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Ι. Eισαγωγή
Η πρόσφατη εµπειρία από την δυστοκία εκλογής Προέδρου της ∆ηµοκρατίας
και την προσφυγή σε πρόωρες εκλογές έθεσε επί τάπητος το πρόβληµα µιας
«ελλαττωµατικής συνταγµατικής µηχανικής»,1 η οποία µπορεί να οδηγήσει σε άσκοπα
αδιέξοδα. Στο πλαίσιο της παρούσης εισηγήσεως αναζητείται η ανεύρεση προτάσεων
προς τον αναθεωρητικό νοµοθέτη,2 προκειµένου να µην οδηγούµαστε σε εργαλειακή
χρήση3 µίας διαδικασίας προς εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιµοτήτων. Προ των
τελικών προτάσεων αναλύεται το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, η προβληµατική αυτού και
συζητούνται οι εναλλακτικές δυνατότητες.
ΙΙ. Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο
Η επιλογή του συντακτικού νοµοθέτη (άρθρο 30 παρ. 1 εδ. β΄ Σ) είναι η έµµεση
εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας µε αποτέλεσµα να αποδίδεται σε αυτόν ένα
ισχνό νοµιµοποιητικό θεµέλιο.4 Η έµµεση εκλογή µε ονοµαστική ψηφοφορία5
εµφανίζεται πλησιέστερη προς τον κοινοβουλευτικό χαρακτήρα του πολιτεύµατος και
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Βλ. Ξενοφώντα Κοντιάδη, Άρθρο 32 Σ, σε: Φίλιππο Σπυρόπουλο/Ξενοφώντα Κοντιάδη/Χαράλαµπο
Ανθόπουλο/Γεώργιο Γεραπετρίτη (επιµ.), Σύνταγµα, Κατ’ άρθρο ερµηνεία, Εκδόσεις Σάκκουλα,
Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2017, σ. 800 επ. (807 επ., αρ. περιθ. 22).
2
Σηµειώνεται ότι από τις διατάξεις του άρθρου 110 Σ συνάγεται ότι απαγορεύεται η αναθεώρηση του
αιρετού του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας (oι διατάξεις που καθορίζουν τη βάση και τη µορφή του
πολιτεύµατος, ως Προεδρευόµενης Kοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας) και όχι εν γένει ο τρόπος εκλογής
του. Βλ. Ανδρέα Γ. ∆ηµητρόπουλο, Σύστηµα Συνταγµατικού ∆ικαίου, Οργάνωση και Λειτουργία του
Κράτους, τόµος Β΄, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009, σ. 429.
3
Βλ. Κώστα Χ. Χρυσόγονο, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, ∆εύτερη αναθεωρηµένη έκδοση µε τη συνδροµή
Στυλιανού-Ιωάννη Γ. Κουτνατζή, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2014, σ. 566. Bλ. επίσης
Χαράλαµπο Ανθόπουλο, Ο χρόνος εκλογής του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, Εφηµ∆∆ 2014, σ. 295 επ.
(307).
4
Βλ. Ιφιγένεια Καµτσίδου, Η διαρρύθµιση της εκλογής του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στο ισχύον
Σύνταγµα και η θεσµική σηµασία της, σε: Ιφιγένεια Καµτσίδου/Αντώνη Μανιτάκη/Γιώργο
Γεραπετρίτη/Γιώργο
Κατρούγκαλο/Σπυρίδωνα
Βλαχόπουλο/Χαράλαµπο
Ανθόπουλο/Κώστα
Χρυσόγονο (επιµ.), Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και οι ερµηνευτικές της
αµφιλογίες, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2010, σ. 15 επ. (17 επ.).
5
Η ονοµαστική ψηφοφορία θεσπίσθηκε µε την συνταγµατική αναθεώρηση του 1986, ενώ η αρχική
διατύπωση στο Σύνταγµα του 1975 προέβλεπε µυστική ψηφοφορία. Ο λόγος µετατροπής της
ψηφοφορίας από µυστική σε ονοµαστική ήταν η χρήση το 1985 εγχρώµων ψηφοδελτίων που θεωρήθηκε
ως προσπάθεια ελέγχου της ψήφου των βουλευτών.
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τις αρµοδιότητες του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.6 Προς αντιστάθµισµα της ελλιπούς
αυτής νοµιµοποιητικής βάσεως7 το Σύνταγµα ορίζει στο άρθρο 32 παρ. 3 Σ ότι η
απαιτούµενη πλειοψηφία για την εκλογή Προέδρου της ∆ηµοκρατίας είναι τα δύο τρίτα
του όλου αριθµού των βουλευτών. Σκοπός της διευρυµένης αυτής πλειοψηφίας είναι
να αποδεσµευτεί ο Πρόεδρος από την πολιτική παράταξη της καταγωγής του,8
προκειµένου να µπορέσει να ανταποκριθεί στον υπερκοµµατικό και συµβολικό
