείται προφανϊσ από υποψθφίουσ  που προτείνει τόςο θ 
ςυμπολίτευςθ όςο και θ αντιπολίτευςθ. Υεραιτζρω βλ. Γ.ΨΑΧΤΥΣΩΟΣ (ο.π. ςθμ. 44, ς. 166), ο οποίοσ 
κεωρεί  ενδεδειγμζνθ τθν επιλογι «των αντιπροζδρων από τθν οικεία Σλομζλεια των ανϊτατων 
δικαςτθρίων, ςε ςυνδυαςμό με τθν επιλογι του προζδρου μεταξφ των αντιπροζδρων από ζνα 
όργανο τθσ Βουλισ … *που+ περιλαμβάνει και αντιπροςϊπουσ τθσ αντιπολίτευςθσ, και ρυκμίηεται 
ζτςι, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυναίνεςθ».   
75

 Υρβλ. Π.ΥΛΞΦΑΠΖΡΣ  (ο.π. ςθμ. 65, ς.  10), ο οποίοσ  υποςτθρίηει ότι θ επιλογι από τον ΥτΔ 
πρζπει να είναι (όχι μεταξφ τριϊν υποψθφίων, αλλά) μεταξφ δζκα που υποδεικνφουν οι οικείεσ 
ολομζλειεσ.  
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δηθαζηηθήο- ζηνλ ιαφ, σο πεγή θάζε εμνπζίαο (άξζξν 1 παξ. 3 .)
76

. Δμάιινπ, δελ 

απνηειεί ειιεληθή πξσηνηππία. Δίλαη, φκσο, ζθνπηκφηεξν λα κεηαβηβαζζεί ε αλάκημε 

απηή ζηνλ άιιν πφιν ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο, δειαδή ζηνλ ΠηΓ, ν νπνίνο έρεη 

(έζησ έκκεζε) δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε θαζψο θαη εγγπήζεηο ππεξθνκκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη ιφγν λα απνπεηξάηαη ηε ρεηξαγψγεζε  ηεο 

Γηθαηνζχλεο πξνο φθεινο ζπγθεθξηκέλνπ θφκκαηνο
77

.  

3.1.1.3. Ζ πξφηαζε γηα εκπινθή ηνπ ΠηΓ ζηνλ δηνξηζκφ ησλ πξνέδξσλ θαη ησλ 

κειψλ ησλ «αλεμάξηεησλ αξρψλ».  

   Ζ πξνθείκελε πξφηαζε  πηνζεηνχληαλ, κε δηάθνξεο παξαιιαγέο απφ ηηο 

αλαθεξζείζεο Οκάδεο Δξγαζίαο θαη θφκκαηα. πγθεθξηκέλα, ζηηο πξνηάζεηο ηνπο ε 

κελ Οκάδα Δξγαζίαο Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά., θαζψο θαη  ην Κίλεκα Αιιαγήο είραλ 

πξνηείλεη ηε –ρσξίο πξνυπνζέζεηο-  κεηαθνξά ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο απφ ηε 

Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο ζηνλ ΠηΓ
78

, ελψ ε ππφ θπβεξλεηηθφ 

ζπληνληζκφ Οκάδα Δξγαζίαο πξφηεηλε ηελ εκπινθή ηνπ ΠηΓ κφλνλ εθφζνλ δελ 

ηειεζθνξήζεη ε επηινγή ησλ ζηειερψλ ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ (Πξφεδξνο θαη κέιε) 

ππφ ηελ πθηζηάκελε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 101
Α
, παξ. 2, εδ. γ` .

79
.  

   Μάιηζηα, ε Οκάδα Δξγαζίαο Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά. είρε πξνηείλεη ηελ αθφινπζε 

δηαδηθαζία: «H επηινγή ηνπ Πξνέδξνπ ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ γίλεηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο απφ θαηάινγν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ πξνζψπσλ εγλσζκέλνπ 

θχξνπο, πνπ πξνηείλνληαη απφ ηε Βνπιή. Σα κέιε ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ 

επηιέγνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο απφ ην αλψηαην δεκνζηνυπαιιειηθφ 

ζψκα θαη θαηάινγν πξνζψπσλ εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη πείξαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε 

ηνπ πξνέδξνπ θάζε αξρήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη δηπιάζην ησλ θελψλ ζέζεσλ αξηζκφ 

πξνηεηλνκέλσλ».  

   Οη πθηζηάκελεο ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο ππνδέρζεθαλ θαη αλαγλψξηζαλ ζε 

ζπληαγκαηηθφ επίπεδν (κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001), αιιά θαη ζσξάθηζαλ ηνλ 

ζεζκφ ησλ «αλεμάξηεησλ αξρψλ». Ο ζεζκφο είρε  εκθαληζηεί ζε επίπεδν θνηλήο 

λνκνζεζίαο ζηε ρψξα καο ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ `80 θαη εληεχζελ, αθνινπζψληαο 

ην κε βάζνο εθαηφ πεξίπνπ ρξφλσλ παξάδεηγκα ησλ ΖΠΑ αιιά θαη  πνιιψλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ (Γαιιία, Δλσκέλν Βαζίιεην θ.α.), κεηαγελέζηεξα
80

.  

   Ζ ζπληαγκαηηθή ππνδνρή έγηλε, θαη’ αξράο, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 101 Α, ε 

νπνία είλαη γεληθή θαη αθνξά ζηηο πξνβιεπφκελεο  ζε θαη’ ηδίαλ δηαηάμεηο ηνπ . 
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 Βλ. Β.ΧΞΣΩΦΙ, Θ ανεξαρτθςία τθσ δικαιοςφνθσ: 30 χρόνια μετά,  ςε: www.constitutionalism.gr, θμ. 
καταχ. 13-1-2018, ς. 3, κακϊσ και Β.ΒΣΟΣΩΔΆΞΘ, ο.π. ςθμ. 43, ς. 113 επ. 
77

 Contra ο Κ.ΘΦΤΧ (ο.π. ςθμ. 45, ς. 1031),  ο οποίοσ κζτει το ερϊτθμα «γιατί τα επιδιωκόμενα *δθλ. 
θ  ιςχυροποίθςθ του κράτουσ δικαίου και θ ενίςχυςθ του ζργου τθσ δικαιοςφνθσ+  εξαςφαλίηει 
καλφτερα το μονοπρόςωπο όργανο που εκλζγει, ςυνικωσ, θ κυβερνθτικι πλειοψθφία και όχι το 
ςυλλογικό όργανο *δθλ. το Ωπουργικό Χυμβοφλιο+ που διακζτει, καταρχιν ζςτω και ζμμεςα, τθν ίδια 
πθγι νομιμοποίθςθσ».   
78

 Βλ. ςθμ. 3, ς. 7 και 50-51, κακϊσ και ςθμ. 5.   
79

 Επιπλζον, μειϊνεται ςτθν πρόταςθ αυτι θ απαιτοφμενθ πλειοψθφία (από 4/5 ςε 3/5) τθσ 
απόφαςθσ τθσ Διάςκεψθσ Υροζδρων τθσ Βουλισ, ϊςτε θ λιψθ απόφαςθσ να είναι ευκολότερθ (βλ. 
ςθμ.  1, ς. 69). 
80

 Βλ. γενικά Π.ΑΡΨΩΡΤΥΣΩΟΣ, Ανεξάρτθτεσ διοικθτικζσ Αρχζσ, εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα– 
Ξομοτθνι, 1995, κακϊσ και Ρ.ΞΣΩΟΣΪΦΘ, Σι «ανεξάρτθτεσ διοικθτικζσ αρχζσ» τα αλλοδαπά πρότυπα 
και τα θμεδαπά κακζκτυπα, ΔιΔικ, 1993, ς. 1140-1183.  

http://www.constitutionalism.gr/


«αλεμάξηεηεο αξρέο». Πεξαηηέξσ, κε εθείλεο ηηο  δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε 

ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ «αλεμάξηεησλ αξρψλ»: ηελ αξρή γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (άξζξν 9Α), ην Δζληθφ πκβνχιην 

Ραδηνηειεφξαζεο (άξζξν 15 παξ. 2), ηελ αξρή γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ απνξξήηνπ ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη γεληθφηεξα ησλ αληαπνθξίζεσλ (άξζξν  19, παξ. 2), ηελ αξρή 

γηα ηελ επνπηεία ησλ πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα 

(άξζξν 103 παξ. 7) θαη, ηέινο, ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε (άξζξν 103 παξ. 9)
81

. 

   Οη «αλεμάξηεηεο αξρέο» είλαη δηνηθεηηθά φξγαλα θαη ηνπνζεηνχληαη δηα ηνπ άξζξνπ 

101
Α
 . ζην ζρεηηθφ κε ηε Γηνίθεζε Σκήκα ηνπ πληάγκαηνο, παξφιν πνπ ζην . 

αλαθέξνληαη σο «αλεμάξηεηεο αξρέο» θαη φρη σο «αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο». 

κσο, κε βάζε ηε ζπζηεκαηηθή αλάγλσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο
82

, 

απηή ε αθαίξεζε ηνπ επηζέηνπ «δηνηθεηηθέο» δελ έρεη νπζηψδε ζεκαζία θαη δελ 

επεξεάδεη ηελ έληαμή ηνπο ζηα φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο
83

. Βέβαηα, ζε αληίζεζε κε ηα 

«παξαδνζηαθά» φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, ηα κέιε απηψλ ησλ αξρψλ «δηνξίδνληαη κε 

νξηζκέλε ζεηεία θαη δηέπνληαη απφ πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία, φπσο 

λφκνο νξίδεη» (άξζξν 101Α, παξ, 1 .).  

   Σέηνηεο εγγπήζεηο πξνθαλψο δελ πξνζηδηάδνπλ ζε φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, πνπ είλαη 

εληαγκέλα ζηελ ηεξαξρηθή δνκή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δειαδή είλαη εθηειεζηέο 

ησλ επηινγψλ ηεο λνκηκνπνηεκέλεο δηνηθεηηθήο θνξπθήο, πνπ είλαη ν αξκφδηνο 

Τπνπξγφο. πγθεθξηκέλα, ηα κέιε ησλ «αλεμάξηεησλ αξρψλ» δηαζέηνπλ «πξνζσπηθή 

αλεμαξηεζία», πνπ ζεκαίλεη, κεηαμχ άιισλ, φηη δελ κπνξεί λα ιήμεη πξφσξα ε ζεηεία 

ηνπο παξά κφλν κε (αηηηνινγεκέλε) απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ πνπ ηα επέιεμε 

θαη γηα ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (άξζξν 3 ηνπ λ. 

3051/2002). Πεξαηηέξσ, δηαζέηνπλ «ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία» πνπ ζπλίζηαηαη ζην 

φηη ηα κέιε ηνπο δελ ππάγνληαη ζε θαλελφο είδνπο δηνηθεηηθή επνπηεία θαη δελ 

ππφθεηληαη ζε, ηππηθέο ή άηππεο, εληνιέο, δηαηαγέο, νδεγίεο, παξεκβάζεηο, έιεγρν 

θ.ν.θ. ζε ζρέζε κε ηα αλαηεζεηκέλα θαζήθνληα ηνπο (άξζξν 2 ηνπ λ. 3051/2002)
84

.  

   Βέβαηα, πξνβιέπεηαη ε άζθεζε θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ (άξζξν 101
Α
, παξ. 3 .), 

ν νπνίνο εμεηδηθεχεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο (ζην άξζξν 138
Α
). Ο ηειεπηαίνο 

φκσο, φπσο πξνβιέπεηαη, είλαη «ηδηφηππνο» (ππνβνιή έθζεζεο πεπξαγκέλσλ, 
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 Βλ. Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ, Ψο ανακεωρθτικό κεκτθμζνο, εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα-Ξομοτθνι, 2002, ς. 218 
επ., κακϊσ και ΑΛΞ.ΘΟΛΆΔΣΩ, Θ ςθμαςία και οι ςυνζπειεσ τθσ κατοχφρωςθσ ανεξάρτθτων αρχϊν ςτο 
νζο Χφνταγμα, ςε: Δ.Ψςάτςοσ/Ε.Βενιηζλοσ/.Ξοντιάδθσ (επιμ.), ο.π. ςθμ. 66, ς. 387-404, ιδίωσ ς. 396 
επ.  
82

 Τπωσ π.χ. το ότι κατοχυρϊνεται θ δυνατότθτα άςκθςθσ δικαςτικοφ ελζγχου επί των εκτελεςτοφ 
χαρακτιρα πράξεων των ανεξάρτθτων αρχϊν από τθ Διοικθτικι Δικαιοςφνθ (άρκρο 2, παρ. 8 ν. 
3051/2002), κακϊσ επίςθσ το ότι μποροφν να αποτελοφν αποδζκτεσ  νομοκετικισ εξουςιοδότθςθσ 
για ζκδοςθ κανονιςτικϊν πράξεων, κατ’ άρκρο 43 παρ. 2 Χ., νοοφμενεσ ωσ «άλλα όργανα τθσ 
διοίκθςθσ» *πρβλ. Ξ.ΘΟΛΆΔΣΩ, άρκρο 101Α, ςε: Φ.Χπυρόπουλοσ/.Ξοντιάδθσ/Χ.Ανκόπουλοσ/ 
Γ.Γεραπετρίτθσ, (επιςτ. διευκ.), ο.π. ςθμ. 69, ς. 1623-1633,  1625-27].  
83

 Υρβλ. ΑΛΞ.ΘΟΛΆΔΣΩ, ο.π. ςθμ. 81, ς. 396. Εξάλλου, μζχρι τότε, δθλαδι μζχρι τθ ςυνταγματικι τουσ 
κατοχφρωςθ, αναφζρονταν ςυνικωσ ωσ «ανεξάρτθτεσ διοικθτικζσ αρχζσ» (ενδεικτικά βλ. τουσ 
Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ, Θ ραδιοτθλεοπτικι ζκρθξθ. Χυνταγματικά πλαίςια και νομοκετικζσ επιλογζσ, 
παρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ, 1989, ς. 109, Ρ.ΞΣΩΟΣΪΦΘ, ο.π. ςθμ. 80, Π.ΑΡΨΩΡΤΥΣΩΟΣ, ο.π. ςθμ. 
80, Λ.ΞΑΠΨΧΜΔΣΩ, Θ αρχι τθσ διάκριςθσ των εξουςιϊν και οι Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ, ΨοΧ, 3-
4/1999, ς. 543-553, Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 131 επ. και 221 επ.),   
84

 Βλ. ςχετικά Ξ.ΘΟΛΆΔΣΩ, ο.π. ςθμ. 82, ς. 1627 επ.  



αθξφαζε ησλ Πξνέδξσλ θαη ησλ κειψλ ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ θ.ν.θ.), ζε ζρέζε κε 

ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πξαθηηθή, θαζφζνλ δελ ππάξρεη ελ πξνθεηκέλσ έδαθνο γηα 

αλαδήηεζε πνιηηηθήο επζχλεο θαη πεξαηηέξσ ππνβνιήο πξφηαζεο δπζπηζηίαο θαηά 

ηεο Κπβέξλεζεο ή Τπνπξγνχ, ζην κέηξν πνπ δελ αζθεί έιεγρν επί ησλ αξρψλ 

απηψλ
85

. Γη’ απηφ εμάιινπ θαη πξνηείλεηαη σο πην δφθηκνο φξνο ε «θνηλνβνπιεπηηθή 

επνπηεία» αληί ηνπ «θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ»
86

.  

   Έηζη ηειηθά, νη αλεμάξηεηεο αξρέο θαη ην θαζεζηψο πνπ ηηο επηθπιάζζεη ην 

χληαγκα,  απνηππψλνπλ ηε δπζπηζηία λα  επηιπζνχλ κε ακεξνιεςία θαη 

ηερλνθξαηηθή επάξθεηα  δεηήκαηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο γεληθά απφ ηα πνιηηηθά 

θφκκαηα θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ (ππαγφκελε ζηνλ αξκφδην Τπνπξγφ) Γηνίθεζε
87

. Γη’ 

απηφ θαη ε επηινγή ησλ κειψλ ηνπο απνηππψλεη αθελφο κελ ηελ αλάγθε γηα 

ηερλνθξαηηθή επάξθεηα ηνπο, αθεηέξνπ δε ηε ζπλδξνκή ζ’ απηά επξχηεξεο 

ζπλαίλεζεο (θαη φρη κφλν ηελ απνδνρή ηνπ θπβεξλεηηθνχ θφκκαηνο), σο εγγχεζε ηεο 

ακεξνιεςίαο ηνπο
88

. Γη’ απηφ θαη ζην άξζξν 101
Α
, παξ. 2, εδ. β` . νξίδεηαη φηη «ηα 

πξφζσπα πνπ ζηειερψλνπλ ηηο αλεμάξηεηεο αξρέο πξέπεη λα έρνπλ ηα αλάινγα 

πξνζφληα, φπσο λφκνο νξίδεη», ν δε (εθηειεζηηθφο ηνπ πληάγκαηνο) λ. 3051/2002 

(άξζξν 3, παξ. 1) νξίδεη ζρεηηθά φηη σο «κέιε ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ επηιέγνληαη 

πξφζσπα εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ή επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο ζε ηνκείο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ απνζηνιή θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

αξρψλ». Πεξαηηέξσ, θαηά ην άξζξν 101
Α
, παξ. 2, εδ. γ`, ε «επηινγή ηνπο γίλεηαη κε 

απφθαζε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο θαη κε επηδίσμε νκνθσλίαο ή 

πάλησο κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ ησλ κειψλ ηεο», 

ζχκθσλα κε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο (άξζξν 101
Α
, 

παξ. 2, εδ. δ`)
89

. 
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 Υρβλ. Ξ.ΧΦΩΧΤΓΣΡΣ, Σι Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ ςτο Χχζδιο τθσ Επιτροπισ Ανακεϊρθςθσ του 
Χυντάγματοσ, ΨοΧ, 6/2000, ς.   1163-1176,  1171-1172. 
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 Υρβλ. Φ.ΠΥΤΨΧΘ, Σ κοινοβουλευτικόσ ζλεγχοσ των ςυνταγματοποιθμζνων Ανεξάρτθτων Αρχϊν, 
ΕφθμΔΔ, 2007, 361-367 , 366-367. 
87

 Βλ. γενικά .ΞΣΡΨΛΆΔΘ, Θ ςχζςθ πολιτικϊν κομμάτων και ανεξάρτθτων αρχϊν. Πεταξφ ζνταςθσ 
και ςυμπλθρωματικότθτασ: εκςυγχρονιςμόσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ι αποπολιτικοποίθςθ τθσ 
δθμοκρατίασ;  ςε: Δ.Ψςάτςοσ – .Ξοντιάδθσ, Ψο μζλλον των πολιτικϊν κομμάτων, εκδ. Υαπαηιςθ, 
Ακινα, 2003, ς. 121-149. Επίςθσ, βλ. Ξ.ΧΥΑΡΣΪ, Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ: κρίςθ, μετεξζλιξθ ι αναβάκμιςθ 
του πολιτικοφ ςυςτιματοσ; ςε: .Ξοντάδθσ – Χ.Ανκόπουλοσ (επιμ.), Ξρίςθ του Ελλθνικοφ Υολιτικοφ 
Χυςτιματοσ; εκδ. Υαπαηιςθ, Ακινα, 2008, ς. 215-256. 
88

 Υρβλ. Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ, ο.π. ςθμ. 81, ς. 224-225.  Διαφορετικό ηιτθμα είναι θ επιλογι του 
επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ για τθν υποςτιριξθ τθσ κάκε ανεξάρτθτθσ αρχισ, θ οποία 
επαφίεται ςτον Ρόμο (άρκρο 101

Α
, παρ. 2, εδ. α` Χ.)` εν προκειμζνω ςτο άρκρο 4 του ν. 3051/2002, 

όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 61 ν. 4055/2012. Πεταξφ άλλων προβλζπεται ότι θ επιλογι αυτοφ 
του προςωπικοφ υπάγεται ςτον ΑΧΕΥ (βλ. Ξ.ΘΟΛΆΔΣΩ, ο.π. ςθμ. 82, ς. 1631).   
89

 Βλ. ςτο άρκρο 14, περ. δ’ ΞαΒ, όπου προβλζπεται θ λιψθ απόφαςθσ με τθν αναφερόμενθ ςτο 
Χφνταγμα ομοφωνία ι αυξθμζνθ πλειοψθφία των 4/5 των μελϊν τθσ, φςτερα από ειςιγθςθ του 
Υροζδρου τθσ Βουλισ. Σ αρμόδιοσ Ωπουργόσ, φςτερα από τθ λιψθ απόφαςθσ τθσ Διάςκεψθσ, 
εκδίδει πράξθ διοριςμοφ των μελϊν κατά δζςμια αρμοδιότθτα, με βάςθ το άρκρο 3 παρ. 2, εδ. α’ και 
β’ του ν. 3051/2002, όπωσ αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο 61 παρ. 2 ν. 4055/2012 (βλ. ςχετικά ςε 
Ξ.ΘΟΛΆΔΣΩ, ο.π. ςθμ. 82, ς. 1630).        



   κσο, ε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο
90

, σο φξγαλν επηινγήο ησλ κειψλ 

ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ, ζηνλ βαζκφ πνπ θαηνρπξψλεηαη ζε επίπεδν Καλνληζκνχ ηεο 

Βνπιήο, δελ ιεηηνπξγεί δηαζθαιηζηηθά απέλαληη ζε ζθνπηκφηεηεο ηεο θπβεξλεηηθήο 

πιεηνςεθίαο. ε αθξαίεο πεξηπηψζεηο, ε ηειεπηαία, ηξνπνπνηψληαο ηνλ Καλνληζκφ, 

ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ηε ζχλζεζε ηεο Γηάζθεςεο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη κε 

θνκκαηηθέο επηινγέο ηε ζχλζεζε ησλ κειψλ ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ
91

. Πέξαλ 

ηνχηνπ, δελ πξνβιέπεηαη επηθνπξηθφο ηξφπνο ζε πεξίπησζε πνπ απφ θνκκαηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο ε Γηάζθεςε αδπλαηεί λα ζπκθσλήζεη ή λα εμαζθαιίζεη ηελ απμεκέλε 

πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ ησλ κειψλ ηεο  ζηα πξφζσπα πνπ ζα επηιεγνχλ 

σο κέιε ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ. Απηφ ην θελφ θαηέζηε ζαθέο πξφζθαηα κε αθνξκή 

ηελ αδπλακία ζπλαίλεζεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Δ..Ρ., πνπ νδήγεζε (ζηελ θξηζείζα 

αληηζπληαγκαηηθή –ηΔ 95/2017 Οι.-) ππνθαηάζηαζή ηνπ απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ.  

   Ωο απάληεζε ζηα σο άλσ πξνβιήκαηα ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ε αλάζεζε ηεο 

επηινγήο ησλ κειψλ ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ, αληί ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ηεο 

Βνπιήο, είηε ζηελ νινκέιεηα ηεο Βνπιήο είηε ζε κηα αλάινγε ηεο δχλακεο ησλ 

θνκκάησλ Δπηηξνπή
92

. Ζ απφθαζε  ζα ιακβάλεηαη κε απμεκέλε πιεηνςεθία, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη επξχηεξε ζπλαίλεζε ζηα πξφζσπα πνπ επηιέγνληαη. 

Σν φξγαλν επηινγήο  ζα απνθαζίδεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί 

ε δπλαηφηεηα επηβνιήο ησλ θνκκαηηθψλ εγεζηψλ ζηνπο βνπιεπηέο
93

.  Πεξαηηέξσ, ζε 

πεξίπησζε πνπ θνκκαηηθέο ζθνπηκφηεηεο απνηξέπνπλ (ιφγσ ηεο απαηηνχκελεο 

απμεκέλεο πιεηνςεθίαο) ηε ιήςε απφθαζεο, ηα πξφζσπα ζα επηιέγνληαη απφ ηνλ 

ΠηΓ απφ θαηάινγν ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνηείλεηαη απφ ην φξγαλν απηφ.    

   Ζ παξνχζα πξφηαζή καο, ζπλεπψο, εκπιέθεη ηνλ ΠηΓ κφλν επηθνπξηθά, αλ δειαδή 

ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ή ε εηδηθή θαη’ αλαινγία ησλ θνκκάησλ Δπηηξνπή  αδπλαηεί 

(πξνθαλψο απφ θνκκαηηθέο ζθνπηκφηεηεο) λα επηιέμεη ζπλαηλεηηθά (ιφγσ ηεο 

απαηηνχκελεο απμεκέλεο πιεηνςεθίαο) ηα κέιε ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ. Σφηε κφλνλ 

ζα εκπιέθεηαη ν ΠηΓ, ν νπνίνο ζα επηιέγεη, απφ θαηάινγν πάλησο ππνςεθίσλ πνπ ην 

σο άλσ φξγαλν ηνπ πξνηείλεη. Απηφ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε θαη’ αξράο 

λνκηκνπνίεζε ησλ κειψλ ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ απφ ηε Βνπιή (ε νπνία εμάιινπ 

αζθεί ηνλ –έζησ ειιεηκκαηηθφ- θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν επ’ απηψλ), σο αληίβαξν ηεο 

εμαίξεζήο ηνπο απφ ηελ ηεξαξρηθή ππξακίδα ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο. 

   Δλ ηέιεη, ε παξνχζα πξφηαζή καο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ πξφηαζε ηεο Οκάδαο 

Δξγαζίαο Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά., θαζψο θαη  ηνπ Κηλήκαηνο Αιιαγήο, πνπ είραλ 

πξνηείλεη ηε -ρσξίο πξνεγνχκελε απφπεηξα ζπλαηλεηηθήο επηινγήο-  κεηαθνξά ηεο 
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 Ψο άρκρο 13 του ΞαΒ ρυκμίηει τα ςχετικά με τθ ςφνκεςθ και ςφγκλθςθ τθσ Διάςκεψθσ. Χτθν παρ. 1 
ορίηεται ότι «θ Διάςκεψθ των Υροζδρων αποτελείται από τον Υρόεδρο και τουσ διατελζςαντεσ 
Υροζδρουσ τθσ Βουλισ, εφόςον ζχουν εκλεγεί βουλευτζσ, τουσ Αντιπροζδρουσ τθσ Βουλισ, τουσ 
Υροζδρουσ των διαρκϊν επιτροπϊν, τον Υρόεδρο τθσ επιτροπισ κεςμϊν και διαφάνειασ, τουσ 
Υροζδρουσ των Ξοινοβουλευτικϊν Σμάδων και ζναν ανεξάρτθτο βουλευτι, ωσ εκπρόςωπο των 
ανεξαρτιτων, εφόςον ο αρικμόσ αυτϊν είναι τουλάχιςτον πζντε (5)». 
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 Υρβλ. Ξ.ΧΦΩΧΤΓΣΡΣ,  ο.π. ςθμ. 85, ς. 1170. 
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 Χ’ αυτιν τθν κατεφκυνςθ οι Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘΧ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 221 επ., Ξ.ΧΦΩΧΤΓΣΡΣΧ,   ο.π. ςθμ. 85, 
ς. 1170, Θ.ΠΑΩΦΣΠΣΩΧΨΆΞΣΩ, Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ. Θ δυςτοκία επίτευξθσ τθσ ςυναίνεςθσ του 
άρκρου 101

Α
 του Χυντάγματοσ, ςε: Θ πρόκλθςθ τθσ Ανακεϊρθςθσ του Χυντάγματοσ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 

183-192, 189. 
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 Υρβλ. Ξ.ΧΦΩΧΤΓΣΡΣ, ο.π. ςθμ. 85, ς. 1170. 



αξκνδηφηεηαο απηήο απφ ηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο ζηνλ ΠηΓ
94

. 

Δπίζεο, δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ πξφηαζε ηεο ππφ θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ Οκάδα 

Δξγαζίαο, ε νπνία λαη κελ είρε πξνηείλεη ηελ εκπινθή ηνπ ΠηΓ κφλνλ εθφζνλ δελ 

ηειεζθνξήζεη ε επηινγή ησλ κειψλ ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ, φκσο δηαηεξνχζε σο 

αξκφδην θαη’ αξράο φξγαλν επηινγήο (έζησ κε απφθαζε πνπ απαηηεί κεησκέλε, ζε 

ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή, πιεηνςεθία)  ηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο. Ζ 

ηειεπηαία είλαη φκσο φξγαλν κε αζηαζή ζχλζεζε θαη ππνθείκελν ζε ελδερφκελεο 

ζθνπηκφηεηεο ηεο θπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο, ζηνλ βαζκφ πνπ ε ζχλζεζε ηεο 

Γηάζθεςεο κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κε απιή ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ.  

3.1.2. Πξνηάζεηο αλαζεψξεζεο νη νπνίεο θαίλνληαλ λα ζπγθεληξψλνπλ κηθξφηεξε 

απνδνρή. 

3.1.2.1. Ζ πξφηαζε γηα δηθαίσκα ηνπ ΠηΓ γηα αλαπνκπή ζηε Βνπιή/παξαπνκπή ζην 

Α.Δ.Γ. λνκνζρεδίνπ, κε έλζηαζε φρη κφλν επί ηεο ηππηθήο αιιά θαη επί ηεο 

νπζηαζηηθήο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο. 

   Ζ πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο δελ αλαθεξφηαλ ζηηο 

πξνηάζεηο ηνπ Κηλήκαηνο Αιιαγήο. Αλαθεξφηαλ φκσο κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ ηφζν 

ηεο ππφ θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ Οκάδαο Δξγαζίαο φζν θαη ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο 

Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά. 

   πγθεθξηκέλα, ε πξψηε εμ απηψλ (δει. ε ππφ θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ Οκάδα 

Δξγαζίαο) ζηε ζρεηηθή πξφηαζή ηεο δηαηεξνχζε ηελ ππάξρνπζα ξχζκηζε (άξζξν 42 

.) γηα δπλαηφηεηα ηνπ ΠηΓ λα αλαπέκπεη (κέζα ζε έλαλ κήλα απφ ηελ ςήθηζή ηνπ) 

ζηε Βνπιή ςεθηζκέλν λνκνζρέδην γηα ιφγνπο ηππηθήο  αληηζπληαγκαηηθφηεηαο, 

νπφηε αλ ςεθηζηεί απφ ηελ Οινκέιεηα κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ 

βνπιεπηψλ, ην εθδίδεη θαη ην δεκνζηεχεη ππνρξεσηηθά κέζα ζε δέθα κέξεο. Πξφθεηηαη 

γηα ην ζε ηζρχ αλαβιεηηθφ veto ηνπ ΠηΓ. Πέξαλ ηνχηνπ, πξφηεηλε λα κπνξεί ν ΠηΓ 

(ρσξίο ππνπξγηθή πξνζππνγξαθή) λα παξαπέκπεη ζην Α.Δ.Γ. ηνπ άξζξνπ 100 . 

ςεθηζκέλν λνκνζρέδην γηα ιφγνπο νπζηαζηηθήο  αληηζπληαγκαηηθφηεηαο, εθζέηνληαο 

ηνπο ιφγνπο ηεο παξαπνκπήο. Σέηνην δηθαίσκα δελ ζα είρε κφλν ν ΠηΓ, αιιά θαη  

120 βνπιεπηέο, θαζψο θαη ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο. Ζ έλζηαζε ζα εθδηθαδφηαλ απφ 

ην Α.Δ.Γ. θαηά πξνηεξαηφηεηα κέζα ζε έλαλ κήλα θαη ε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ζα 

πξνυπέζεηε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο
95

. 

   Ζ πξφηαζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά. πξφηεηλε λα κπνξεί ν ΠηΓ λα 

ππνβάιεη έλζηαζε γηα ηππηθνχο θαη νπζηαζηηθνχο ιφγνπο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο 

ελφο ςεθηζκέλνπ απφ ηε Βνπιή λνκνζρεδίνπ, ππνρξεσηηθά πξψηα ζην Α.Δ.Γ., νπφηε 

αλ απηφ απνθαζίζεη εληφο δέθα εκεξψλ απνξξηπηηθά επί ηεο έλζηαζεο, ν ΠηΓ ην 

δεκνζηεχεη ππνρξεσηηθά κέζα ζε πέληε κέξεο. Αλ ε θξίζε ηνπ Α.Δ.Γ. είλαη ζεηηθή επί 

ηεο έλζηαζεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ηνπ ςεθηζκέλνπ λνκνζρεδίνπ, ν ΠηΓ ην 
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 Επιπλζον θ πρόταςθ τθσ Σμάδασ Εργαςίασ Ρ.Αλιβιηάτου κ.ά. (βλ. παραπάνω)  εμφανίηει πρόςκετα 
προβλιματα, κακόςον θ επιλογι από τον ΥτΔ είναι κατ’ αρχάσ επιλογι του προζδρου τθσ κάκε 
ανεξάρτθτθσ αρχισ, ο οποίοσ κατόπιν ειςθγείται ςτον ΥτΔ (προκειμζνου να επιλζξει ο τελευταίοσ τα 
λοιπά μζλθ) από ζναν αυκαίρετθσ ςφνκεςθσ κατάλογο «από το ανϊτατο δθμοςιοχπαλλθλικό ςϊμα 
και κατάλογο προςϊπων εγνωςμζνου κφρουσ και πείρασ».  Επιπρόςκετα, ενδεχόμενα θ προεπιλογι 
προςϊπων από τον πρόεδρο τθσ κάκε αρχισ, προκειμζνου να προτακοφν ςτον ΥτΔ προσ τελικι 
επιλογι, κα ζχει ωσ κόςτοσ τθ μείωςθ του πλουραλιςμοφ ςτθ ςφνκεςθ τθσ κάκε ανεξάρτθτθσ αρχισ. 
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 Βλ. ςθμ.  1, ς. 3, 36,  39 και 67.  



αλαπέκπεη ζηε Βνπιή, νπφηε ε ηειεπηαία ζε επίπεδν Οινκέιεηαο πξέπεη λα 

ζπκκνξθσζεί ζηελ απφθαζε ηνπ Α.Δ.Γ. Αλ ςεθηζζεί κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία 

ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ, ν ΠηΓ ην εθδίδεη θαη ην δεκνζηεχεη εληφο πέληε 

εκεξψλ απφ ηελ ςήθηζή ηνπ
96

.    

   Καη’ αξράο, θακία απφ ηηο σο άλσ πξνηάζεηο δελ έζεηε δήηεκα επαλαθνξάο ζηνλ 

ΠηΓ ηνπ δηθαηψκαηνο (θαη κάιηζηα ρσξίο ππνπξγηθή πξνζππνγξαθή) θχξσζεο  ησλ 

ςεθηζκέλσλ λνκνζρεδίσλ` δηθαίσκα, ην νπνίν είρε ν ΠηΓ, πξν ηεο ζπληαγκαηηθήο 

αλαζεψξεζεο ηνπ 1986 θαη ην νπνίν ππνδήισλε αξκνδηφηεηα θαη ειέγρνπ 

ζθνπηκφηεηαο επ’ απηψλ
97

. Καη απηφ άζρεηα απφ ην φηη ην δηθαίσκα (κε) θχξσζεο 

δηα ηεο αλαπνκπήο ζπληζηνχζε απιά αλαβιεηηθφ  θαη φρη απνθαζηζηηθφ veto ηνπ 

ΠηΓ, εθφζνλ ε Βνπιή, κεηά ηελ αλαπνκπή επαλαςήθηδε ην λνκνζρέδην κε απφιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ ζε επίπεδν Οινκέιεηαο, ππφ ηνπο 

φξνπο ηνπ άξζξνπ 76 παξ. 2 .  

   Μεηά ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 1986 ην αλαβιεηηθφ veto ηνπ ΠηΓ 

παξέκεηλε, σο έλζηαζε φρη πιένλ ηεο ζθνπηκφηεηαο, αιιά ηεο εζσηεξηθήο ηππηθήο 

αληηζπληαγκαηηθφηεηαο (δει. ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο θαηά ηε 

ςήθηζε  λνκνζρεδίνπ), ηελ νπνία δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηα δηθαζηήξηα, 

πεξηνξηδφκελα ζηνλ έιεγρν ηεο εμσηεξηθήο ηππηθήο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο θαη ζηνλ 

θαη’ νπζία έιεγρν αληηζπληαγκαηηθφηεηαο
98

. Έηζη, εθφζνλ παξακέλεη ζηνλ ΠηΓ σο 

αξκνδηφηεηα ε έθδνζε ησλ λφκσλ, ε νπνία αθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο γλεζηφηεηαο 

ηνπ θεηκέλνπ ηνπο θαη ζηε δηαβεβαίσζε φηη ςεθίζζεθαλ κε ηελ πξνβιεπφκελε ζην 

χληαγκα δηαδηθαζία, ην δηθαίσκα  έλζηαζεο/αλαπνκπήο γηα ιφγνπο εζσηεξηθήο 

ηππηθήο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο είλαη απφξξνηα απηήο αθξηβψο ηεο αξκνδηφηεηαο
99

.      

   Τπάξρεη δηρνγλσκία αλ κε ηελ ηζρχνπζα ξχζκηζε ν ΠηΓ κπνξεί λα ειέγρεη, πέξαλ 

ηεο ηππηθήο, θαη ηελ νπζηαζηηθή αληηζπληαγκαηηθφηεηα ςεθηζκέλνπ λφκνπ. Ο 

Α.Μάλεζεο απαληνχζε ζεηηθά επ’ απηνχ ππφ ηελ πξνυπφζεζε πάληα φηη πξφθεηηαη 

απιά γηα αλαβιεηηθφ θαη φρη απνθαζηζηηθφ veto. Τπ’ απηήλ ηελ πξνυπφζεζε ε 

αλαπνκπή απνβαίλεη κία πξφζζεηε εγγχεζε ηήξεζεο ηνπ πληάγκαηνο, αθνχ ηειηθά 

εθηζηά ηελ πξνζνρή ηεο Βνπιήο, ζέηεη πξν ησλ επζπλψλ ηεο ηελ Κπβέξλεζε, ρσξίο 

πεξαηηέξσ λα αλαθφπηεηαη ην λνκνζεηηθφ έξγν ηεο Βνπιήο θαη λα παξαθσιχεηαη ν 

ζρεηηθφο έιεγρνο ησλ δηθαζηεξίσλ
100

. 
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  Βλ. ςθμ. 3, ς. 30-31 και 47-48. 
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 Βλ. εκεί ο.π. ςθμ. 17. 
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 Για το ηιτθμα αυτό βλ. εκτενϊσ Β.ΧΞΣΩΦΙ – Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ, Σ δικαςτικόσ ζλεγχοσ τθσ 
ςυνταγματικότθτασ των νόμων,   εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα–Ξομοτθνι, 1985, ς. 83 επ. Υεραιτζρω, 
για τθν εντωμεταξφ νομολογιακι εξζλιξθ βλ. Β.ΧΦΙΧΨΣΩ, άρκρο 42, ςε: Φ.Χπυρόπουλοσ/ 
.Ξοντιάδθσ/Χ.Ανκόπουλοσ/Γ.Γεραπετρίτθσ, (επιςτ. διευκ.), ο.π. ςθμ. 69, ς. 881-886,  884-885. 
99

 Βλ. υπό 2.2. περ. ε`.   
100

 Βλ. Α.ΠΑΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 23, ς. 67. Ωπζρ τθσ δυνατότθτασ αναπομπισ και για λόγουσ ουςιαςτικισ 
αντιςυνταγματικότθτασ οι Γ.ΨΑΧΤΥΣΩΟΣΧ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 114, Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘΧ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 237 
επ., Ξ.ΠΑΩΦΛΆΧ, Χυνταγματικό Δίκαιο, Λ, εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα–Ξομοτθνι, 2000, ς.  433 επ.,  
Α.ΦΆΝΞΣΧ, Χυνταγματικό Δίκαιο, τομ. Α’, τεφχ. Β’, εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα–Ξομοτθνι, 1990, ς.  
319, Ρ.ΞΑΡΕΟΣΥΣΪΟΣΩ,  Θ αναπομπι πρόταςθσ ι ςχεδίου νόμου που ζχει ψθφιςτεί από τθ Βουλι, 
Ξοινοβουλευτικι Επικεϊρθςθ, 2/1989, ς. 59-88. Αντίκετθ γνϊμθ οι Δ.ΨΧΆΨΧΣΧ, ο.π. ςθμ. 66, ς. 349 
επ.,  Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣΧ, ο.π. ςθμ. 42, ς. 99 και  Ξ.ΧΦΩΧΤΓΣΡΣΧ, ο.π. ςθμ.  41, ς. 596.   