χαρακτήρα της εθνικής ενότητας υπό την ιδιότητά του ως ρυθµιστή του πολιτεύµατος.9
Mε τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται η αρχή της ενότητας,10 δεδοµένου ότι επιδίωξη της
αυξηµένης αυτής πλειοψηφίας είναι να απολαµβάνει ο Πρόεδρος της ευρύτερης
δυνατής πολιτικής συναινέσεως µέσω διακοµµατικών συµµαχιών και συνεννοήσεων.11
Το πνεύµα αυτής της ενότητας φανερώνεται από τα πρακτικά της Ε΄ Αναθεωρητικής
Βουλής και αποδεικνύεται περίτρανα από το πνεύµα πολιτικού ρεαλισµού και
αναγκαιότητας που οδήγησε σε ανέφελη συγκατοίκηση Πρωθυπουργού και Προέδρου
της ∆ηµοκρατίας από αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις.12 Κατ’ άλλη άποψη, ο σκοπός
της διατάξεως δεν είναι η εκλογή Προέδρου µε αυξηµένη συναινετική πλειοψηφία,
αλλά η εκλογή ενός ισχυρού πολιτικά Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, ικανού να ασκήσει
αποτελεσµατικά την αρµοδιότητα του ρυθµιστή του πολιτεύµατος.13 Αν δεν
συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται ύστερα από πέντε
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Βλ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου Ι, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη
1991, σ. 444.
7
Βλ. Ευάγγελο Βενιζέλο, όπ. ανωτ. (υποσ. 6), σ. 446.
8
Βλ. Ιφιγένεια Καµτσίδου, όπ. ανωτ. (υποσ. 4), σ. 21.
9
Βλ. Κώστα Χ. Χρυσόγονο, Συνταγµατική πραγµατικότητα και φαντασιακό Σύνταγµα, σε: Ιφιγένεια
Καµτσίδου/Αντώνη
Μανιτάκη/Γιώργο
Γεραπετρίτη/Γιώργο
Κατρούγκαλο/Σπυρίδωνα
Βλαχόπουλο/Χαράλαµπο Ανθόπουλο/Κώστα Χρυσόγονο (επιµ.), Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της
∆ηµοκρατίας και οι ερµηνευτικές της αµφιλογίες, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2010, σ.
137 επ. (139).
10
Βλ. Γιώργο Γεραπετρίτη, Πολιτική και καταστρατήγηση του Συντάγµατος, σε: Ιφιγένεια
Καµτσίδου/Αντώνη
Μανιτάκη/Γιώργο
Γεραπετρίτη/Γιώργο
Κατρούγκαλο/Σπυρίδωνα
Βλαχόπουλο/Χαράλαµπο Ανθόπουλο/Κώστα Χρυσόγονο (επιµ.), Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της
∆ηµοκρατίας και οι ερµηνευτικές της αµφιλογίες, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2010, σ.
61 επ. (68).
11
Βλ. Αντώνη Μανιτάκη, Η συνταγµατική συγκυρία της µεταπολιτευτικής δηµοκρατίας, Εκδόσεις
Εξάντας, Αθήνα 1997, σ. 126.
12
Βλ. Γιώργο Γεραπετρίτη, όπ. ανωτ. (υποσ. 10), σ. 69. Η συγκατοίκηση αυτή µπορεί επίσης να
δηµιουργηθεί εκ του λόγου ότι η θητεία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας είναι πενταετής, ενώ της
Βουλής τετραετής, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται το ενδεχόµενο να πρέπει ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας να συνυπάρξει µετά από βουλευτικές εκλογές µε την κυβέρνηση που αντιτάχθηκε στην
εκλογή του. Βλ. ∆ηµήτρη Θ. Τσάτσο, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, τόµος Β΄, Οργάνωση και Λειτουργία της
Πολιτείας, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1992, σ. 337.
13
Βλ. Γιώργο Κατρούγκαλο, Η εκλογή του Προέδρου και το «πραγµατικό Σύνταγµα», σε: Ιφιγένεια
Καµτσίδου/Αντώνη
Μανιτάκη/Γιώργο
Γεραπετρίτη/Γιώργο
Κατρούγκαλο/Σπυρίδωνα
Βλαχόπουλο/Χαράλαµπο Ανθόπουλο/Κώστα Χρυσόγονο (επιµ.), Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της
∆ηµοκρατίας και οι ερµηνευτικές της αµφιλογίες, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2010, σ.
83 επ. (88).
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ηµέρες. Αν δεν επιτευχθεί ούτε στη δεύτερη ψηφοφορία η οριζόµενη πλειοψηφία, η
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται ακόµη µια φορά ύστερα από πέντε ηµέρες, οπότε
εκλέγεται Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των