   Δλ πάζε πεξηπηψζεη,  ζα ήηαλ ζθφπηκν,  γηα ιφγνπο δεκηνπξγίαο πξνυπνζέζεσλ 

ψζηε λα είλαη ζηελ πξάμε εθηθηφο ν αζθνχκελνο δηα ηεο αλαπνκπήο έιεγρνο, απηφο  

λα εκπιέθεη  δηθαζηηθφ φξγαλν κε εγγπήζεηο αλεμαξηεζίαο. Σν ηειεπηαίν ζα 

απνθαζίδεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, χζηεξα απφ παξαπνκπή  ηνπ ΠηΓ. Καη 

απηφ είηε πξφθεηηαη γηα έλζηαζε επί ηεο ηππηθήο είηε επί ηεο νπζηαζηηθήο 

ζπληαγκαηηθφηεηαο. Τπ’ απηφ ην πξίζκα επηιέγεηαη ζηηο αλαθεξφκελεο πξνηάζεηο ην 

Α.Δ.Γ.
101

. Ζ δηθαζηηθή θξίζε ηνπ ηειεπηαίνπ, πνπ δελ ζα κπνξεί λα αμηνινγεζεί 

εχθνια σο κεξνιεπηηθή, ζα παξείρε λνκηθή θάιπςε ζηνλ ΠηΓ, ψζηε λα απνπεηξαζεί, 

φηαλ θξίλεη φηη ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο, λα αζθήζεη ην 

δηθαίσκα αλαπνκπήο. 

   Ζ εκπινθή δηθαζηηθνχ ζρεκαηηζκνχ θαη ε λνκηθή θάιπςε, πνπ ζα παξάζρεη ζηνλ 

ΠηΓ, είλαη ζεκαληηθφ δήηεκα, πξνθεηκέλνπ λα αζθείηαη ην δηθαίσκα αλαπνκπήο απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Ίζσο απηφ ην έιιεηκκα  είλαη έλαο ιφγνο πνπ κέρξη ζήκεξα ην 

δηθαίσκα αλαπνκπήο ηνπ ΠηΓ, είηε γηα ιφγνπο ηππηθήο είηε νπζηαζηηθήο 

αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ςεθηζζέληνο λνκνζρεδίνπ, δελ έρεη αζθεζεί. Καη’ 

απνηέιεζκα, ππφ ηηο πθηζηάκελεο ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο, γηα κελ ηελ  θξίζε πεξί 

νπζηαζηηθήο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ππάξρεη έζησ ε δπλαηφηεηα κεηαγελέζηεξνπ 

θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ απφ ηα δηθαζηήξηα, δελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην γηα ηηο 

δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο ηεο Βνπιήο θαηά ηελ ςήθηζε ησλ λφκσλ (ηα interna 

corporis), νη νπνίεο ζηελ πξάμε απνβαίλνπλ αλέιεγθηεο. Απηφ, θαζφζνλ ν -ρσξίο 

λνκηθή θάιπςε- ΠηΓ είλαη απνηξεπηηθά ζπγθξαηεκέλνο ζηελ άζθεζε ηεο 

αλαπνκπήο, αθνχ  θηλδπλεχεη λα ππνζηεί κηα απνδνθηκαζία, ζην κέηξν πνπ ε 

πιεηνςεθία ηεο Βνπιήο πνπ  ςήθηζε ην αλαπεκθζέλ λνκνζρέδην, ζα ην μαλαςήθηδε 

ππφ ηηο ίδηεο παξαβάζεηο θαη κεηά ηελ αλαπνκπή. 

   Τπφ ηελ πξνυπφζεζε εκπινθήο δηθαζηηθνχ ζρεκαηηζκνχ, ν νπνίνο κεηά απφ 

παξαπνκπή ηνπ ΠηΓ ζα κπνξεί λα θξίλεη ελζηάζεηο ηφζν επί ηεο ηππηθήο φζν θαη επί 

ηεο νπζηαζηηθήο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο, ην veto ηνπ ΠηΓ δελ είλαη κφλν αλαβιεηηθφ, 

αιιά θαζίζηαηαη δπλεηηθά απνθαζηζηηθφ, αλ ε θξίζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζρεκαηηζκνχ 

θξίλεη αληηζπληαγκαηηθφ ην παξαπεθζέλ ςεθηζκέλν λνκνζρέδην.  Σέηνην 

απνθαζηζηηθφ veto είλαη, θαηά ηε γλψκε καο, αλεθηφ, εθφζνλ εκπιέθεηαη, χζηεξα 

απφ παξαπνκπή ηνπ ΠηΓ, δηθαζηηθή θξίζε πεξί ηεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο 

ςεθηζκέλνπ απφ ηε Βνπιή λνκνζρεδίνπ
102

. Πεξαηηέξσ, δελ παξαθσιχεηαη ν 

κεηαγελέζηεξνο θαηαζηαιηηθφο
103

 έιεγρνο ησλ δηθαζηεξίσλ, ηα νπνία ζα ζπλερίζνπλ 

λα ηνλ αζθνχλ ζην πιαίζην ηνπ ηζρχνληνο δηθαηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ δηάρπηνπ 

θαη παξεκπίπηνληνο ειέγρνπ ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ
104

.  Δμάιινπ, ππάξρεη 
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 Χ’ αυτι τθν κατεφκυνςθ, οι Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘΧ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 238-239 και Π.ΥΛΞΦΑΠΖΡΣΧ, ο.π. ςθμ. 
65, ς. 10. 
102

 Βλ. Β.ΧΦΙΧΨΣΩ,  ο.π. ςθμ. 98,  ς. 886. Υεραιτζρω, βλ. Γ.ΨΑΧΤΥΣΩΟΣ,  ο.π. ςθμ. 44, ς. 115 επ. 
103

 Υρολθπτικόσ ζλεγχοσ ςυνταγματικότθτασ των νόμων είναι ο αςκοφμενοσ κατά τθ διάρκεια και ςτα 
πλαίςια τθσ διαδικαςίασ ψιφιςθσ και ζκδοςθσ των νόμων, ενϊ καταςταλτικόσ είναι ο αςκοφμενοσ 
μετά τθν ζκδοςθ και τθ κζςθ ςε ιςχφ των νόμων και κατά τθν εφαρμογι τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ 
περιπτϊςεισ (βλ. Β.ΧΞΣΩΦΙ – Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ, ο.π. ςθμ. 98, ς. 10). 
104

 Βλ. Π.ΥΛΞΦΑΠΖΡΣ,  ο.π. ςθμ. 65, ς. 10. Επιφυλακτικόσ ο Κ.ΘΦΤΧ (ο.π. ςθμ. 45, ς. 1030-31 ), ο 
οποίοσ υποςτθρίηει ότι «θ επιχειροφμενθ, δίχωσ τουλάχιςτον τισ επιβαλλόμενεσ προςαρμογζσ, 
ρωγμι ςτο διάχυτο και παρεμπίπτοντα ζλεγχο τθσ ςυνταγματικότθτασ των νόμων και θ παράλλθλθ 



αλάινγε ζπληαγκαηηθή ξχζκηζε ελφο πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ζπληαγκαηηθφηεηαο (θαη 

λνκηκφηεηαο) ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ απφ ην ηΔ (άξζξν 95, παξ. 1, πεξ. δ’ 

.), ν νπνίνο έρεη ζπκβάιεη ζεηηθά.    

3.1.2.2. Ζ πξφηαζε γηα δηθαίσκα ηνπ ΠηΓ λα απεπζχλεηαη ζηνλ ιαφ κε δηαγγέικαηα, 

αθφκε θαη ρσξίο ηε δηα ηεο πξνζππνγξαθήο ζπκθσλία  ηνπ Πξσζππνπξγνχ. 

   Ζ πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 44 παξ. 3 . 

1975/86/01/08  δελ αλαθεξφηαλ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Κηλήκαηνο Αιιαγήο
105

. 

Αλαθεξφηαλ φκσο κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ ηφζν ηεο ππφ θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ 

Οκάδαο Δξγαζίαο
106

 φζν θαη ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά.
107

. ’ απηέο ν 

ΠηΓ έρεη δηθαίσκα «λα απεπζχλεη πξνο ην Λαφ δηαγγέικαηα, … [ηα νπνία] 

δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο». 

   Δπί ηεο νπζίαο πξφθεηηαη γηα απηνχζηα επαλαθνξά ηεο δπλαηφηεηαο πνπ είρε ν ΠηΓ 

ππφ ην . ηνπ 1975 θαη πνπ ζηέξεζε ε αλαζεψξεζε ηνπ 1986, αμηψλνληαο γηα ηελ 

άζθεζή ηεο ηε δηα ηεο πξνζππνγξαθήο ζπκθσλία ηνπ Πξσζππνπξγνχ
108

. Ζ 

επαλαθνξά απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ππφ ηνπο φξνπο ηνπ . 1975 πηνζεηείηαη θαη απφ  

κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Έηζη, ππνζηεξίδεηαη φηη ε πθηζηάκελε ξχζκηζε 

είλαη «άθξσο ππεξβνιηθή έσο ππνηηκεηηθή γηα έλαλ αηξεηφ Πξφεδξν ηεο 

Γεκνθξαηίαο, ν νπνίνο ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα ζπκίδεη πξφζσπν 

βσβνχ θηλεκαηνγξάθνπ, ηνπ νπνίνπ ηελ θσλή ζα ειέγρεη θαη ζα θαηεπζχλεη, ζαλ 

νηνλεί ζθελνζέηεο, ε θπβέξλεζε»
109

.      

   Καη’ αξράο, πξνθαλψο θαη ν ΠηΓ δελ πξέπεη λα ζπκίδεη «πξφζσπν βσβνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ». πσο φινη νη  πνιίηεο έρεη δηθαίσκα άξζξσζεο δεκφζηνπ 

πνιηηηθνχ ιφγνπ, ν νπνίνο φκσο έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ιφγσ ηεο ζεζκηθήο ηδηφηεηαο  

αιιά θαη  ηνπ πξνζσπηθνχ θχξνπο ηνπ ΠηΓ. Σν δηθαίσκα απηφ είλαη πάλησο 

νξηνζεηεκέλν απφ ηνλ ζπληαγκαηηθά εζειεκέλν ξφιν ηνπ, πνπ είλαη ξπζκηζηηθφο ηνπ 

πνιηηεχκαηνο (άξζξν 30, παξ. 1 .). Σειηθά, ε πξαγκάησζε ηνπ ξφινπ ηνπ δελ είλαη 

ηφζν ζπλαξηεκέλε κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ φζν κε ην πξνζσπηθφ ηνπ θχξνο θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ. Απφξξνηα απηνχ ηνπ ξφινπ ηνπ είλαη ε κε εκπινθή ηνπ ζηηο 

θνκκαηηθέο αληηπαξαζέζεηο δηα ηεο απνδνθηκαζίαο ή επηδνθηκαζίαο ζπγθεθξηκέλνπ 

θφκκαηνο/θνκκάησλ ή εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ. Έηζη, ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε, ν 

ΠηΓ εθθέξεη δεκφζην ιφγν (π.ρ. πξνεδξηθά κελχκαηα κε ηελ επθαηξία εζληθψλ 

γηνξηψλ ή επεηείσλ, νκηιίεο, δειψζεηο, αλαθνηλψζεηο ηεο Πξνεδξίαο ηεο 

Γεκνθξαηίαο θ.ν.θ.), πνπ πξέπεη πάλησο λα είλαη ελνπνηεηηθφο θαη ιίγν-πνιχ 

απνδεθηφο απφ φιν ην θάζκα ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ.   Απηφο ν δεκφζηνο ιφγνο λαη 

κελ δελ ππφθεηηαη ζε έγθξηζε (θαη’ άξζξν 35 .) ηεο Κπβέξλεζεο (ε νπνία είλαη 

αξκφδηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο γεληθήο πνιηηηθήο ηεο Υψξαο), αιιά πξνυπνζέηεη 

                                                                                                                                                                      
εφαρμογι δφο ιςότιμων, εντζλει, ςυςτθμάτων κα δθμιουργιςει περιςςότερα προβλιματα από όςα 
φαίνεται, καταρχιν, να αντιμετωπίηει».  
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 Βλ. ςθμ. 5. 
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 Βλ. ςθμ. 1, ς. 40. 
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 Βλ. ςθμ. 3, ς. 7, 32. 
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 Βλ. εκεί ο.π. ςθμ. 33. 
109

 Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘΧ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 234.  Χτθν ίδια κατεφκυνςθ βλ. Β.ΒΣΟΣΩΔΆΞΘ, ο.π. ςθμ. 43, ς. 173, 
Γ.ΨΑΧΤΥΣΩΟΣ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 69, Θ.ΡΛΞΣΟΤΥΣΩΟΣ, ο.π. ςθμ. 58. 



αλνρή ηεο Κπβέξλεζεο ή έζησ θάπνηα άηππε, πξνθνξηθή ζπγθαηάζεζε/ ζπλελλφεζε 

κε απηήλ
110

. 

   Καηφπηλ ηνχησλ, ην εξψηεκα είλαη πνηα αλάγθε, ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε ηνπ 

ζπληαγκαηηθά εζειεκέλνπ ξφινπ ηνπ, ζα θαιχςεη ε ρνξήγεζε ζηνλ ΠηΓ ελφο 

απεξηφξηζηνπ δηθαηψκαηνο εθθνξάο δεκφζηνπ ιφγνπ δηα δηαγγεικάησλ. Καηά ηε 

γλψκε καο, νη ελδερφκελνη θίλδπλνη απφ κηα θαηαρξεζηηθή εθαξκνγή (θαζ’ ππέξβαζε 

ηνπ ζπληαγκαηηθνχ ηνπ ξφινπ)  ελφο ηέηνηνπ απεξηφξηζηνπ δηθαηψκαηνο είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξνη ζε ζρέζε κε ηνλ αλαθεξφκελν θίλδπλν ελφο ππεξβνιηθνχ θαη 

δπζαλάινγνπ απηνπεξηνξηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ ηνπ ΠηΓ ππφ ηηο πθηζηάκελεο 

δηαηάμεηο
111

. 

3.1.2.3. Ζ πξφηαζε γηα δηθαίσκα ηνπ ΠηΓ λα πξνθεξχζζεη δεκνςήθηζκα, αθφκε θαη 

ρσξίο πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη απφθαζε ηεο Βνπιήο. 

   Ζ πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο, δειαδή ηνπ άξζξνπ 44 παξ. 

2 . 1975/86/01/08,  δελ αλαθεξφηαλ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Κηλήκαηνο Αιιαγήο
112

. 

Αλαθεξφηαλ φκσο κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ ηφζν ηεο ππφ θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ 

Οκάδαο Δξγαζίαο
113

 φζν θαη ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά.
114

.  

   ’ απηέο επαλαθέξεηαη ε θαηαξγεζείζα κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1986 δπλαηφηεηα 

ηνπ ΠηΓ λα πξνθεξχζζεη δεκνςεθίζκαηα «γηα θξίζηκα εζληθά ζέκαηα» κε δηθή ηνπ 

απνθιεηζηηθά απφθαζε. Πεξαηηέξσ, ζηελ πξφηαζε ηεο ππφ θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ 

Οκάδαο Δξγαζίαο ην δηθαίσκα απηφ ηνπ ΠηΓ ζπλππάξρεη κε ην (ππφ ην ηζρχνλ 

χληαγκα) δηθαίσκα πξνθήξπμεο δεκνςεθίζκαηνο κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη απφθαζε ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ (άξζξν 44 παξ. 2 εδ. α`), 

ζηε δε πξφηαζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά. ην δηθαίσκα απηφ ηνπ ΠηΓ 

ζπλππάξρεη κε ζρεηηθφ δηθαίσκα ηεο Κπβέξλεζεο, ρσξίο ηελ παξεκβνιή ηεο Βνπιήο. 

Δπίζεο,  ζηελ πξφηαζε ηεο ππφ θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ Οκάδαο Δξγαζίαο 

δηαηεξείηαη ε ππάξρνπζα (κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1986) ξχζκηζε γηα 

δεκνςήθηζκα «γηα ςεθηζκέλα λνκνζρέδηα πνπ ξπζκίδνπλ ζνβαξφ θνηλσληθφ δήηεκα, 

εθηφο απφ ηα δεκνζηνλνκηθά» (άξζξν 44 παξ. 2 εδ. β`),   ελψ ζηελ πξφηαζε ηεο 

Οκάδαο Δξγαζίαο Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά. ξεηή πξφβιεςε γηα δεκνςήθηζκα ζρεηηθφ κε 

ςεθηζκέλα λνκνζρέδηα πνπ ξπζκίδνπλ ζνβαξφ θνηλσληθφ δήηεκα, δελ ππάξρεη. 

   Καη’ αξράο, πέξα απφ ην δήηεκα ηεο αλαδήηεζεο ηνπ θνξέα ηεο πξσηνβνπιίαο θαη 

ηεο απφθαζεο γηα ηελ πξνθήξπμε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ δεκνςεθίζκαηνο, ππάξρνπλ  

πξνθαηαξθηηθά δεηήκαηα, πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ. Πξψηνλ, ππάξρνπλ 

δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα εμαηξνχληαη απφ ηηο δηαθπβεχζεηο  ελφο δεκνςεθίζκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθεδαζηνχλ νη θίλδπλνη ππνλφκεπζεο ησλ -πξνζηαηεπηηθψλ ησλ 

κεηνςεθηψλ- ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Γεχηεξνλ, νη φξνη δηεμαγσγήο πξέπεη λα 
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 Βλ. Δ.ΨΧΆΨΧΣ, ο.π. ςθμ. 66, ς. 370 επ. Υεραιτζρω, βλ. Π.ΧΨΑΠΑΨΣΥΣΪΟΣΩ, Σ άτυποσ πολιτικόσ 
λόγοσ του Υροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Λταλία, εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα–
Ξομοτθνι, 1996, κακϊσ και Ρ.ΠΥΑΦΠΥΑΦΣΪΧΘ, Σ δθμόςιοσ λόγοσ του Υροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ 
ςτο ελλθνικό πολίτευμα, ΨοΧ, 1997, ς. 257-298. 
111

 Χ’ αυτιν τθν κατεφκυνςθ ο Κ.ΘΦΤΧ, ο.π. ςθμ. 45, ς. 1030.  Επίςθσ βλ. Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ, ο.π. ςθμ. 57, 
ς. 82-83. 
112

 Βλ. ςθμ. 5. 
113

 Βλ. ςθμ. 1, ς. 40. 
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 Βλ. ςθμ. 3, ς. 7, 32. 



εκπεξηέρνπλ εγγπήζεηο απέλαληη ζε δπλαηφηεηεο ρεηξαγψγεζεο (είλαη π.ρ. αλαγθαίνο 

ν εχινγνο ρξφλνο δηαβνχιεπζεο, ε ζαθήλεηα θαη ε ακεξνιεςία ζηε δηαηχπσζε ησλ 

εξσηεκάησλ θ.ν.θ.).   Γη’ απηφ  ππάξρεη αλάγθε ελφο πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ 

ζρεκαηηζκφ κε εγγπήζεηο δηθαζηηθήο αλεμαξηεζίαο
115

. Απηφ έζησ θαη αλ ν έιεγρνο 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία θαη ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο 

ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, θαζφζνλ ν έιεγρνο ηεο πξνθήξπμεο απηήο θαζαπηήο (δειαδή 

αλ πθίζηαηαη φλησο π.ρ. «εζληθφ ζέκα») απνηειεί κε ειεγρφκελε δηθαζηηθά 

θπβεξλεηηθή πξάμε
116

. Ο θαηαζηαιηηθφο (a posteriori) δηθαζηηθφο έιεγρνο (ν νπνίνο 

πάλησο ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη) δελ είλαη πξφζθνξνο ελ πξνθεηκέλσ, ζηνλ βαζκφ 

πνπ «κπνξεί λα επηζχξεη ηελ ππνςία ρεηξαγψγεζεο θαη λα πξνθαιέζεη 

απνλνκηκνπνηεηηθά ζπλαηζζήκαηα απνγνήηεπζεο»
117

. 

   Πεξαηηέξσ, δελ εμππεξεηείηαη ην δήηεκα ησλ εγγπήζεσλ πξνο απνηξνπή 

θαηαρξεζηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ δεκνςεθίζκαηνο κε ηελ αλάζεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο απνθιεηζηηθά ζηνλ ΠηΓ, ρσξίο ηε ζπλππνγξαθή ηνπ αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ, φπσο ίζρπε ζην . 1975
118

. Δμίζνπ πξνβιεκαηηθή είλαη θαη ε ηζρχνπζα 

ξχζκηζε αλάζεζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη’ νπζία ζηελ θπβεξλεηηθή 

πιεηνςεθία, ζηελ απφθαζε ηεο νπνίαο πξέπεη δεζκεπηηθά λα ζπκκνξθσζεί ν ΠηΓ. Ζ 

άζξνηζε ησλ θνξέσλ απφθαζεο γηα ηελ πξνθήξπμε δεκνςεθηζκάησλ,  δειαδή ε 

ρσξίο ζεζκηθά αληίβαξα ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο  ηφζν ζηνλ ΠηΓ φζν 

θαη ζηελ θπβεξλεηηθή πιεηνςεθία (φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο 

πξνηάζεηο) δελ αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν θαηαρξεζηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ
119

. 

Αληίζεηα, ηνλ δηπιαζηάδεη. Κξίζηκν ζπλεπψο δήηεκα είλαη αθελφο κελ ε απφθαζε γηα 

πξνθήξπμε δεκνςεθίζκαηνο απφ ηνλ ΠηΓ λα ρξεηάδεηαη ηε –δηα ηεο πξνζππνγξαθήο- 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Κπβέξλεζεο,  αθεηέξνπ δε ε ζρεηηθή πξσηνβνπιία ηεο 

θπβέξλεζεο λα ρξεηάδεηαη ηελ έγθξηζε (κε άζθεζε δηαθξηηηθήο επρέξεηαο) ηνπ 

ΠηΓ
120

. 
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 Ζτςι, ο Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘΧ (Υαρανοιςεισ και ςτρεβλϊςεισ για τθν «άμεςθ δθμοκρατία», 
www.constitutionalism.gr, θμ. καταχ. 3-9-2016),   που κεωρεί κατάλλθλο για τζτοιον ζλεγχο το ΑΕΔ. 
Επίςθσ, βλ. Γ.ΨΧΑΣΪΧΘ, Δθμοψιφιςμα για κρίςιμο εκνικό κζμα (άρκρ. 44 παρ. 2 του Χ.): το ενιαίο και 
αδιαίρετο τθσ αςκοφμενθσ από το λαό εξουςίασ ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ διεξαγωγισ του,  
www.constitutionalism.gr, θμ. καταχ.  14-9-2016, ιδίωσ ς. 14 επ., κακϊσ και Ο.ΥΑΥΑΔΣΥΣΪΟΣΩ, 
Πορφζσ «άμεςθσ» νομοκεςίασ: Δθμοψιφιςμα και λαϊκι νομοκετικι πρωτοβουλία,  ςε: Θ πρόκλθςθ 
τθσ Ανακεϊρθςθσ του Χυντάγματοσ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 41-64, 61.  
116

 Βλ. ΧτΕ 2787/2015 (Σλομ.), κακϊσ και Β.ΧΦΙΧΨΣΩ, άρκρο 44,  ςε: Φ.Χπυρόπουλοσ/.Ξοντιάδθσ/ 
Χ.Ανκόπουλοσ/Γ.Γεραπετρίτθσ (επιςτ. διευκ.), ο.π. ςθμ. 69, ς. 916-928, 926. Σ Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘΧ (Κετικι 
πρόταςθ υπό προχποκζςεισ, Αυγι, 31—7-2016) προτείνει de lege ferenda να εμπλζκεται εν 
προκειμζνω ο ΥτΔ ςτον ζλεγχο ςυνταγματικότθτασ και των κυβερνθτικϊν πράξεων. 
117

 Ο.ΥΑΥΑΔΣΥΣΪΟΣΩ, ο.π. ςθμ. 115, 61.  
118

 Υρβλ. Κ.ΘΦΤ, ο.π. ςθμ. 45, ς. 1030. 
119

 Είναι πάντωσ ενδεικτικι τθσ μζριμνασ αποτροπισ του κινδφνου καταχρθςτικισ εφαρμογισ θ 
πρόταςθ τθσ Σμάδασ Εργαςίασ Ρ.Αλιβιηάτου κ.ά.  «ο Υρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ *να+ μπορεί, μία 
μόνο φορά κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του να προκθρφςςει με δικι του πρωτοβουλία 
δθμοψιφιςμα …».   
120

 Βλ. Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘ, ο.π. ςθμ.  44, ς. 171, ο οποίοσ περαιτζρω προτείνει τθν κατά δζςμια 
αρμοδιότθτα προκιρυξθ δθμοψθφίςματοσ από τον ΥτΔ, φςτερα από πρόταςθ τουλάχιςτον των 2/5 
των βουλευτϊν (ϊςτε να αποβαίνει δικαίωμα τθσ μειοψθφίασ) είτε, εναλλακτικά, με πρόταςθ δφο 
τουλάχιςτον κοινοβουλευτικϊν ομάδων τθσ Αντιπολίτευςθσ με τθν προχπόκεςθ θ μία εξ αυτϊν να 
είναι αυτι τθσ Αξιωματικισ Αντιπολίτευςθσ (ς. 171-172). Υρβλ. ςχετικά (με υιοκζτθςθ τθσ 

http://www.constitutionalism.gr/
http://www.constitutionalism.gr/


   Ωζηφζν, είλαη ζθφπηκν, αληί ηεο αλαδήηεζεο ηνπ θαζνξηζηηθνχ θνξέα γηα ηελ 

απφθαζε δηεμαγσγήο δεκνςεθηζκάησλ  κεηαμχ ησλ πφισλ ηεο εθηειεζηηθήο 

εμνπζίαο, λα αλαδεηεζνχλ ζεζκνί «άκεζεο δεκνθξαηίαο» κε πξσηνβνπιία ηεο ίδηαο 

ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίνη, ρσξίο λα αθπξψλνπλ ηνλ αληηπξνζσπεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

πνιηηεχκαηνο, ζα εκπινπηίδνπλ ηηο ζπκκεηνρηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο
121

. Γειαδή, νη 

ζεζκνί απηνί πξέπεη πξνθαλψο λα εθιακβάλνληαη θαη λα ππεξεηνχλ ηνλ εκπινπηηζκφ 

ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη φρη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο, θαζφζνλ είλαη 

ζσζηφο ν ηζρπξηζκφο φηη «δεκνθξαηία ρσξίο αληηπξνζσπεπηηθνχο ζεζκνχο δελ 

λνείηαη [θαη] φπνηε επηρεηξήζεθε ε ππνθαηάζηαζε ηεο Βνπιήο κε ζεζκνχο ζαλ ην 

δεκνςήθηζκα θαη ηα ππνθαηάζηαηά ηνπ, ε δεκνθξαηία δελ άξγεζε λα θαηαξξεχζεη, 

πξνο δφμαλ θάζε είδνπο δεκαγσγψλ»
122

. Σειηθά, ε θαη’ αξρήλ πηνζέηεζε ηέηνησλ 

ζεζκψλ δελ παξαβιέπεη ηηο δηαηππσκέλεο επηθπιάμεηο πνιιψλ γηα ηνπο θηλδχλνπο 

ηνπο
123

, νη νπνίνη φκσο ζε κεγάιν βαζκφ κπνξεί λα κεησζνχλ κε εηζαγσγή αλάινγσλ 

εμηζνξξνπεηηθψλ ζηνηρείσλ, ειέγρσλ θαη εγγπήζεσλ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, 

αλαδεηήζεηο ακεζνδεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαηαγξάθνληαη ζηηο  πξνηάζεηο ακθφηεξσλ 

ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο. 

   πγθεθξηκέλα, ε Οκάδα Δξγαζίαο Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά. πξνηείλεη ηελ πξφθιεζε 

δεκνςεθίζκαηνο, κεηαμχ άιισλ θαη κε βάζε ηε βνχιεζε πελήληα ρηιηάδσλ πνιηηψλ, 

αθήλνληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο ζε ζρεηηθφ λφκν πνπ ζα εθδνζεί. Πεξαηηέξσ, δελ 

εμεηδηθεχνληαη ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνθεξπρζεί ζρεηηθφ 

δεκνςήθηζκα, δει. αλ ζα αθνξά «εζληθφ ζέκα», αλ ζα αθνξά «ςεθηζκέλα 

λνκνζρέδηα πνπ ξπζκίδνπλ ζνβαξφ θνηλσληθφ δήηεκα, εθηφο απφ ηα δεκνζηνλνκηθά», 

θ.η.ι. 

   Ληγφηεξν ζπγθξαηεκέλε, σο πξνο απηφ ην δήηεκα, ε ππφ θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ 

Οκάδα Δξγαζίαο
124

 πξνηείλεη ηελ πξνθήξπμε δεκνςεθίζκαηνο (γηα εζληθά ζέκαηα
125

) 

                                                                                                                                                                      
προχπόκεςθσ τθσ πρόταςθσ των 2/5 του ςυνόλου των βουλευτϊν και δζςμιασ αρμοδιότθτασ του 
ΥτΔ) Ξ.ΧΦΩΧΤΓΣΡΣ, Υροτάςεισ για τθν ανακεϊρθςθ του Χυντάγματοσ, ςε: 
http://chrysogonos.blogspot.gr, 24-7-2016.  
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 Βλ. εκτενϊσ Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘ,  ο.π. ςθμ.  44, ς. 165 επ., Ο.ΥΑΥΑΔΣΥΣΪΟΣΩ,  ο.π. ςθμ. 115, ιδίωσ ς. 63-
64, Χ.ΑΡΚΤΥΣΩΟΣ,  Θ ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ μεταξφ οικονομικισ κρίςθσ και αντιπολιτικισ, ςε: : 
Θ πρόκλθςθ τθσ Ανακεϊρθςθσ του Χυντάγματοσ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 267-279, 276, Β.ΨΧΕΒΦΖΡΘ, Κεςμοί 
άμεςθσ δθμοκρατίασ ςτον ευρωπαϊκό χϊρο. Υροβλιματα και Υροοπτικζσ, Ακινα, 2017. Υεραιτζρω, 
υπζρ τθσ υιοκζτθςθσ τζτοιων κεςμϊν, βλ. Γ.ΞΑΧΛΠΆΨΘ, ο.π. ςθμ. 66, Γ.ΓΕΦΑΥΕΨΦΜΨΘ, Τχι άλλθ 
άςκοπθ ανακεϊρθςθ, Ελευκεροτυπία, 5-2-2013. 
122

 Ρ.ΑΟΛΒΛΗΆΨΣΧ ο.π. ςθμ. 44, ς. 110.  
123

 Βλ. αναλυτικά Ο.ΥΑΥΑΔΣΥΣΪΟΣΩ, ο.π. ςθμ. 115, ς. 54 επ., Γ.ΨΑΧΤΥΣΩΟΣ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 80 επ., 
Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘ, ο.π. ςθμ.  44, ς. 173 επ., Λ.ΒΑΦΒΛΨΧΛΏΨΘ, ο.π. ςθμ. 56, ς. 43 επ., Χ.ΑΡΚΤΥΣΩΟΣ, ο.π. 
ςθμ. 121, ς. 276 επ.  Επίςθσ βλ. Κ.ΔΛΑΠΑΡΨΤΥΣΩΟΣ,  Δθμοψθφιςματικόσ φαςιςμόσ, Ξακθμερινι, 5-
7-2016.  
124

 Σ Ρ.ΑΟΛΒΛΗΆΨΣΧ (Ψα δθμοψθφίςματα του κ. Ψςίπρα, Ξακθμερινι, 31-7-2016)  είναι επικριτικόσ 
ςτον πλθκωριςμό των προβλεπόμενων δυνατοτιτων για δθμοψθφίςματα, που υποδθλϊνουν τθν 
αμφιςβιτθςθ του κυβερνθτικοφ κόμματοσ ςτθν αντιπροςωπευτικι δθμοκρατία, θ οποία ωςτόςο 
«είναι θ μόνθ που μπορεί να εξαςφαλίςει  τθ λιψθ αποφάςεων χωρίσ παρορμιςεισ, φςτερα από 
διαβοφλευςθ, ςε δυςεπίλυτα προβλιματα, ελάχιςτα από τα οποία μποροφν να αντιμετωπιςκοφν ςτθ 
λογικι του μαφρου και του άςπρου». Υεραιτζρω, βλ. .ΞΣΡΨΛΆΔΘ, Ζνα «ςχιηοφρενικό» 
ανακεωρθτικό ςχζδιο, Real News, 31-7-2016, o οποίοσ επιςθμαίνει ότι «θ διενζργεια 
δθμοψθφιςμάτων με λαϊκι πρωτοβουλία εγκυμονεί τον κίνδυνο τθσ λαϊκισ χειραγϊγθςθσ από 

http://chrysogonos.blogspot.gr/


«χζηεξα απφ ελππφγξαθεο αηηήζεηο ηνπιάρηζηνλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ πνιηηψλ, 

εγγεγξακκέλσλ ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο». Πεξαηηέξσ, παξάιιεια κε ηελ 

πθηζηάκελε ξχζκηζε γηα πξνθήξπμε (θαη’ απνηέιεζκα, θπβεξλεηηθνχ) 

δεκνςεθίζκαηνο «γηα ςεθηζκέλα λνκνζρέδηα πνπ ξπζκίδνπλ ζνβαξφ θνηλσληθφ 

δήηεκα εθηφο απφ ηα δεκνζηνλνκηθά», πξνβιέπεηαη ε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο επί 

ςεθηζκέλνπ λνκνζρεδίνπ (ή πξφηαζεο λφκνπ) κε έλα εθαηνκκχξην ελππφγξαθεο 

αηηήζεηο
126

. Αθφκε, πξνηείλεηαη, κε αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 28 ., δεκνςήθηζκα γηα 

ηελ επηθχξσζε νπνηαζδήπνηε δηεζλνχο ζπλζήθεο κεηαβηβάδεη  θπξηαξρηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ θξάηνπο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, αθνχ πξνεγεζεί ε θχξσζε απφ 

ηε Βνπιή
127

. Σέινο, πξνηείλεηαη ε αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 110 παξ. 5 ., 

απαηηψληαο ηελ έγθξηζε ηεο εγθεθξηκέλεο απφ ηε Βνπιή αλαζεσξεηηθήο πξφηαζεο 

θαη απφ ην εθινγηθφ ζψκα, κεηά απφ δεκνςήθηζκα πνπ πξνθεξχζζεη ν ΠηΓ
128

. 

   Δπηπιένλ, απφ ηελ ππφ θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ Οκάδα Δξγαζίαο πξνηείλεηαη ε 

αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 73 . έηζη ψζηε  ην δηθαίσκα πξφηαζεο λφκσλ λα αλήθεη 

(φρη κφλν ζηε Βνπιή θαη ζηελ Κπβέξλεζε, αιιά) «θαη ζηνπο πνιίηεο, κεηά απφ 

ζπγθέληξσζε εθαηφ ρηιηάδσλ ελππφγξαθσλ αηηήζεσλ, φπσο λφκνο νξίδεη»
129

.      

3.1.2.4. Ζ πξφηαζε γηα απνθαηάζηαζε ελφο πξαγκαηηθνχ ξπζκηζηηθνχ (θαη φρη απιά 

δηεθπεξαησηηθνχ) ξφινπ ζηνλ ΠηΓ θαηά ηνλ δηνξηζκφ Κπβέξλεζεο.  

   Ζ πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηνπ άξζξνπ 37 . 1975/86/01/08, ην νπνίν ξπζκίδεη 

εμαληιεηηθά ηε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ θπβέξλεζεο,  δελ αλαθεξφηαλ ζηηο πξνηάζεηο 

ηνπ Κηλήκαηνο Αιιαγήο
130

. Αλαθεξφηαλ φκσο κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ ηφζν ηεο ππφ 

                                                                                                                                                                      
δυναμικζσ μειοψθφίεσ ι τθσ αξιοποίθςθσ δθμοψθφιςματικϊν πρακτικϊν για τθν ενίςχυςθ 
κομματικϊν θγεςιϊν, παρακάμπτοντασ ςυλλογικά όργανα όπωσ πρωτίςτωσ το Ξοινοβοφλιο».    
125

 Βλ. ςθμ. 3, ς. 5. 
126

 Σ Ξ.ΧΦΩΧΤΓΣΡΣΧ (ο.π. ςθμ. 120) προτείνει τθ μείωςθ του αρικμοφ των ενυπόγραφων αιτιςεων 
πολιτϊν ςτισ τριακόςιεσ χιλιάδεσ. 
127

 Βλ. Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘ  (ο.π. ςθμ.  44, ς. 118 επ.) για τισ προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ είναι αποδεκτό 
ζνα τζτοιο «ειδικό» δθμοψιφιςμα, που όμωσ δεν υπάρχουν ςτθν ωσ άνω πρόταςθ, θ οποία είναι 
«απόλυτθ, υπερβολικι και εν τζλει εξαιρετικά προβλθματικι» (Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘΧ, ο.π. ςθμ. 115). 
128

 Υρόκειται για το λεγόμενο «ςυνταγματικό *ανακεωρθτικό+ δθμοψιφιςμα», το οποίο δεν είναι 
άγνωςτο ςε αρκετζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ *βλ. Ο.ΥΑΥΑΔΣΥΣΪΟΣΩ, ο.π. ςθμ. 115, ς. 51-52, κακϊσ και 
Ο.ΥΑΥΑΔΣΥΣΪΟΣΩ, Κεςμοί άμεςθσ δθμοκρατίασ (επίλογοσ ςτο βιβλίο Β.Ψςεβρζνθ), ςε: 
www.constitutionalism.gr, θμ. καταχ. 22-8-2017, ς. 6 επ.+. Χφμφωνοι με μια τζτοια ρφκμιςθ οι 
Γ.ΑΩΔΜΞΣΧ (Σι κεςμοί άμεςθσ Δθμοκρατίασ και θ επικείμενθ Χυνταγματικι Ανακεϊρθςθ, ΚΥΔΔ 
12/2017, ς. 1121-1130, 1128) και Λ.ΒΑΦΒΛΨΧΛΏΨΘΧ (ο.π. ςθμ. 56, ς. 108), ενϊ δεν φαίνεται να τθν 
αποκλείει ο Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘΧ (Ψα ανυπζρβλθτα όρια τθσ ςυνταγματικισ ανακεϊρθςθσ,  ςε: 
www.constitutionalism.gr, θμ. καταχ. 20-8-2016).  Contra ο Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣΧ, Ψα όρια τθσ ανακεϊρθςθσ 
του Χυντάγματοσ 1975, παρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ, 1984, ς. 231 επ. Χυναφϊσ, βλ. και Α.ΠΑΡΛΨΆΞΘ, 
Ανάμεςα ςτθ γελοιοποίθςθ και ςτθν αςζβεια, Ξακθμερινι, 31-7-2016.   
129

 Βλ. ςθμ. 3, ς. 5 και 51. Υρόκειται για τθν πιο «ιπια» (ςτο μζτρο που ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ 
πολιτϊν απλά απαιτεί ςυηιτθςθ ςτθ Βουλι, χωρίσ να τθ δεςμεφει) μορφι του κεςμοφ τθσ «λαϊκισ 
νομοκετικισ πρωτοβουλίασ» (πρβλ. Ο.ΥΑΥΑΔΣΥΣΪΟΣΩ, ο.π. ςθμ. 115, ς. 48-49). Κετικά ςτθν 
πρόταςθ αυτι οι Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘΧ  (ο.π. ςθμ. 115) και Γ.ΑΩΔΜΞΣΧ (ο.π. ςθμ. 128, ς. 1128-1129).   
Υεραιτζρω,  βλ. ςχετικά Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 170, Θ.ΡΛΞΣΟΤΥΣΩΟΣ,  Σ κεςμόσ τθσ λαϊκισ 
νομοκετικισ και ςυνταγματικισ πρωτοβουλίασ, εκδ. Αντ.Χάκκουλα, Ακινα–Ξομοτθνι, 1997. 
130

 Βλ. ςθμ. 5. 

http://www.constitutionalism.gr/
http://www.constitutionalism.gr/


θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ Οκάδαο Δξγαζίαο
131

 φζν θαη ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο 

Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά.
132

, κε ζεκαληηθέο φκσο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο. 