τριών πέµπτων του όλου αριθµού των βουλευτών. Σε περίπτωση µη εκπληρώσεως των
όρων πλειοψηφίας της διατάξεως του άρθρου 32 παρ. 3 Σ, ενεργοποιείται η διάταξη
του άρθρου 32 παρ. 4 Σ, σύµφωνα µε την οποία, η Βουλή διαλύεται µέσα σε δέκα
ηµέρες από την ψηφοφορία και προκηρύσσεται εκλογή για ανάδειξη νέας Βουλής, η
οποία µετά από την εκλογή της θα εκλέξει Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας µε πλειοψηφία
τριών πέµπτων του όλου αριθµού των βουλευτών. Σε περίπτωση µη επιτεύξεως της
πλειοψηφίας αυτής επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία µέσα σε πέντε ηµέρες και
απαιτείται πλέον απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών. Τέλος, σε
περίπτωση που δεν εκπληρωθεί και πάλι ο όρος της απόλυτης πλειοψηφίας, η
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται ακόµη µια φορά ύστερα από πέντε ηµέρες µεταξύ των
δυο προσώπων που πλειοψήφησαν και Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκλέγεται όποιος
συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία. Στην υποθετική περίπτωση που στην τελευταία
ψηφοφορία και οι δύο µοναδικοί υποψήφιοι ισοψηφήσουν, η λύση θα µπορούσε να
δοθεί µέσω της κληρώσεως, η οποία συνιστά γενική αρχή του δηµοσίου δικαίου.14
Ωστόσο, ορθότερο θα ήταν να λάβει χώρα τέταρτη ψηφοφορία µεταξύ των ιδίων
προσώπων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 2 Σ.15 Στην περίπτωση επόµενης ισοψηφίας
η λύση θα µπορούσε να δοθεί µέσω κληρώσεως ή το κενό θα µπορούσε να
συµπληρωθεί µέσω του Κανονισµού της Βουλής.16 Επίσης στην υποθετική περίπτωση
που ο ένας από τους σχετικώς πλειοψηφήσαντες δεν επιθυµεί να παραµείνει υποψήφιος
στην πέµπτη ψηφοφορία, Προέδρος της ∆ηµοκρατίας θα εκλεγεί ο τελευταίος
εναποµείνας υποψήφιος ακόµα και αν απουσιάζουν από την ψηφοφορία 299
βουλευτές.17 Η εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας συνιστά κυβερνητική πράξη
που δεν ελέγχεται δικαστικά.18 Ο έλεγχος του κύρους της εκλογής υπάγεται στην
αποκλειστική αρµοδιότητα της Βουλής.19
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Βλ. Ευάγγελο Βενιζέλο, όπ. ανωτ. (υποσ. 6), σ. 447.
Βλ. Αθανάσιο Γ. Ράικο, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Οργανωτικό Μέρος ΙΙ, 4η έκδοση, Εκδόσεις Νοµική
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, σ. 34 επ.
16
Βλ. Αθανάσιο Γ. Ράικο, όπ. ανωτ. (υποσ. 15), σ. 34 επ.
17
Βλ. Κώστα Γ. Μαυριά, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, τέταρτη έκδοση επαυξηµένη, Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2005, σ. 484.
18
Βλ. ΣτΕ 2862/1985 (Ολοµ.) και Φίλιππο Κ. Σπυρόπουλο, Εισαγωγή στο Συνταγµατικό ∆ίκαιο,
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνη 2006, σ. 327.
19
Βλ. Αθανάσιο Γ. Ράικο, όπ. ανωτ. (υποσ. 15), σ. 35 και Κώστα Γ. Μαυριά, όπ. ανωτ. (υποσ. 17), σ,
486.
15
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IΙI. H προβληµατική
Η συνταγµατική πρόβλεψη της διαλύσεως της Βουλής σε περίπτωση µη
επιτεύξεως της απαιτούµενης πλειοψηφίας των τριών πέµπτων του όλου αριθµού των
βουλευτών αποτελεί έκφραση της ιστορικής βουλήσεως του συντακτικού νοµοθέτη20
να λειτουργεί η σχετική ρύθµιση ως αντίβαρο στο πρωθυπουργικό κράτος και υπό αυτή
την έννοια ως αντιπολιτευτική προνοµία.21 O τρόπος αυτός αναδείξεως του Προέδρου
της ∆ηµοκρατίας βρίσκεται σε αναντιστοιχία µε το συµβολικό του ρόλο που του
επιφυλάσσει το ισχύον Σύνταγµα κυρίως µετά από την αναθεώρηση του 1986.22 Είναι
γεγονός ότι µετά από την αφαίρεση µε την αναθεώρηση του 198623 της δυνατότητας
στον Πρόεδρο να διαλύει τη Βουλή, το «βέτο» της αντιπολιτεύσεως στην εκλογή του
Προέδρου