   ηελ πξφηαζε ηεο ππφ θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ Οκάδαο Δξγαζίαο αθαηξείηαη ε 

πθηζηάκελε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 37, παξ, 3, εδ. β` ., θαηά ηελ νπνία «θάζε 

δηεξεπλεηηθή εληνιή ηζρχεη γηα ηξεηο εκέξεο». Πεξαηηέξσ, αθαηξείηαη εθείλν ην 

ζεκείν ηεο πθηζηάκελεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 37, παξ. 3, εδ. α`, θαηά ην νπνίν 

πξνβιέπεηαη φηη κεηά απφ απνηπρία ησλ πξνεγνχκελσλ (πξψηεο θαη δεχηεξεο) 

δηεξεπλεηηθψλ εληνιψλ,  ρνξεγείηαη απφ ηνλ ΠηΓ δηεξεπλεηηθή εληνιή ζηνλ αξρεγφ 

ηνπ ηξίηνπ ζε θνηλνβνπιεπηηθή δχλακε θφκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί ε 

δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο πνπ λα απνιακβάλεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο 

Βνπιήο. Αλη’ απηνχ, βάζεη ηεο πξφηαζεο, ν ΠηΓ «ζπγθαιεί ην πκβνχιην Πνιηηηθψλ 

Αξρεγψλ ψζηε λα δηεξεπλήζεη αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο απφ 

ηα θφκκαηα ηεο Βνπιήο», δειαδή αλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κπνξεί λα πξνθχςεη  

θπβέξλεζε πνπ λα ιάβεη ςήθν εκπηζηνζχλεο απφ ηε Βνπιή, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ νη εθινγέο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη λα 

αζθεί ν ΠηΓ απηή ηελ κε επξχηεξε (ζε ζρέζε κε φ, ηη ηζρχεη ζήκεξα) επρέξεηα 

θηλήζεσλ ξπζκηζηηθή αξκνδηφηεηα νξίδεηαη ζε «ζαξάληα εκέξεο απφ ηελ πάξνδν 

άπξαθηεο ηεο δεχηεξεο εληνιήο». 

   Καηά ηα ινηπά, ζηελ πξφηαζε ηεο ππφ θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ Οκάδαο Δξγαζίαο 

νη πθηζηάκελεο δηαηάμεηο δηαηεξνχληαη. Γειαδή,  αλ απνηχρεη ε δπλαηφηεηα 

ζρεκαηηζκνχ θνηλνβνπιεπηηθήο θπβέξλεζεο, ηφηε επηδηψθεηαη ζρεκαηηζκφο 

θπβέξλεζεο απφ φια ηα θφκκαηα ηεο Βνπιήο γηα δηελέξγεηα εθινγψλ (νηθνπκεληθή 

εθινγηθή θπβέξλεζε). Αλ θαη πάιη δελ επδνθηκήζεη ν ζρεκαηηζκφο κηαο ηέηνηαο 

θπβέξλεζεο, ζρεκαηίδεηαη ππεξεζηαθή θπβέξλεζε (κε Πξσζππνπξγφ –κε θξηηήξην 

ηελ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΠηΓ, «φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε απνδνρή»- είηε ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο είηε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ είηε ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ) πξνο δηελέξγεηα εθινγψλ
133

.  

   θνπφο ησλ πθηζηάκελσλ ζπληαγκαηηθψλ ξπζκίζεσλ, θαξπψλ ηεο αλαζεψξεζεο 

ηνπ 1986
134

, νη νπνίεο ηππνπνηνχλ κε κνλαδηθά ιεπηνκεξή ηξφπν ηε δηαδηθαζία 

δηνξηζκνχ  Πξσζππνπξγνχ, είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο δεδεισκέλεο. Ζ αξρή 

απηή  είρε δεηλνπαζήζεη ζην πξνδηθηαηνξηθφ παξειζφλ
135

. Δπαθφινπζν απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ είλαη ν πεξηνξηζκέλα ξπζκηζηηθφο έσο δηεθπεξαησηηθφο ξφινο ηνπ ΠηΓ. Ο 

ηειεπηαίνο πεξηνξίδεηαη (κεηά ηελ απνηπρία ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο χζηεξα απφ ηηο 

ηξεηο απζηεξά ηππνπνηεκέλεο θαη κε απζηεξέο πξνζεζκίεο δηεξεπλεηηθέο εληνιέο) ζε 

κηα άηππε ζχζθεςε ησλ αξρεγψλ ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ θνκκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ θνηλνβνπιεπηηθήο θπβέξλεζεο θαη λα 
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 Βλ. ςθμ. 1, ς. 36-37. 
132

 Βλ. ςθμ. 3, ς. 28-29. 
133

 Για τισ ιςχφουςεσ ρυκμίςεισ βλ., αντί πολλϊν, .ΞΣΡΨΛΆΔΘ, άρκρο 37, ςε: Φ.Χπυρόπουλοσ/ 
.Ξοντιάδθσ/ Χ.Ανκόπουλοσ/Γ.Γεραπετρίτθσ (επιςτ. διευκ.), ο.π. ςθμ. 69, ς. 842-859,  852-853.  
134

 Βλ. εκεί ο.π. ςθμ. 23 και 12. 
135

 Βλ. αντί πολλϊν Γ.ΑΡΑΧΨΑΧΛΆΔΘ, Σ διοριςμόσ και θ παφςθ των κυβερνιςεων ςτθν Ελλάδα. Από 
τθν αρχι τθσ δεδθλωμζνθσ ςτο Χφνταγμα του 1975, UNIVERSITY STUDIO PRESS, Κεςςαλονίκθ, 1981. 



απνθεπρζνχλ νη εθινγέο
136

.  Βέβαηα, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη παξά ηνλ δηθνλνκηθφ 

ηνπ ραξαθηήξα ην άξζξν 37 εμππεξέηεζε ζε γεληθέο γξακκέο ηνλ ζθνπφ ηνπ ηφζν ζε 

πεξίπησζε απηνδχλακσλ κνλνθνκκαηηθψλ θπβεξλήζεσλ φζν θαη θπβεξλήζεσλ 

ζπλεξγαζίαο.  

   Οη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο, θαη’ αξράο, κε ηελ αθαίξεζε ηεο κηθξήο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο ηζρχνο απφ ηηο δηεξεπλεηηθέο εληνιέο,  δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπδεηήζεηο κεηαμχ 

ησλ θνκκάησλ γηα ηελ επίηεπμε πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ 

θνηλνβνπιεπηηθήο θπβέξλεζεο
137

. Πεξαηηέξσ,  ε δπλαηφηεηα απηή δηεπθνιχλεηαη κε 

ηελ ππνρξεσηηθή ζχγθιεζε απφ ηνλ ΠηΓ ηνπ (ζεζκηθά αλαγλσξηζηένπ θαηά ηελ 

πξφηαζε
138

) πκβνπιίνπ ησλ Πνιηηηθψλ Αξρεγψλ, φπνπ ν ξπζκηζηηθφο ξφινο ηνπ 

ΠηΓ ζα αζθείηαη κε κεγαιχηεξα ρξνληθά πεξηζψξηα θαη κε  κεγαιχηεξε επρέξεηα 

θηλήζεσλ
139

. Καη απηά  ρσξίο λα ππάξρνπλ δηαηάμεηο πνπ  ζα επέηξεπαλ ηελ 

παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο δεδεισκέλεο. πλεπψο, νη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο είλαη 

θαη’ αξράο ζε ζσζηή θαηεχζπλζε
140

.   

   Ζ πξφηαζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά. εθθηλεί απφ ηελ ίδηα 

αθεηεξηαθή ζέζε ηεο «ζρεηηθήο ελίζρπζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο»
141

. Μεηαμχ ησλ πξνηεηλνκέλσλ αιιαγψλ είλαη ε εμ νινθιήξνπ 

αληηθαηάζηαζε ηεο «δηθνλνκηθήο» εκπλεχζεσο ξχζκηζεο ησλ δηεξεπλεηηθψλ εληνιψλ 

ηνπ ηζρχνληνο άξζξνπ 37, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ν ΠηΓ κεγαιχηεξε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα θαηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Πξσζππνπξγνχ. Απηφ, θαη’ αξράο, είλαη ζε ζσζηή 

θαηεχζπλζε.  Καη’ απνηέιεζκα, φκσο, νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο, παξαθάκπηνληαο 

ηελ αξρή ηεο δεδεισκέλεο, ππεξβαίλνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ ξφινπ 

ηνπ ΠηΓ ζην δήηεκα απηφ. Δλ ηέιεη, ειινρεχεη ν θίλδπλνο, ζε νξηαθέο πεξηπηψζεηο, 

λα νδεγήζνπλ ζε ζεζκηθή θξίζε, ηδίσο αλ ν ΠηΓ απνθηήζεη απμεκέλε πνιηηηθή 

λνκηκνπνίεζε κέζσ ηεο άκεζεο εθινγήο ηνπ απφ ηνλ ιαφ
142

. 

   πγθεθξηκέλα: ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε, ν ΠηΓ  πξνηείλεη ζηε Βνπιή ηνλ 

ππνςήθην Πξσζππνπξγφ, έρνληαο ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα δεηήζεη ηε (κε 
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 Ωπό τισ υφιςτάμενεσ ρυκμίςεισ, ο ΥτΔ διαςϊηει τον ρυκμιςτικό του ρόλο  κατά τθν επιλογι του 
Υρωκυπουργοφ μεταξφ των Υροζδρων των ανϊτατων δικαςτθρίων για τον ςχθματιςμό υπθρεςιακισ 
εκλογικισ κυβζρνθςθσ (βλ. Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 23, ς. 42). 
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 Υρβλ. .ΞΣΡΨΛΆΔΘ,  ο.π. ςθμ. 133, ς. 859. Γενικότερα βλ. Λ.ΞΑΠΨΧΜΔΣΩ, Ψο κοινοβουλευτικό 
ςφςτθμα. Δθμοκρατικι αρχι και κοινοβουλευτικι ευκφνθ, εκδ. Χαββάλασ, 2011, ς. 170 επ. και 
Α.ΠΑΡΛΨΆΞΘ, Θ «δεδθλωμζνθ» και θ αδιλωτθ πολιτικι κρίςθ, Ελευκεροτυπία, 12-11-1989, ιδθ ςε: 
H ςυνταγματικι ςυγκυρία τθσ μεταπολιτευτικισ δθμοκρατίασ, Εξάντασ, Ακινα, 1997, ς. 136-140.  
138

 Βλ. εκεί ο.π. ςθμ. 53. 
139

 Σ Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘΧ (ο.π. ςθμ. 44, ς. 239 επ.) ζχει υποςτθρίξει τθν αποκατάςταςθ του ρυκμιςτικοφ 
ρόλου του ΥτΔ και δια τθσ χοριγθςθσ μεγαλφτερθσ ευχζρειασ  ςε ςχζςθ με τον διοριςμό 
Υρωκυπουργοφ, με περαιτζρω χοριγθςθ δυνατότθτασ να ορίηει, φςτερα από ςυνεννοιςεισ με τα 
κόμματα, Υρωκυπουργό διακομματικισ εκλογικισ κυβζρνθςθσ, αν βζβαια αποτφγχανε ο 
ςχθματιςμόσ κοινοβουλευτικισ κυβζρνθςθσ. Ζτςι, κα καταργοφνταν ο κεςμόσ των υπθρεςιακϊν 
εκλογικϊν κυβερνιςεων, που εκτόσ των άλλων μπορεί να αποβεί και προβλθματικόσ αν χρειαςτεί να 
αντιμετωπιςτοφν επειγόντωσ ςοβαρά πολιτικά ι εκνικά ηθτιματα (για το ηιτθμα αυτό βλ. και 
Α.ΠΆΡΕΧΘ, ο.π. ςθμ. 23, ς. 43).  
140

 Ζτςι, Κ.ΘΦΤΧ, ο.π. ςθμ. 45, ς. 1029, Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘΧ, ο.π. ςθμ. 115. 
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 Βλ. ςθμ. 3, ς. 7. 
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 Επιφυλακτικι/αρνθτικι γνϊμθ για τισ προτεινόμενεσ αλλαγζσ ζχουν εκφράςει οι Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘΧ  
(ο.π. ςθμ. 115), .ΞΣΡΨΛΆΔΘΧ (ο.π. ςθμ. 133, ς. 859), Α.ΧΑΨΗΙΧ (Πεταξφ ςτακερότθτασ και 
νομιμοποίθςθσ, Ξακθμερινι, 17-7-2016), 



δεζκεπηηθή) γλψκε «ηνπ πκβνπιίνπ ησλ αξρεγψλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζηε Βνπιή». Δθφζνλ ε Βνπιή δειψζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο, δηα 

ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ, ηφηε ν πξνηαζείο 

δηνξίδεηαη Πξσζππνπξγφο. Έηζη φκσο δελ ηίζεηαη θξαγκφο ζηνλ ΠηΓ απφ ηελ αξρή 

ηεο δεδεισκέλεο, αθνχ απηφο κπνξεί λα πξνηείλεη «αθφκε θαη ηνλ θεπνπξφ ηνπ», 

αξθεί λα ιάβεη εθ ησλ πζηέξσλ ςήθν εκπηζηνζχλεο απφ ηε Βνπιή
143

. Βέβαηα, θαηά 

ηελ πξφηαζε, αλ ν πξνηεηλφκελνο δελ εθιεγεί, ε Βνπιή, κφλε ηεο, «εθιέγεη 

Πξσζππνπξγφ κε ηελ απηή πιεηνςεθία» θαη αθνινχζσο, αλ θαη πάιη δελ εθιεγεί, ε 

ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη, νπφηε Πξσζππνπξγφο εθιέγεηαη ν ζρεηηθψο 

πιεηνςεθήζαο.  ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν ΠηΓ κπνξεί, αληί ηνπ δηνξηζκνχ σο 

Πξσζππνπξγνχ ηνπ ζρεηηθψο πιεηνςεθήζαληνο, λα δηαιχζεη ηε Βνπιή («κία κφλν 

θνξά γηα ηνλ ιφγν απηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηνχο ζεηείαο ηεο») θαη λα 

πξνθεξχμεη εθινγέο.  

   Καηά ηελ πξφηαζε, κε ηηο ξπζκίζεηο απηέο «ειπίδεηαη φηη έηζη ζα απνθεπρζεί ε 

``εχθνιε’’ θαη πάλησο ζπρλή πξνζθπγή ζηηο θάιπεο θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ πνιηηηθέο 

ζπλαηλέζεηο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο». Απηφο ν ζθνπφο ππεξεηείηαη θαη κε ηελ 

επνηθνδνκεηηθή ςήθν δπζπηζηίαο, ε νπνία επίζεο πξνηείλεηαη` δειαδή, δελ αξθεί γηα 

ηελ απφζπξζε ηεο εκπηζηνζχλεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

βνπιεπηψλ, αιιά ρξεηάδεηαη ηαπηφρξνλα θαη ε πξφηαζε γηα λέν Πξσζππνπξγφ
144

.  

   Δλ θαηαθιείδη, ε δεκηνπξγία πνιηηηθψλ ζπλαηλέζεσλ, ζηηο νπνίεο ζηνρεχεη ε 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά., πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγεηαη ε ζπρλή πξνζθπγή ζηηο θάιπεο, ελδέρεηαη, ζε νξηαθέο πεξηπηψζεηο, λα 

έρεη σο θφζηνο κηα παξέκβαζε ηνπ ΠηΓ ζηελ πνιηηηθή δσή πνπ μεπεξλά ηνλ 

ξπζκηζηηθφ ηνπ ξφιν, θαη λα νδεγήζεη ζε ζεζκηθή θξίζε.   

3.1.3. Μεκνλσκέλεο πξνηάζεηο αλαζεψξεζεο ζπλαθείο κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΠηΓ. 

3.1.3.1. Ζ πξφηαζε γηα δπλαηφηεηα ζχγθιεζεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνλ ΠηΓ 

θαη ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ. 

   Πξνηεηλφηαλ απφ ηελ ππφ θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ Οκάδα Δξγαζίαο, σο 

πξνζηηζέκελε ηξίηε παξάγξαθνο ζην άξζξν 38 . 1975/86/01/08, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία «ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα ζπγθαιεί 

ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην»
145

. Καη κάιηζηα ε πξάμε απηή δελ 

ζα ρξεηαδφηαλ, θαηά ηελ πξφηαζε, ηελ πξνζππνγξαθή ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. 

Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα απηνχζηα επαλαθνξά δηάηαμεο ηνπ . 1975
146

, ε νπνία 

θαηαξγήζεθε κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1986
147

. 

   Δλ πξνθεηκέλσ, δελ ηίζεηαη δήηεκα απνθαηάζηαζεο ηνπ ξπζκηζηηθνχ ξφινπ ηνπ 

ΠηΓ, αιιά  επαλαθνξάο ηεο δπλαηφηεηαο  επεξεαζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπλδξνκήο ηνπ εληειψο αφξηζηνπ φξνπ ησλ 

«εθηάθησλ πεξηζηάζεσλ», ηηο νπνίεο ν ΠηΓ απζαηξέησο ζα θξίλεη φηη ζπληξέρνπλ. 

Έηζη, «ε παξάθακςε ηνπ Πξσζππνπξγνχ –ηνχηνο ζα θιεζεί λα ζπκκεηάζρεη ζε 
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 Βλ. εκεί ο.π. ςθμ. 12. 
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 Βλ. ςθμ. 3, ς. 44. 
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 Βλ. ςθμ. 1, ς. 38. 
146

 Βλ. εκεί ο.π. ςθμ. 13. 
147

 Βλ. εκεί ο.π. ςθμ. 25. 



ζπλεδξίαζε, πξνθιεζείζα εξήκελ ηνπ, ηνπ νξγάλνπ ηνπ νπνίνπ πξνΐζηαηαη, 

εμαζθαιίδεη ηελ ελφηεηά ηνπ θαη θαηεπζχλεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο- εηζάγεη, αλεπίηξεπηα θαη δίρσο λα απαηηείηαη ε 

πξνζππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο πξάμεο, ζηνηρεία πξνεδξηθνχ ζπζηήκαηνο, αιινηψλεη 

ππέξκεηξα ηε κνξθή ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ππνλνκεχεη επηθίλδπλα 

ηε ζηνηρεηψδε ιεηηνπξγία ηνπ»
148

.   

3.1.3.2. Ζ πξφηαζε γηα δπλαηφηεηα ηνπ ΠηΓ λα δηαιχεη ηε Βνπιή, αλ θξίλεη φηη ε 

ζχλζεζή ηεο βξίζθεηαη ζε πξνθαλή δπζαξκνλία κε ην ιατθφ αίζζεκα ή δελ 

εμαζθαιίδεη ηελ θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα. 

   Πξνηεηλφηαλ απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά. Καηά ηελ πξφηαζε, «ν 

Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο άπαμ κφλν κπνξεί λα δηαιχζεη ηε Βνπιή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, αλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ε ζχλζεζή ηεο βξίζθεηαη ζε 

πξνθαλή δπζαξκνλία πξνο ην ιατθφ αίζζεκα ή δελ εμαζθαιίδεη ηελ θπβεξλεηηθή 

ζηαζεξφηεηα»
149

. Πξφθεηηαη γηα επαλαθνξά ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 41 παξ. 1 . 

1975
150

, κε ηε δηαθνξά φηη ζηελ πξφηαζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο δελ ππάξρεη ε 

εθθνξά (κε δεζκεπηηθήο, πάλησο) γλψκεο επί ηεο δηάιπζεο, απφ ην (θαηαξγεκέλν 

πιένλ) πκβνχιην ηεο Γεκνθξαηίαο. 

   Μεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1986 αθαηξέζεθε  απφ ηνλ ΠηΓ απηή ε δπλαηφηεηα 

αληηπιεηνςεθηθήο δηάιπζεο ηεο Βνπιήο, κε βάζε αφξηζηεο θαη ξεπζηέο έλλνηεο πνπ  

ζα  αμηνινγνχζε, κφλνο, ν ΠηΓ. Βέβαηα, ππφ ηελ ηζρχνπζα ξχζκηζε  παξακέλεη ε 

δπλαηφηεηα ηνπ ΠηΓ  λα δηαιχεη ηελ Βνπιή, αλ ε ζχλζεζή ηεο δελ εμαζθαιίδεη ηελ 

θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα. Ωζηφζν, απηή δπλαηφηεηα ηνπ ΠηΓ νξηνζεηείηαη, ψζηε λα 

κελ κπνξεί λα αζθεζεί απζαίξεηα, ζην κέηξν πνπ απαηηείηαη λα έρνπλ παξαηηεζεί ή 

θαηαςεθηζηεί απφ ηε Βνπιή δχν Κπβεξλήζεηο θαη ε ζχλζεζε ηεο Βνπιήο λα κελ 

εμαζθαιίδεη θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα
151

.  

   Βέβαηα, ζηελ πξφηαζε ηεο σο άλσ Οκάδαο Δξγαζίαο ηίζεηαη ζηνλ ΠηΓ έλαο 

θξαγκφο ζε  κηα θαηαρξεζηηθή εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο, θαζφζνλ  απηφο κπνξεί λα 

αζθήζεη απηή ηελ αξκνδηφηεηα «άπαμ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ». Ο 

θξαγκφο απηφο απνθηά κεγαιχηεξε ηζρχ ιφγσ ηνπ φηη –ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε- ζε 

πεξίπησζε πξφσξεο δηάιπζεο ηεο Βνπιήο, ε επφκελε Βνπιή ζα εθιεγεί γηα ζεηεία 

ίζε πξνο ηελ ππνιεηπφκελε ζεηεία ηεο Βνπιήο πνπ δηαιχζεθε
152

.  

   Παξά ηνπο σο άλσ θξαγκνχο/πεξηνξηζκνχο, ε δηάηαμε δελ παχεη λα είλαη 

αληηθνηλνβνπιεπηηθή θαη λα ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ 

ΠηΓ ζηνλ ξπζκηζηηθφ ηνπ ξφιν. Ο ηειεπηαίνο ζα έρεη ηελ -θαηά επξχηαηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα- δπλαηφηεηα, εξκελεχνληαο, κφλνο ηνπ, αφξηζηεο θαη ξεπζηέο έλλνηεο (ρσξίο 
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 Κ.ΘΦΤΧ, ο.π. ςθμ. 45, ς. 1030. 
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 Βλ. ςθμ. 3, ς. 30. 
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 Βλ. εκεί ο.π. ςθμ. 14. 
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 Βλ. εκεί ο.π. ςθμ. 27. Για τισ προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ διάταξθσ, θ οποία ζχει «εξαιρετικά 
περιοριςμζνθ εφαρμογι» βλ. Φ.ΧΥΩΦΤΥΣΩΟΣ, άρκρο 41, ςε: Φ.Χπυρόπουλοσ/.Ξοντιάδθσ/ 
Χ.Ανκόπουλοσ/Γ.Γεραπετρίτθσ (επιςτ. διευκ.), ο.π. ςθμ. 69, ς. 873-880, ιδίωσ 875-876. 
152

 Βλ. ςθμ. 3, ς. 30 και 36. 



ηε ζπλδξνκή θάπνησλ αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ) λα ελαληησζεί ζηε ζέιεζε ηεο 

πιεηνςεθίαο θαη λα ρεηξαγσγήζεη ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο
153

.  

3.2. Ωο πξνο ηνλ ηξφπν εθινγήο ηνπ. 

   Δλψ νη «ππεξεμνπζίεο» ηνπ ΠηΓ απνηέιεζαλ αηηία αληηπαξαζέζεσλ ζηελ Δ` 

Αλαζεσξεηηθή Βνπιή, ππήξμε ζπκθσλία σο πξνο ην δήηεκα ηεο έκκεζεο εθινγήο 

ηνπ ΠηΓ (απφ ηε Βνπιή), κε απμεκέλε πιεηνςεθία,   ε νπνία ππνρξεψλεη ζε 

επξχηεξεο ζπλαηλέζεηο
154

. Σν δήηεκα απηφ επαλήιζε ζην πξνζθήλην αξγφηεξα, κεηά 

ηελ απνδπλάκσζε ηνπ ΠηΓ θαηά ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 1986. 

   ην εγρείξεκα δξνκνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο επί Κπβέξλεζεο 

Κ.Μεηζνηάθε, ην νπνίν ηειηθά καηαηψζεθε ιφγσ ηεο πξνθήξπμεο πξφσξσλ εθινγψλ 

ηεο 10-10-1993, ζπδεηήζεθε ζην θπβεξλεηηθφ ηφηε θφκκα ηεο Ν.Γ. θαη ην δήηεκα  

ηεο άκεζεο εθινγήο ηνπ ΠηΓ απφ ηνλ ιαφ. πδεηήζεθε σο δήηεκα «δηεχξπλζεο ηεο 

ιατθήο θπξηαξρίαο θαη εμηζνξξφπεζεο ηνπ κνλνδηάζηαηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο»
155

.  ηε Βνπιή πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1993 δήηεκα 

αλαζεψξεζεο ηνπ ηξφπνπ εθινγήο ηνπ ΠηΓ δελ ηέζεθε, παξά κφλν δεηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, επί ησλ νπνίσλ φκσο δελ ππήξμε ζχγθιηζε κεηαμχ ηνπ 

(θπβεξλεηηθνχ ηφηε) ΠΑΟΚ θαη ηεο Ν.Γ.
156

. 

   ηε Βνπιή πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηεο 22-9-1996 ηέζεθε ην δήηεκα ηεο 

«εθινγίθεπζεο» ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο ηνπ ΠηΓ, πξνθεηκέλνπ λα κε δηαιχεηαη ε 

Βνπιή ιφγσ αδπλακίαο εθινγήο ηνπ. Ζ Ν.Γ. δελ ζπκθσλνχζε κε ηελ αλαζεψξεζε ζ’ 

απηφ ην δήηεκα θαη εζηίαζε ηελ πξφηαζή ηεο ζηελ ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

ΠηΓ
157

.  Δλ ηέιεη,  ε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 32 πξνηάζεθε πξνο αλαζεψξεζε, κε 

ςήθνπο θπξίσο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑΟΚ. ηελ αλαζεσξεηηθή Βνπιή πνπ είρε 

πξνθχςεη  απφ ηηο εθινγέο ηεο 9-4-2000, ε πξφηαζε απηή (ππνζηεξηδφκελε απφ ην 

θπβεξλεηηθφ θφκκα ηνπ ΠΑΟΚ)  δελ ζπγθέληξσζε ηελ απαηηνχκελε πιεηνςεθία. Ζ 

πξφηαζε πξνέβιεπε φηη, αλ δελ επηηεπρζεί νχηε ζηε δεχηεξε ςεθνθνξία ε 

πιεηνςεθία ησλ 3/5 ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ, νη ςεθνθνξίεο λα 

«επαλαιακβάλνληαη ζε δηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα ηνπ κελφο έσο φηνπ επηηεπρζεί ε 

απμεκέλε απηή πιεηνςεθία»
158

. 
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 Επιφυλακτικι/αρνθτικι γνϊμθ για τθν προτεινόμενθ αλλαγι ζχουν εκφράςει οι Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘΧ 
(ο.π. ςθμ. 116), Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣΧ (ο.π. ςθμ. 45, ς. 7), Θ.ΡΛΞΣΟΤΥΣΩΟΣΧ  (ο.π. ςθμ. 58), Α.ΧΑΨΗΙΧ   (ο.π. 
ςθμ. 142), Α.ΥΑΥΑΨΤΟΛΑΧ (Χυνταγματικι Ανακεϊρθςθ και εξιςορρόπθςθ του ςυςτιματοσ 
διακυβζρνθςθσ, ΕΔΔΔΔ 3/2017, ς. 587-618, 608). Γενικότερα  βλ. ςχετικά Δ.ΨΧΆΨΧΣ, ο.π. ςθμ. 66, ς. 
125 επ. και  237 επ. 
154

 Βλ. εκεί ο.π. ςθμ. 9.  
155

 Βλ. Β.ΒΣΟΣΩΔΆΞΘ, ο.π. ςθμ. 43, ς. 142. Επίςθσ βλ. Γ.ΧΩΨΘΦΕΟΘ – Κ.ΘΦΤ, Θ ανακεϊρθςθ του 
Χυντάγματοσ (1993-2001), εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα-Ξομοτθνι, 2001, ς. 15. 
156

 Βλ. ςτθν αγόρευςθ του Ε.Βενιηζλου ςτθν Επιτροπι Ανακεϊρθςθσ του Χυντάγματοσ, Χυνεδρίαςθ 
τθσ 12-12-1995,  ςε: Ε.ΒΕΡΛΗΕΟΣΧ, ο.π. ςθμ.  57, ς. 77-83, 79 επ. 
157

 Βλ. Γ.ΧΩΨΘΦΕΟΘ – Κ.ΘΦΤ, ο.π. ςθμ. 155, ς. 65 και 74. Επίςθσ βλ. ςτθν αγόρευςθ του Ε.Βενιηζλου 
ςτθ Χυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπι Ανακεϊρθςθσ του Χυντάγματοσ, τθσ 25-11-1997, ςε: Ε.ΒΕΡΛΗΕΟΣΧ, Θ 
ανακεϊρθςθ του Χυντάγματοσ: Χυνολικό ςχζδιο για τθν Ελλάδα του 21

ου
 αιϊνα. Χυναινετικι 

ανακεϊρθςθ ΛΛ, εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα-Ξομοτθνι, 1998, ς. 101 επ. 
158

 Βλ. Γ.ΧΩΨΘΦΕΟΘ – Κ.ΘΦΤ, ο.π. ςθμ. 155, ς. 187 και 288, κακϊσ και ς. 253-262, 260 (όπου ομιλία 
του Ε.Βενιηελου –γενικοφ ειςθγθτι τθσ πλειοψθφίασ- ςτθν Σλ. τθσ Ανακ. Βουλισ) και ς. 263-269, 268 
(όπου ομιλία του Λ.Βαρβιτςιϊτθ –ειςθγθτι τθσ μειοψθφίασ- επίςθσ ςτθν Σλ. τθσ Ανακ. Βουλισ).  



   Οη θαηαηεζείζεο πξνηάζεηο, δειαδή ηεο ππφ θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ Οκάδαο 

Δξγαζίαο, ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά. θαη απηήο ηνπ Κηλήκαηνο 

Αιιαγήο, ζπκθσλνχζαλ θαη’ αξρήλ ζε έλαλ εληζρπκέλν, αιιά πάλησο ξπζκηζηηθφ 

(θαη γη’ απηφ ππεξθνκκαηηθφ) ξφιν ηνπ ΠηΓ ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο, γηα ηνλ νπνίν (ξφιν) φκσο ν ηξφπνο εθινγήο δελ είλαη αδηάθνξνο.  

πκθσλνχζαλ πεξαηηέξσ ζηελ αλάγθε  αλαζεψξεζεο ηνπ ηξφπνπ εθινγήο ηνπ ΠηΓ 

θαη ππφ ηνλ φξν ηεο κε ππνλφκεπζεο ηνπ σο άλσ ξφινπ ηνπ, αιιά θαη ππφ ηελ 

επηδίσμε απνθπγήο ηεο δηάιπζεο ηεο Βνπιήο θαη ηεο πξνζθπγήο ζηηο θάιπεο ιφγσ 

αδπλακίαο εθινγήο ηνπ. Γηέθεξαλ φκσο ζηα κέζα κε ηα νπνία ζα επηηεπρζεί απηή ε 

επηδίσμε απνθπγήο ησλ πξφσξσλ εθινγψλ, ρσξίο λα ππνλνκεπηεί ν ππεξθνκκαηηθφο 

ξφινο ηνπ ΠηΓ.  

   Ζ επηδίσμε ηεο απνθπγήο ηεο δηάιπζεο  ηεο Βνπιήο θαη ηεο πξνζθπγήο ζε εθινγέο 

ιφγσ αδπλακίαο εθινγήο ΠηΓ.,   δηαθεξπζζφηαλ μεθάζαξα ζηε ζρεηηθή πξφηαζε 

αλαζεψξεζεο ηεο Πξνέδξνπ ηνπ «Κηλήκαηνο Αιιαγήο». χκθσλα κε ηελ πξφηαζε, 

απηή ε επηδίσμε ζα θαηαζηεί εθηθηή  κε ηελ παξάηαζε γηα έλα ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπ 

ΠηΓ, αλ δελ επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε πιεηνςεθία, θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηνπ έηνπο λα αξθνχλ ζηελ ηξίηε ςεθνθνξία (απφ ηηο 180 πνπ απαηηνχληαη 

ζήκεξα)  160 ςήθνη
159

. Δλαιιαθηηθά, πξνηεηλφηαλ ε εθινγή απφ εηδηθφ εθιεθηνξηθφ 

ζψκα, ρσξίο φκσο λα εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ ε  ελαιιαθηηθή απηή πξφηαζε. 

πλεπψο, απφ ηελ πξφηαζε δελ γίλεηαη δεθηή ε άκεζε εθινγή ηνπ ΠηΓ απφ ηνλ ιαφ, 

έζησ θαη σο ιχζε αλάγθεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη βνπιεπηηθέο εθινγέο. 

Έρεη δηαηππσζεί, σζηφζν,  θξηηηθή ζε ηέηνηεο επηινγέο κε ην επηρείξεκα φηη ηφζν νη 

επαλαιακβαλφκελεο ςεθνθνξίεο φζν θαη ε εθινγή απφ εηδηθφ εθιεθηνξηθφ ζψκα ζα 

κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ «ζηνλ επηειηζκφ ηνπ ζεζκνχ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ 

πεξαηηέξσ απνδπλάκσζή ηνπ»
160

.  

   Ζ ίδηα επηδίσμε ηεο απνθπγήο ηεο δηάιπζεο ηεο Βνπιήο θαη ηεο πξνζθπγήο ζε 

βνπιεπηηθέο εθινγέο ιφγσ αδπλακίαο εθινγήο ΠηΓ πξνέθππηε θαη απφ ηελ πξφηαζε 

ηεο ππφ θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ Οκάδαο Δξγαζίαο. Σν κέζν γηα ηελ απνθπγή ησλ 

βνπιεπηηθψλ εθινγψλ είλαη –θαηά ηελ πξφηαζε- ε άκεζε (απφ ηνλ ιαφ) εθινγή ηνπ 

ΠηΓ, αλ απνηχρεη ε εθινγή απφ απμεκέλε πιεηνςεθία ηεο Βνπιήο. πγθεθξηκέλα 

πξνηεηλφηαλ ε άκεζε (απφ ηνλ ιαφ) εθινγή, κεηαμχ ησλ δχν ππνςεθίσλ πνπ 

πιεηνςήθεζαλ ζηε δεχηεξε ςεθνθνξία,  αλ απνηχρεη λα ζπγθεληξσζεί πιεηνςεθία 

ησλ 2/3 ηεο Βνπιήο ζε δχν δηαδνρηθέο ςεθνθνξίεο
161

. 
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 Βλ. ςθμ. 5. Χτθν ίδια ςε γενικζσ γραμμζσ κατεφκυνςθ οι Κ.ΘΦΤΧ (ο.π. ςθμ. 45, ς. 1029),  
Χ.ΑΡΚΤΥΣΩΟΣΧ, Θ εκλογι του Υροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ, Ζκνοσ, 3-8-2016, και Π.ΥΑΥΑΝΩΆΡΡΣΩ, 
Ανακεϊρθςθ και Υρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ, Ψο Βιμα, 31-7-2016.  
160

 Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘΧ  (ο.π. ςθμ. 44, ς. 242-243).  
161

 Βλ. ςθμ. 2. Χτθν ίδια κατεφκυνςθ ο Ξ.ΧΦΩΧΤΓΣΡΣΧ (ο.π. ςθμ. 120), ο οποίοσ όμωσ δεν περιορίηει 
τθν άμεςθ εκλογι (μετά τθν αποτυχία εκλογισ από τθ Βουλι) μεταξφ των υποψθφίων που 
πλειοψιφθςαν ςτθ δεφτερθ ψθφοφορία. Επ’ αυτοφ βλ. Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘ (ο.π. ςθμ. 44, ς. 243-244), ο 
οποίοσ είναι επιφυλακτικόσ ςε μια άμεςθ εκλογι μόνο μεταξφ των προτεινόμενων από τα κόμματα, 
με αποτζλεςμα τθν εμπλοκι των υποψθφιοτιτων ςτισ ςκοπιμότθτεσ των κομμάτων και περαιτζρω 
τθ ςυρρίκνωςθ του δικαιϊματοσ του εκλζγεςκαι για το αξίωμα του ΥτΔ`  κα αρκοφςε θ πρόταςθ 
μιασ υποψθφιότθτασ από μεγάλο αρικμό πολιτϊν (π.χ. το 3% του εκλογικοφ ςϊματοσ), ϊςτε να 
υπάρχει ζνα ιςχυρό τεκμιριο εκλογιμότθτασ. 



   Σν πξφβιεκα κε ηελ  άκεζε  εθινγή ΠηΓ απφ ηνλ ιαφ, αλ δελ επηηεπρζεί ε δηα ηεο 

απμεκέλεο πιεηνςεθίαο ζπλαηλεηηθή εθινγή απφ ηε Βνπιή, έγθεηηαη ζην φηη κηα 

ηέηνηα εθινγή θαηά κεγάιε πηζαλφηεηα ζα ιάβεη ζπγθξνπζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, 

αληίζεηα ζηνλ εζειεκέλν απφ ην . ππεξθνκκαηηθφ ηνπ ξφιν. πσο επηγξακκαηηθά 

επηζεκάλζεθε, «ε πξφηαζε … δηέπεηαη απφ έλαλ ``ζρηδνθξεληθφ’’ δηραζκφ ζθνπψλ 

θαη κέζσλ. Δθθηλεί απφ ην αίηεκα ζπλαηλεηηθήο εθινγήο ηνπ Πξνέδξνπ κε απμεκέλε 

θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία αιιά ζηε ζπλέρεηα εθηξέπεηαη ζε κηα ζπγθξνπζηαθή 

άκεζε εθινγή, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη αθφκε  θαη ε 

απνζηαζεξνπνίεζε ηεο θπβέξλεζεο»
162

.  

   Έρεη πξνηαζεί ε πηνζέηεζε ηεο απεπζείαο (δειαδή ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

αδπλακία εθινγήο απφ ηε Βνπιή) άκεζεο εθινγήο απφ ηνλ ιαφ ηνπ ΠηΓ
163

. Μήπσο ε 

απεπζείαο άκεζε εθινγή ΠηΓ (αιιά γεληθφηεξα ε άκεζε εθινγή ΠηΓ κεηά απφ 

αδπλακία εθινγήο απφ ηε Βνπιή) ζα πξνζέθξνπε ζηνλ πξνεδξεπφκελν θαη 

θνηλνβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηεχκαηνο, δειαδή ζηνλ ζθιεξφ –κε ππνθείκελν 

ζε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε- ππξήλα ηνπ πληάγκαηνο; 

   Καη’ αξρήλ, άκεζε εθινγή ηνπ ΠηΓ ππάξρεη ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο κε 

αβαζίιεπηε Γεκνθξαηία (Απζηξία, Ηξιαλδία, Ηζιαλδία, Φηλιαλδία, Πνξηνγαιία), 

ρσξίο εμ απηνχ θαη κφλν λα ακθηζβεηείηαη ν θνηλνβνπιεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

πνιηηεχκαηφο ηνπο θαη απηφ λα κεηαβάιιεηαη ζε πξνεδξηθφ ή έζησ εκηπξνεδξηθφ
164

. 