συνιστά

«το

µόνο

θεσµικό

αντίβαρο

στις

ακρότητες

του

πρωθυπουργοκεντρισµού»24 και συνεπώς υφίσταται ως αντικειµενικό «αντίβαρο» σε
µια κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία έχει χάσει την εµπιστοσύνη του εκλογικού
σώµατος.25 Υπό αυτή την έννοια, οι διατάξεις του άρθρου 32 Σ αναφέρονται στη
διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της δηµοκρατικής αρχής.26 Μια βαθιά και ριζική
δικαιοπολιτική διαφωνία καθιστά συνταγµατικά θεµιτή την προσφυγή στην κατά το
άρθρο 32 Συντ. εσχάτη λύση των εκλογών.27 Η απειλή της προσφυγής στις κάλπες
συνιστά ένα αποτελεσµατικό µέσο πιέσεως στην εκάστοτε κυβέρνηση, προκειµένου να
προβεί σε συναινετικές επιλογές και να αποφύγει τις εκλογές σε χρόνο που η ίδια δεν
θα είχε επιλέξει.28 Η πρόωρη διάλυση της Βουλής και η προσφυγή στις κάλπες είναι
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Βλ. Αλέξανδρο Απ. Μαντζούτσο, ∆εν αντίκειται στο Σύνταγµα η µέσω της µη-συναίνεσης στην εκλογή
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας σκόπιµη πρόκληση εκλογών για οποιονδήποτε λόγο, διαθέσιµο σε:
http://manesis.blogspot.gr/2009/07/.
21
Βλ. Γιώργο Γεραπετρίτη, όπ. ανωτ. (υποσ. 10), σ. 70. Σύµφωνα µάλιστα µε τον Γιώργο Κατρούγκαλο,
όπ. ανωτ. (υποσ. 13), σ. 89, όπ. περαιτ. παραπ, η διάλυση της Βουλής βρίσκεται σε προφανή αρµονία µε
τη δηµοκρατική αρχή, καθώς επιτρέπει την πιστότερη δήλωση της βουλήσεως του εκλογικού σώµατος
και εισάγει ένα από τα ελάχιστα αντίβαρα στην πρωθυπουργική παντοδυναµία.
22
Βλ. Γιάννη Α. Τασόπουλο, Τα θεσµικά αντίβαρα της εξουσίας και η αναθεώρηση του Συντάγµατος,
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2007, σ. 69.
23
Στο Σύνταγµα του 1975 (άρθρο 41 παρ. 1), προβλεπόταν ότι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, αν
διαπίστωνε δυσαρµονία µεταξύ κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και βουλήσεως του εκλογικού σώµατος,
είχε την αρµοδιότητα να διαλύσει τη Βουλή, προκειµένου η προσφυγή στις κάλπες να διορθώσει αυτή
την αναντιστοιχία.
24
Βλ. Νίκο Αλιβιζάτο, «Το ΠΑΣΟΚ δεν προσβάλλει το Σύνταγµα», Συνέντευξη, Εφηµερίδα
Καθηµερινή, 26.7.2009, διαθέσιµο σε: http://manesis.blogspot.gr/2009/07/.
25
Βλ. ∆ηµήτρη Χαραλάµπη, Έσχατη µεν, λύση δε, Εφηµερίδα Ελευθεροτυπία, 26.7.2009, διαθέσιµη
σε: http://manesis.blogspot.gr/2009/07/ και
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=26/07/2009&id=67106.
26
Βλ. ∆ηµήτρη Χαραλάµπη, όπ. ανωτ. (υποσ. 25).
27
Βλ. Λίλα Παπαδοπούλου, Έσχατο µέσο για ριζική πολιτική διαφωνία οι εκλογές, διαθέσιµο σε:
http://manesis.blogspot.gr/2009/07/.
28
Βλ. Γιάννη Α. Τασόπουλο, όπ. ανωτ. (υποσ. 22), σ. 69.
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µια γνωστή εκ των προτέρων θεσµική πιθανότητα, την οποία οι πολιτικές δυνάµεις
καλούνται, ανάλογα µε τις περιστάσεις και τον συσχετισµό δυνάµεων τους,29 να
ενεργοποιήσουν ή όχι.30 Αφήνει όµως το περιθώριο να οδηγήσει την προβλεπόµενη
στο Σύνταγµα διαδικασία σε εργαλειακή χρήση31 µε κίνητρο την εξυπηρέτηση
πολιτικών σκοπιµοτήτων και όχι την εκλογή Προέδρου που θα χαίρει ευρείας αποδοχής
από το νοµοθετικό σώµα, δεδοµένου και του χαρακτηρισµού του στο άρθρο 30 Σ ως
ρυθµιστή του πολιτεύµατος.32 Ο κίνδυνος αυτός δεν παρουσιάζεται δυστυχώς ως
υποθετικός, αλλά έχει επιβεβαιωθεί και στην πράξη. Το 1990 η διαδικασία της
προεδρικής εκλογής οδήγησε σε διάλυση της Βουλής µε σκοπό την πρόκληση
πρόωρων εκλογών για την ανάδειξη αυτοδύναµης Κυβερνήσεως. Το 2009 επίσης η
αξιωµατική αντιπολίτευση δήλωσε ότι δεν θα συναινέσει στην ανανέωση της θητείας
του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας (Κάρολου Παπούλια), όχι επειδή είχε αντιρρήσεις για
το πρόσωπό του, αλλά διότι πίστευε ότι προείχε το συµφέρον του τόπου που επέβαλε
την άµεση αλλαγή κυβερνήσεως. ∆ήλωσε µάλιστα ότι µετά από τη διεξαγωγή εκλογών
θα προτείνει την ανανέωση της θητείας του Προέδρου. Πολύ νωπό είναι επίσης το
παράδειγµα της παρεµποδίσεως της προεδρικής εκλογής το 2014 εκ µέρους της
αξιωµατικής αντιπολιτεύσεως µε σκοπό την πρόωρη διεξαγωγή εκλογών.
Ερώτηµα ανακύπτει εάν αυτού του είδους η µεθόδευση πρόωρων εκλογών
συνιστά καταστρατήγηση της υφιστάµενης συνταγµατικής διατάξεως, µε το σκεπτικό
ότι χωρίς να αλλοιώνεται το γράµµα επέρχεται αλλοίωση στο πνεύµα και το σκοπό
αυτής. Υποστηρίζεται µάλιστα ότι η δήλωση εκ µέρους κόµµατος ότι δεν θα ψηφίσει
κανέναν υποψήφιο Πρόεδρο µε σκοπό την πρόωρη προσφυγή σε εκλογές οδηγεί σε
πρόωρη διάλυση της Βουλής για λόγο που δεν προβλέπει ούτε επιτρέπει το Σύνταγµα
29