Ζ αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ  εθινγήο ηνπ ΠηΓ απφ έκκεζε (απφ ηε Βνπιή) ζε άκεζε 

(απφ ηνλ ιαφ) δελ αληηβαίλεη απφ κφλε ηεο ηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηνπ πληάγκαηνο, 

δει. ην ζηνηρείν ηεο πξνεδξεπφκελεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, φπσο 

                                                           
162

 .ΞΣΡΨΛΆΔΘΧ, ο.π. ςθμ. 124. Επίςθσ, ςτθν ίδια κατεφκυνςθ βλ. Π.ΥΛΞΦΑΠΖΡΣ, ο,π, ςθμ. 65, ς. 7-
8. Βλ. και το επικετικό άρκρο του Κ.ΒΕΦΖΠΘ (Χυνταγματικοί αυτοςχεδιαςμοί, Ξακθμερινι, 24-7-
2016), που -αποδίδοντασ ςτουσ εμπνευςτζσ τθσ πρόταςθσ εραςιτεχνιςμό και αυτοςχεδιαςμό- κζτει 
το ερϊτθμα: «Ψι κα γίνει όμωσ αν οι ιςότιμοι πλζον πόλοι διαφωνιςουν ςε βαςικά κζματα 
πολιτικισ;». Υεραιτζρω, βλ. Ρ.ΦΕΟΖΞΘ (Ψα δυο μεγάλα λάκθ του Ψςίπρα για πρόεδρο και 
πρωκυπουργό, Υρϊτο Κζμα, 29-7-2016), που κζτει το ηιτθμα: «Κα ζχουμε δφο υποψθφίουσ 
Υροζδρουσ, ζναν που, λογικά, κα ςτθρίηει θ κυβζρνθςθ και ζναν θ αντιπολίτευςθ. Ψι κα ςυμβεί 
όμωσ, αν, ςτθν εκλογι από το λαό, ζλκει πρϊτοσ ο εκλεκτόσ τθσ αντιπολιτεφςεωσ; Δεν κα ςυνιςτά το 
αποτζλεςμα και αποδοκιμαςία τθσ κυβερνιςεωσ; Δεν κα ζχουμε προφανι δυςαρμονία τθσ με τθ 
λαϊκι κζλθςθ; Ψι κα κάνει ς’ αυτι τθν περίπτωςθ θ κυβζρνθςθ; Κα ςυνεχίςει ωςάν να μθν ςυνζβθ 
τίποτε; Αςτεία πράγματα. To φυςιολογικό είναι να προκθρυχκοφν εκλογζσ. Επομζνωσ, το 
αποτζλεςμα είναι το ίδιο. Σι εκλογζσ δεν αποφεφγονται οφτε ςτθν μία οφτε ςτθν άλλθ περίπτωςθ. 
Υερίπτωςθ να μθν γίνουν εκλογζσ κα ζχουμε μόνον εάν θ κυβζρνθςθ ζχει μεν καταφανϊσ τθ λαϊκι 
υποςτιριξθ –αν για παράδειγμα εκλζχτθκε πρόςφατα- αλλά δεν ζχει τθν κοινοβουλευτικι δφναμθ 
των 200 ψιφων για να αποτρζψει τισ εκλογζσ.  Τμωσ, αν ζχει όντωσ τθ λαϊκι υποςτιριξθ, κάτι που 
διαπιςτϊνεται εφκολα και όχι μόνον από τισ δθμοςκοπιςεισ, θ αντιπολίτευςθ κα προτιμιςει να 
εκλεγεί ςυναινετικά ο ΥτΔ, παρά να γίνουν εκλογζσ ςτισ οποίεσ θ ίδια κα αποδοκιμαςτεί». Επίςθσ, 
βλ. Χ.ΟΩΓΕΦΤ, Υρόβλθμα ουςίασ και όχι διαδικαςίασ, Υρϊτο Κζμα, 3-8-2016.  Απεναντίασ, υπζρ τθσ 
πρόταςθσ ο Θ.ΡΛΞΣΟΤΥΣΩΟΣΧ (ο.π. ςθμ. 58), κακϊσ και ο Α.ΔΘΠΘΨΦΤΥΣΩΟΣΧ (Χυνταγματικά 
ςυμβατι θ εκλογι από τον λαό, Αυγι, 31-7-2016), ο οποίοσ ναι μεν ςωςτά επιχειρθματολογεί ότι 
από μόνθ τθσ θ άμεςθ εκλογι ΥτΔ δεν εγείρει ηθτιματα αντιςυνταγματικότθτασ, αλλά –κατά τθ 
γνϊμθ μασ- ςφάλλει υποςτθρίηοντασ και τθ ςκοπιμότθτα μιασ τζτοιασ επιλογισ.  
163

 Βλ. Β.ΒΣΟΣΩΔΆΞΘ, Επικαιρικά ςυνταγματικά ηθτιματα (Άρκρα 1974-1982), εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, 
Ακινα, 1983, ς. 53 επ. Επίςθσ Β.ΒΣΟΣΩΔΆΞΘ, ο.π. ςθμ. 43, ς. 79 επ. 
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  Βλ. εκτενϊσ Β.ΒΣΟΣΩΔΆΞΘ, ο.π. ςθμ. 43, ς. 79 επ. Επίςθσ βλ. Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 244. 
Επίςθσ βλ. εκεί ο.π. ςθμ. 10. 



πξνθαλψο αληηβαίλεη ε αλαζεψξεζε ηνπ «αηξεηνχ» απηνχ
165

. Κίλδπλνο κεηαηξνπήο 

ηνπ πνιηηεχκαηνο ζε εκηπξνεδξηθφ ζα πθίζηαην κφλνλ αλ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΠηΓ 

μεπεξλνχζαλ απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ξπζκηζηηθφ ηνπ ξφιν, ε δε άκεζε 

εθινγή ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα ζπληεινχζε πεξαηηέξσ ζ’ απηή ηελ 

θαηεχζπλζε
166

.  

   Σν δήηεκα είλαη αλ ζα ήηαλ ζθφπηκε κηα ηέηνηα επηινγή, δειαδή ε άκεζε εθινγή 

ηνπ ΠηΓ απφ ηνλ ιαφ, ζηελ θαηεχζπλζε εμηζνξξφπεζεο ηνπ πξσζππνπξγνθεληξηθνχ 

θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο; Τπνζηεξίδεηαη φηη κφλν ππ’ απηή ηελ εθδνρή κπνξεί 

λα γίλεηαη ιφγνο γηα πξαγκαηηθφ αληίβαξν ζηνλ πξσζππνπξγνθεληξηζκφ. Έηζη, 

ππνγξακκίδεηαη φηη ε άκεζε εθινγή ΠηΓ είλαη ε πεξηζζφηεξν ζπλεπήο -ζε κηα 

«ζπλαηλεηηθή δεκνθξαηία κέζσ αληηβάξσλ»- ιχζε. Απηφ, θαζφζνλ ε ιχζε απηή «πνπ 

εμηζψλεη ηνλ Πξφεδξν κε έλαλ πνιηηηθφ αξρεγφ κε άκεζε ιατθή λνκηκνπνίεζε», δει. 

«σο λέν δηαθξηηφ πφιν ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο κε δηαθξηηφ πνιηηηθφ πξφγξακκα», 

ζα ππνρξέσλε ζεζκηθά ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ηελ πιεηνςεθία «λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη θαη λα ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπ γηα ηηο θξίζηκεο απνθάζεηο»
167

.  

   κσο, κηα ηέηνηα εθδνρή ζα άιιαδε ηε ζεζκηθή ηζνξξνπία ελφο θνηλνβνπιεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Έλαο ΠηΓ, άκεζα εθιεγκέλνο απφ ηνλ ιαφ θαη κε απνθαζηζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνηειεί «πξαγκαηηθφ» αληίβαξν ζηελ Κπβέξλεζε, 

δελ ζα ήηαλ απιψο αληίβαξν απνηξνπήο  ελδερφκελσλ απζαηξεζηψλ ηεο ηειεπηαίαο, 

αιιά  ηζνδχλακφο ηεο πνιηηηθφο πφινο, ζηα πιαίζηα ελφο εκηπξνεδξηθνχ 

ζπζηήκαηνο
168

.  

   ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, είλαη -θαηά ηε γλψκε καο- δχζθνιν έλαο άκεζα απφ 

ηνλ ιαφ εθιεγφκελνο ΠηΓ,  πξνθαλψο θαη κε ζηνηρεία πξνγξακκαηηθά, λα ππνηαρζεί 

ζε έλαλ ξπζκηζηηθφ, ππεξθνκκαηηθφ ξφιν, ν νπνίνο εμάιινπ ζα ππνλνκεπζεί κε κηα 

πνιηηηθή δηακάρε ζε επίπεδν εθινγηθνχ ζψκαηνο κε ηηο θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο λα 

απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο πξνσζεηηθνχο ηκάληεο ησλ ππνςεθηνηήησλ.  πλαθψο, νη 

ζπγθξνχζεηο θαη νη ηξηβέο κε ηνλ άιιν πφιν ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο θαη νη εμ 

απηνχ πνιηηηθέο θξίζεηο ζα είλαη κε κεγάιε πηζαλφηεηα ππαξθηέο. Γη’ απηφ θαη ε ζέζε 

καο σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα πηνζέηεζεο ηεο άκεζεο εθινγήο ΠηΓ, έζησ θαη κε θαη’ 

αξρήλ ζπκβαηέο κε ην θνηλνβνπιεπηηθφ πνιίηεπκα αξκνδηφηεηεο, είλαη αξλεηηθή
169

.  
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 Βλ. Β.ΒΣΟΣΩΔΆΞΘ, ο.π. ςθμ. 163, ς. 63, κακϊσ επίςθσ (και πάλι) Β.ΒΣΟΣΩΔΆΞΘ, ο.π. ςθμ. 43, ς. 
81 επ.,  Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 244 επ. Υεραιτζρω, βλ. παρόμοια κζςθ του Α.ΧΒΏΟΣΩ (Θ 
ανακεϊρθςισ του Χυντάγματοσ, Κζμισ, Ακινα, ς. 75) υπό τθν ιςχφ του Χ. 1927.   
166

 Βλ. Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 245-246, Α.ΔΘΠΘΨΦΤΥΣΩΟΣ, ο.π. ςθμ. 162. Γενικότερα για το 
ηιτθμα αυτό βλ. Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ, ο.π. ςθμ. 128, ς. 110 επ.,  κακϊσ και (ςε νεϊτερθ εκδοχι) Ε.ΒΕΡΛΗΖΟΣ,  
ο.π. ςθμ. 45, ς. 9. 
167

 Α.ΥΑΥΑΨΤΟΛΑΧ, ο.π. ςθμ.  153, ς. 598-599.  Γενικά για το ηιτθμα αυτό βλ. Λ.ΞΑΠΨΧΜΔΣΩ, ο.π. ςθμ.  
137, ς. 104 επ. 
168

 Βλ. επιχειρθματολογία κατά τθσ υιοκζτθςθσ του θμιπροεδρικοφ ςυςτιματοσ ςτθ χϊρα μασ ςε 
Ρ.ΑΟΛΒΛΗΆΨΣ,  ο.π. ςθμ.  44, ς. 97 επ. 
169

 Χτθν ίδια κατεφκυνςθ βλ. .ΞΣΡΨΛΆΔΘ, άρκρο 32,  ςε: Φ.Χπυρόπουλοσ/.Ξοντιάδθσ/ 
Χ.Ανκόπουλοσ/Γ.Γεραπετρίτθσ (επιςτ. διευκ.), ο.π. ςθμ. 69, ς. 800-813, 812, Ρ.ΥΑΥΑΧΦΙΧΨΣ, Ψρόποσ 
εκλογισ και αρμοδιότθτεσ του Υροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ, ςε: Θ πρόκλθςθ τθσ ανακεϊρθςθσ του 
Χυντάγματοσ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 141-159, Α.ΧΑΨΗΙ, ο.π. ςθμ. 142.  Σ Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘΧ (ο.π. ςθμ. 116) 
κεωρεί το ηιτθμα ανοιχτό ςε πολιτικι κριτικι «ωσ προσ τισ ςυγκροφςεισ που μπορεί να επιφζρει 
ανάμεςα ςτουσ δφο πόλουσ τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ». Contra,  με αναγωγι τθσ εκλογισ ΥτΔ ςτθ 
δθμοκρατικι αρχι, βλ. Α.ΥΑΥΑΨΤΟΛΑ, Ωπζρ τθσ εκλογισ Υροζδρου από τον λαό και υπζρ του 



Καη απηφ ζε ακθφηεξεο ηηο πεξηπηψζεηο, δειαδή είηε σο ιχζε αλάγθεο πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζνχλ νη εθινγέο ιφγσ αδπλακίαο εθινγήο ΠηΓ απφ ηε Βνπιή είηε σο ιχζε 

πνπ  εθπνξεχεηαη απφ ηελ αλαδήηεζε αληηβάξσλ ζηνλ πξσζππνπξγνθεληξηζκφ. 

   Απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο, Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά. πξνηεηλφηαλ «ε εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Γεκνθξαηίαο [λα] γίλεηαη απφ εηδηθφ ζψκα εθιεθηφξσλ, κε δηεπξπκέλε ζχλζεζε 

πνπ ππεξβαίλεη ηελ εθάζηνηε θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία. Αδπλακία εθινγήο ηνπ 

Πξνέδξνπ δελ πξνβιέπεηαη, άξα νχηε δηάιπζε ηεο Βνπιήο ιφγσ ηεο αδπλακίαο 

απηήο». Ζ πξφηαζε απνξξίπηεη ηελ άκεζε (απφ ηνλ ιαφ) εθινγή, κε ην επηρείξεκα 

ησλ πεξηνξηζκέλσλ εμνπζηψλ ηνπ ΠηΓ.   Καηά ηελ πξφηαζε, ην «εηδηθφ ζψκα 

εθιεθηφξσλ … [ζα] απνηειείηαη απφ ηνπο ελ ελεξγεία βνπιεπηέο, ηνπο πξψελ 

Πξνέδξνπο ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπο πξψελ Πξσζππνπξγνχο, ηνπο πξψελ Πξνέδξνπο 

ηεο Βνπιήο θαη ηνπο ελ ελεξγεία πεξηθεξεηάξρεο θαη δεκάξρνπο». Ο ΠηΓ ζα 

εθιέγεηαη γηα πεξίνδν έμη εηψλ ζε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, ρσξίο λα επηηξέπεηαη 

πξνεθινγηθφο αγψλαο. Σν ζψκα εθινγήο  ζα ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Βνπιήο. Τπνςεθηφηεηεο γηα ην αμίσκα ζα ππνβάιινληαη ηφζν απφ ηα θφκκαηα πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζηε Βνπιή φζν θαη απφ ηνπιάρηζηνλ πελήληα ρηιηάδεο πνιίηεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα εθιεγεί ΠηΓ ζα απαηηνχληαη θαη’ αξράο ηα 2/3 ηνπ ζψκαηνο, θαηφπηλ 

ηα 3/5, έπεηηα ην 1/2 θαη ηέινο ζρεηηθή πιεηνςεθία
170

.  

   Οη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά. είλαη ζε 

ζεηηθή θαηεχζπλζε, ζην κέηξν πνπ δηεπξχλνπλ ηε λνκηκνπνίεζε ηεο εθινγήο ηνπ 

ΠηΓ
171

. Καη απηφ, κνινλφηη δελ εμππεξεηεί θαλέλα ζθνπφ ε (παξά ηελ αζήκαληε 

αξηζκεηηθή επίδξαζε  ζην απνηέιεζκα) ζπκκεηνρή πξψελ Πξνέδξσλ ηεο 

Γεκνθξαηίαο, Πξσζππνπξγψλ θαη Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο. Δπίζεο, ζεηηθέο είλαη νη 

ινηπέο πξνηάζεηο θαη ηδίσο ε πξφηαζε ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ φρη 

κφλν απφ ηα θφκκαηα, αιιά θαη απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Σν δήηεκα είλαη φηη 

ηειηθά γίλεηαη δεθηή ε εθινγή ΠηΓ αθφκε θαη κε ζρεηηθή πιεηνςεθία ηνπ 

εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη πξφσξεο εθινγέο. 

   κσο, αλ ην ηίκεκα ηεο απνθπγήο βνπιεπηηθψλ εθινγψλ είλαη ε εθινγή ΠηΓ  ρσξίο 

επξχηεξε ζπλαίλεζε,  ηφηε απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο 

Βνπιήο σο εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο
172

. ε θάζε πεξίπησζε, δειαδή είηε ην φξγαλν πνπ 

                                                                                                                                                                      
Χυνταγματικοφ Δικαςτθρίου,   ςε: www.constitutionalism.gr, θμ. καταχ. 10-4-2017, κακϊσ και 
Β.ΒΣΟΣΩΔΆΞΘ, ο.π. ςθμ. 163, ς. 64 επ.   
170

 Βλ. ςθμ. 3, ς. 7 και 25-26.  
171

 Υαρόμοια κζςθ είχε υποςτθρίξει ο Α.ΠΆΡΕΧΘΧ  (ο.π. ςθμ. 11, ς. 597), και ςυγκεκριμζνα τθν 
εκλογι ΥτΔ «από ειδικι ςυνζλευςθ, ςυγκροτοφμενθ από τουσ βουλευτζσ και ιςάρικμουσ 
εκπροςϊπουσ τθσ τοπικισ και περιφερειακισ αυτοδιοικιςεωσ, εκλεγόμενουσ κατά τρόπο που να 
εξαςφαλίηεται θ ςυμμετοχι και των μειοψθφιϊν». Χ’ αυτό το ςυμπζραςμα καταλιγει και ο Ρ.ΦΤΗΣΧ  
(Θ εκλογι του Υροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ, ΚΥΔΔ, 3-4/2017, ς. 209-219, 219).  
172

 Αυτό ακριβϊσ προτείνεται από τον Π.ΥΛΞΦΑΠΖΡΣ  (ο.π. ςθμ. 65, ς. 6-7), δθλαδι θ διατιρθςθ τθσ 
εκλογισ ΥτΔ από τθ Βουλι, ζςτω και τελικά με ςχετικι πλειοψθφία, προκειμζνου να αποφεφγονται 
οι πρόωρεσ εκλογζσ. Βλ. επίςθσ Γ.ΓΕΦΑΥΕΨΦΜΨΘ (ο.π. ςθμ. 121), ο οποίοσ προτείνει, ςε περίπτωςθ 
αδυναμίασ εκλογισ ΥτΔ με αυξθμζνθ πλειοψθφία, τθν παράταςθ τθσ κθτείασ του μζχρι να 
επιτευχκεί εκλογι ζςτω και με απόλυτθ πλειοψθφία.  Χτθν ίδια κατεφκυνςθ και ο  Ρ.ΥΑΥΑΧΦΙΧΨΣΧ 

*Θ διαδικαςία εκλογισ Υροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ, ςε: Γ.Υαπαδθμθτρίου (προλ. – επιμ.), 
Ανακεϊρθςθ του Χυντάγματοσ και εκςυγχρονιςμόσ των κεςμϊν, εκδ. Αντ.Ρ.Χάκκουλα, Ακινα–
Ξομοτθνι, 2000, ς. 169-188+, που προτείνει εκλογι ςτθν τρίτθ ψθφοφορία με απόλυτθ πλειοψθφία 
του όλου αρικμοφ των βουλευτϊν, μεταξφ των δφο υποψθφιοτιτων που πλειοψιφθςαν ςτισ 

http://www.constitutionalism.gr/


εθιέγεη είλαη ε Βνπιή είηε ην «εηδηθφ ζψκα εθιεθηφξσλ»,  ε ζεζκηθή επηινγή ηεο 

εθινγήο ΠηΓ κε απφιπηε ή αθφκε θαη κε ζρεηηθή πιεηνςεθία απνδπλακψλεη «ηε 

ζπκβνιηθή ηζρχ ηνπ ζεζκνχ, εληζρχνληαο ηελ πξννπηηθή ηεο κνλνθνκκαηηθήο 

ζηήξημεο (ή θαη πξνέιεπζεο) ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη [επηηείλεη] ηνλ 

πιεηνςεθηθφ θαη πξσζππνπξγνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο»
173

. 

   Δίλαη αιήζεηα φηη ε δηάιπζε ηεο Βνπιήο θαη νη εληεχζελ πξφσξεο εθινγέο ιφγσ 

αδπλακίαο εθινγήο ΠηΓ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θαηξνχο κε εθινγηθή ζθνπηκφηεηα 

απφ ηηο θνκκαηηθέο εγεζίεο, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα κελ ππάξρεη 

αληηθεηκεληθά δπλαηφηεηα ζπκβηβαζκνχ γηα ηελ επηινγή θαηάιιεινπ πξνζψπνπ
174

. 

Γη’ απηφ, ε αλαδήηεζε ζεζκηθνχ ηξφπνπ απνθπγήο ησλ πξφσξσλ εθινγψλ ιφγσ 

αδπλακίαο εθινγήο ΠηΓ (δειαδή γηα ιφγν αλεμάξηεην απφ ηελ πνξεία ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο) έρεη πηνζεηεζεί θαηά θαηξνχο απφ κεγάιν κέξνο ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο
175

. Ωζηφζν, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη «βαζηιηθή νδφο» λα 

απνθχγνπκε ηηο πξφσξεο εθινγέο, δηαηεξψληαο  ηαπηφρξνλα ηε κε επξεία ζπλαίλεζε 

εθινγή ΠηΓ.   

   Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, κηα ζπληαγκαηηθή δηάηαμε πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε απνηξεπηηθά 

ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εθινγήο ηνπ ΠηΓ γηα ηελ πξφθιεζε πξφσξσλ εθινγψλ 

(ζπλεπψο, πέξαλ ηεο ινγηθήο ηνπ άξζξνπ 32 .), είλαη ε αθφινπζε: ζε θάζε 

πεξίπησζε πξφσξεο δηάιπζεο ηεο Βνπιήο, ε επφκελε λα εθιέγεηαη γηα ζεηεία ίζε 

πξνο ηελ ππνιεηπφκελε ζεηεία ηεο Βνπιήο πνπ δηαιχζεθε. Ζ πξφηαζε απηή 

εκπεξηέρεηαη ηφζν ζηηο πξνηάζεηο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Ν.Αιηβηδάηνπ θ.ά., φπνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πξφβιεςε γηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία εθινγψλ (πξψηε 

Κπξηαθή ηνπ Φεβξνπαξίνπ θάζε ηέηαξηνπ έηνπο)
176

, φζν θαη ζηηο πξνηάζεηο ηεο ππφ 

θπβεξλεηηθφ ζπληνληζκφ Οκάδαο Δξγαζίαο
177

. Δίλαη δε εκπλεπζκέλε απφ ην 

χληαγκα ηεο νπεδίαο, φπνπ θαη εθεί ζπλνδεχεηαη κε ηελ πξφβιεςε γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ζε ζπγθεθξηκέλν δεθαήκεξν ζπγθεθξηκέλνπ 

κήλα θάζε ηέζζεξα ρξφληα. Ζ ηζρχο ηεο έρεη απνδεηρζεί ζνθή ζε ζρέζε κε ηελ 

                                                                                                                                                                      
προθγοφμενεσ δφο άκαρπεσ ψθφοφορίεσ, όπου για τθν εκλογι απαιτοφνταν αυξθμζνθ πλειοψθφία 
των 2/3 ςτθν πρϊτθ και 3/5 ςτθ δεφτερθ (ς. 188). 
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 .ΞΣΡΨΛΆΔΘΧ, ο.π. ςθμ. 169, ς. 813. Επίςθσ βλ. Γ.ΨΑΧΤΥΣΩΟΣ, ο.π. ςθμ. 44, ς. 69. 
174

 Βλ. ςχετικι ςυηιτθςθ ςτο ΛΑ’ Χυμπόςιο του Σμίλου «Αριςτόβουλοσ Πάνεςθσ», τον Χεπτζμβριο 
του 2009,  ςε: Α.ΠΑΡΛΨΆΞΘΧ (πρόλ.), Θ διαδικαςία εκλογισ Υροζδρου Δθμοκρατίασ και οι 
ερμθνευτικζσ τθσ αμφιλοχίεσ, εκδ. Χάκκουλα, Ακινα–Κεςςαλονίκθ, 2010. 
175

 Βλ. Γ.ΨΧΑΣΪΧΘ, Θ εκλογι του Υροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ: Από ρυκμιςτισ του πολιτεφματοσ ςε 
προάγγελο πρόωρων εκλογϊν. Θ ανάγκθ ανακεϊρθςθσ του κεςμοφ, ΔιΔικ 1/2018, ς. 34-41, 
Χ.ΑΡΚΤΥΣΩΟΣ, Ψο Χφνταγμα πρζπει να προςαρμοςτεί ςτθν παρατεταμζνθ κρίςθ, Εφθμερίδα των 
Χυντακτϊν, 2-7-2016, Χ.ΒΟΑΧΤΥΣΩΟΣ, Ανακεϊρθςθ και πραγματικότθτα, Ξακθμερινι, 17-7-2016, 
Π.ΥΛΞΦΑΠΖΡΣ (ο.π. ςθμ. 65, ς. 6-7), Κ.ΘΦΤ (ο.π. ςθμ. 45, ς. 1029), Π.ΥΑΥΑΝΩΆΡΡΣΩ  (ο.π. ςθμ. 
159), Ξ.ΠΥΣΨΤΥΣΩΟΣ, «Φλθναφιματα και παρεκβάςεισ», Ελευκεροτυπία, 6-2-2013, 
Γ.ΓΕΦΑΥΕΨΦΜΨΘ,  (ο.π. ςθμ. 121). 
176

 Βλ. εκεί ο.π. ςθμ. 152. Χτθν ίδια κατεφκυνςθ βλ. Α.ΥΑΥΑΔΤΥΣΩΟΣ – Γ.ΧΩΨΘΦΖΟΘ,  Θ πρόκλθςθ 
μιασ ριηικισ ανακζςμιςθσ τθσ χϊρασ, Ψο Βιμα, 3-3-2013, ς. Α27, Ρ.ΔΛΑΠΑΡΨΣΪΦΣ,  
«Αυτοπεριοριηόμενο» κράτοσ και ποιότθτα τθσ δθμοκρατίασ, Ξακθμερινι, 17-7-2016. 
177

 Βλ. ςθμ. 1, ς. 4 και 38. 



πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα (έρνπλ λα πξνθεξπρζνχλ πξφσξεο εθινγέο απφ ην 1958) θαη 

ηηο εληεχζελ επεξγεηηθέο ζπλέπεηέο ηεο
178

. 

 

4. Αληί επηιφγνπ: ε αλαδήηεζε αληηβάξσλ ζηνλ πξσζππνπξγνθεληξηζκφ πέξαλ ηνπ 

ΠηΓ. Ζ θαηνρχξσζε ζεζκηθψλ εγγπήζεσλ εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο. 

   Ζ ζπδήηεζε αλαδήηεζεο  αληηβάξσλ απέλαληη ζηελ Κπβέξλεζε θαη ζηνλ 

Πξσζππνπξγφ, ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο δεκνθξαηίεο, αλάγεηαη ήδε ζηνλ κεζνπφιεκν 

θαη έρεη ηελ αηηία ηεο ζηε δεκηνπξγία «θνκκάησλ επξείαο ιατθήο βάζεσο», δειαδή 

ζπζζσκαηψζεσλ ζην επίπεδν ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίεο ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

θνηλνβνπιεπηηθέο θαη κφλν νκαδνπνηήζεηο ηνπ παξειζφληνο. Μέζσ ηνπ θνκκαηηθνχ 

θαηλνκέλνπ θαη ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ζηνηρείνπ πνπ απηφ θφκηζε ζηνλ εθινγηθφ 

αληαγσληζκφ, ε λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία (Βνπιή) θαη ε εθηειεζηηθή (Κπβέξλεζε) ήηαλ 

ζηα ρέξηα ηνπ πιεηνςεθνχληνο θφκκαηνο, θαινχκελνπ λα εθαξκφζεη ην πξφγξακκα 

κε ην νπνίν εθηέζεθε ζηηο εθινγέο. ηελ πξάμε, φκσο επξφθεηην φρη απιά γηα ηελ 

θπξηαξρία ηνπ πιεηνςεθνχληνο θφκκαηνο, αιιά γηα θπξηαξρία ηεο θνκκαηηθήο ηνπ 

νιηγαξρίαο.  Ωο επαθφινπζν ην δήηεκα ησλ εγγπήζεσλ γηα  ηελ ειεπζεξία ησλ 

πνιηηψλ εηίζεην σο πξνο απηφλ ηνλ θχθιν αλζξψπσλ πνπ ζπγθξνηνχζε ηελ 

θνκκαηηθή νιηγαξρία.    

   Ο Α.βψινο, ππφ ηελ ηζρχ ηνπ . 1927, κεηείρε ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ «θξίζε ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ» θαη κε επηγξακκαηηθφ ηξφπν εληφπηδε ηηο αηηίεο ηεο: «ε 

πιεηνςεθία ησλ εθινγέσλ … αθξηβέζηεξνλ πεξηβάιιεη δηά ηεο εγθξίζεψο ηεο [παξά 

θαζνξίδεη] ηνπο ζθνπνχο ηνπ θφκκαηνο»
179

. Ζ ζέιεζε ηνπ θφκκαηνο είλαη ζηελ πξάμε 

«ππφζεζηο νιίγσλ πνιηηηθψο δξψλησλ … ελψ θαηά ηα πληάγκαηα άπαζαη αη 

εμνπζίαη πεγάδνπλ εθ ηνπ Λανχ»
180

. Έηζη, «ην ζηνηρείνλ ηεο απηαξρηθφηεηνο ππάξρεη 

ζπλήζσο θαη εηο ηελ θνηλνβνπιεπηηθήλ δεκνθξαηίαλ, αλεπξηζθφκελνλ εληφο ηεο 

νιηγαξρίαο ησλ θνκκάησλ θαη ηδίσο εηο ην πξφζσπνλ ησλ αξρεγψλ απηψλ»
181

.          

   Πεξαηηέξσ, έζεηε ην ζέκα ησλ αληηβάξσλ  (ηα νπνία δηαηεξνχλ θαη ζήκεξα ζην 

αθέξαην ηε ζεκαζία ηνπο) απέλαληη ζηηο θνκκαηηθέο νιηγαξρίεο. Μεηαμχ απηψλ, ήηαλ 

ε «ελίζρπζηο ηνπ Αλσηάηνπ Άξρνληνο, δη’ ακέζνπ εθινγήο ηνπ, εηο ηελ αβαζίιεπηνλ 

Γεκνθξαηίαλ». κσο, επηζήκαηλε φηη «ελψ ε άκεζνο εθινγή κεηξίσλ ή θηινδφμσλ 

πξνζψπσλ δχλαηαη λα επαπμήζε ηνπο θηλδχλνπο ηεο απνιπηαξρίαο, παξεηζάγνπζα ην 

θαηζαξηθφλ ζηνηρείνλ, ε έκκεζνο, ηνπλαληίνλ, εθινγή είλαη, θαηά θαλφλα, εθδήισζηο 

ηεο απηήο πάιηλ παληνδπλακίαο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο πιεηνςεθίαο»
182

. Δπηπιένλ, 

αλαδεηνχζε αληίβαξα πέξαλ ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Μεξηθά απ’ απηά ήηαλ: ε 

επέθηαζε ηεο άκεζεο λνκνζεζίαο, ε δηαζθάιηζε ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ κεξηθέο 

εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ ζαθή πνιηηηθφ ραξαθηήξα (ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ), ην αλαινγηθφ 

εθινγηθφ ζχζηεκα, ε θαηνρχξσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε ελίζρπζε ηεο 
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Γηνίθεζεο, ε επέθηαζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ε δηθαζηηθή αλεμαξηεζία θαηά ηνλ 

έιεγρν ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ
183

.  

   Σελ αλάγθε χπαξμεο αληηβάξσλ απέλαληη ζηηο θνκκαηηθέο νιηγαξρίεο ζα ππαηληρζεί 

(ππφ ηελ ηζρχ ηνπ .1952) ν Α.Μάλεζεο, ν νπνίνο απεξίθξαζηα ζπλδέεη ηα θφκκαηα 

κε ηε δεκνθξαηηθή αξρή. χκθσλα κ’ απηή, ε ζέιεζε ηνπ ιανχ δελ εμαληιείηαη ζηελ 

ηππηθή αλάδεημε ησλ αξρφλησλ, αιιά δεζκεχεη ηνπο ηειεπηαίνπο, κέζσ ησλ 

θνκκαηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηε ιήςε ησλ θξαηηθψλ απνθάζεσλ: «δηά ησλ εθινγψλ 

νη εθινγείο δελ εθθξάδνπλ απιψο ηελ εκπηζηνζχλελ ησλ πξνο σξηζκέλα πξφζσπα δηά 

λα ελεξγνχλ φπσο απηά ζέινπλ ελ νλφκαηη ηνπ Έζλνπο. Σα εθιέγνπλ θαη, ηδίσο, δηφηη 

ηαπηίδνληαη αη πνιηηηθαί επηδηψμεηο ησλ, ηαο νπνίαο –βάζεη ηνπ θαηά ηαο εθινγάο 

εμαγγεινκέλνπ πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη δε ηνπ θφκκαηνο εηο ην νπνίν αλήθνπλ- 

νη εθιεγφκελνη επηθνξηίδνληαη θαη αλαιακβάλνπλ λα πξνσζήζνπλ θαηά ηελ 

ελάζθεζηλ ηνπ βνπιεπηηθνχ ησλ ιεηηνπξγήκαηνο»
184

.  

   πλαθψο, «θαη’ απζηεξάλ εθαξκνγήλ ηεο αξρήο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο ζα έπξεπε 

λα ιεηηνπξγνχλ νη ζεζκνί ηεο επηηαθηηθήο εληνιήο θαη ηνπ αλαθιεηνχ ησλ βνπιεπηψλ 

θαη λα πθίζηαηαη ελ γέλεη πιήξεο εμάξηεζηο ηεο Βνπιήο απφ ηελ ζέιεζηλ ηνπ 

εθινγηθνχ ζψκαηνο»
185

. Γειαδή, ζα έπξεπε λα πθίζηαηαη πιήξεο εμάξηεζε ησλ 

θνκκαηηθά εληαγκέλσλ βνπιεπηψλ απφ ηελ εθινγηθή/θνηλσληθή βάζε ηνπ θφκκαηνο 

ζην νπνίν αλήθεη ν θαζέλαο. Σν γεγνλφο φηη ην χληαγκα δελ έθηαλε κέρξη ηελ 

θαζηέξσζε ηεο επηηαθηηθήο εληνιήο δελ ζεκαίλεη θαη ηελ απνδνρή ηνπ απνιχησο 

αδέζκεπηνπ θαη αλέιεγθηνπ ησλ βνπιεπηψλ απφ ηνλ Λαφ, αιιά απελαληίαο 

«εμππαθνχεηαη ε κεηαμχ ηνχησλ χπαξμηο θαη νπζηαζηηθήο ηηλφο ζρέζεσο ήηνη λνκηθνχ 

δεζκνχ»
186

. 

   κσο, νη εχζηνρεο επηζεκάλζεηο ηνπ Α.Μάλεζε ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ησλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ κε ηε δεκνθξαηηθή αξρή δελ έηπραλ πεξαηηέξσ  επεμεξγαζίαο. 

Οχηε ν ίδηνο αλαδήηεζε εγγπήζεηο εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο. Ωζηφζν, ε ζεκαζία 

ηεο δηνξαηηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ Α.Μάλεζε γηα ηε ζχλδεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ 

κε ηε δεκνθξαηηθή αξρή είλαη πξνθαλήο ζήκεξα, φπνπ νη πξνηεξαηφηεηεο ζε έλα 

εδξαησκέλν θνηλνβνπιεπηηθφ θξάηνο θνκκάησλ είλαη δηαθνξεηηθέο απ’ απηέο ηεο 

πξνδηθηαηνξηθήο επνρήο. 

   ην κέηξν πνπ ηα πνιηηηθά θφκκαηα είλαη νη πξαγκαηηθνί θνξείο εμνπζίαο κε 

έιιεηκκα εγγπήζεσλ εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο, απέλαληί ηνπο (θαη ζπγθεθξηκέλα 

απέλαληη ζηηο -ζε κεγάιν βαζκφ απηνλνκεκέλεο απφ ηελ θνηλσληθή βάζε ησλ 

θνκκάησλ- εγεζίεο ηνπο) πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ θξαγκνί. Απηφ έγηλε ζε έλα 

θιαζηθφ θνηλνβνπιεπηηθφ πνιίηεπκα, απηφ ηεο Ο.Γ. Γεξκαλίαο, φπνπ ήδε απφ ην 

1967 (κε πνιιέο έθηνηε ηξνπνπνηήζεηο) ηζρχεη ν (βαζηζκέλνο ζην άξζξν 21, παξ. 1, 

εδ. γ` ηνπ GG) λφκνο πεξί θνκκάησλ (Parteiengesetz), κε ζεηηθή ζπλεηζθνξά. 

   Μνινλφηη απφ ηε ζπζηεκαηηθή εξκελεία ηεο ππάξρνπζαο ξχζκηζεο ηνπ άξζξν 29, 

παξ. 1 . πξνθχπηεη –θαηά ηε γλψκε καο- ε ζπληαγκαηηθή επηηαγή γηα δεκνθξαηηθή 

νξγάλσζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, εληνχηνηο ζηε ζεσξία πθίζηαληαη δηρνγλσκίεο, 
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ελψ ε λνκνινγία είλαη αξλεηηθή σο πξνο απηφ. Δπηπιένλ, ππφ ην θξάηνο ηνπ 

αλχπαξθηνπ πνιηηεηαθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ θνκκάησλ, 

φζεο απφπεηξεο γίλνληαη εθ κέξνπο θνηλσληθψλ/θνκκαηηθψλ δπλάκεσλ γηα ηελ 

έκπξαθηε ηζρχ εγγπήζεσλ εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο, ζε βάξνο ζπλεπψο ησλ 

θνκκαηηθψλ νιηγαξρηψλ, ζθνληάθηνπλ ζηελ εγγελή ηάζε ησλ θνκκάησλ λα είλαη -

θεληξηθά δηεπζπλφκελνη-  κεραληζκνί δηεμαγσγήο ελφο ληθεθφξνπ εθινγηθνχ αγψλα, 

φπνπ νη εζσθνκκαηηθέο «ηξηβέο» εθιακβάλνληαη σο ζεκάδηα αδπλακίαο θαη γη’ απηφ 

ζπζηάδνληαη ζηνλ βσκφ ηεο εθινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο.  Δίλαη ζπλεπψο 

ζθφπηκν, ζηα πιαίζηα κέιινπζαο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο, ε δηαηχπσζε ηνπ 

άξζξνπ 29 παξ. 1 . λα γίλεη ζαθέζηεξε, πξνθεηκέλνπ ε ζπληαγκαηηθή επηηαγή σο 

πξνο ηηο ζεζκηθέο εγγπήζεηο εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο, κε πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζή 

ηνπο απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε, λα είλαη αλαληίξξεηε
187

.  

   πκπεξαζκαηηθά: νη θξαγκνί/αληίβαξα  ζηνλ πξσζππνπξγνθεληξηζκφ πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ θπξίσο πέξαλ ηνπ ΠηΓ.  Ζ ελαπφζεζε ζηνλ ΠηΓ  ηνπ ξφινπ ελφο 

ηζρπξνχ αληίβαξνπ, απέλαληη ζηελ ππαξθηή ζπγθέληξσζε εμνπζίαο απφ ηνλ 

Πξσζππνπξγφ-αξρεγφ ηνπ πιεηνςεθνχληνο θφκκαηνο, δελ είλαη αλέθειε γηα ηηο 

ζεζκηθέο ηζνξξνπίεο ηνπ  πνιηηεχκαηφο καο.  Απηφ, ζηνλ βαζκφ πνπ ε -απφ έλα 

ζεκείν θαη έπεηηα-  κεγάιεο έθηαζεο ηζρπξνπνίεζε ηνπ ΠηΓ (ψζηε λα ζπληζηά 

«πξαγκαηηθφ» αληίβαξν) αιινηψλεη ηνλ πξνεδξεπφκελν θαη θνηλνβνπιεπηηθφ ηνπ 

ραξαθηήξα. Καη απηφ, κνινλφηη είλαη ζθφπηκε  ε «ιεινγηζκέλε»/«ζρεηηθή» ελίζρπζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΠηΓ, ψζηε απηφο πξάγκαηη λα είλαη ζε ζέζε λα αζθεί ηνλ 

ξπζκηζηηθφ, ζπκβνιηθφ, δηαηηεηηθφ ηνπ ξφιν.  
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