Τη λογική της σχετικής διατάξεως εξήγησε και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος: «Η σκέψις του νοµοθέτου,
καθ΄ όσον γνωρίζω, ήτο η ακόλουθος: δεν θέλω Πρόεδρον ενός κόµµατος, εκείνου που θα έχει 160, 165,
170· θέλω Πρόεδρον, τον οποίον θα εκλέξη, µετά συµβιβασµόν, η πλειοψηφία µε την αντιπολίτευσιν,
ώστε να είναι κοινής εµπιστοσύνης […] να αναγκάση την Βουλήν να εγκαταλείψη τον Κοµµατικόν
Πρόεδρον της Πλειοψηφίας, να προσέλθη προς την αντιπολίτευσιν και να πη: έχω 160, έχω 165, έχω
170, δεν φθάνω στους 200, έλα να βρούµε έναν άνθρωπο, κοινής εµπιστοσύνης». Βλ. ∆ηµήτριο Χλωρό,
Πρακτικά των συνεδριάσεων των Υποεπιτροπών της επί του Συντάγµατος 1975 Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής, σ. 132.
30
Βλ. Κώστα Μποτόπουλο, Άποψη, διαθέσιµη σε: http://manesis.blogspot.gr/2009/07/.
31
Βλ. Εισήγηση του Εισηγητή της Αντιπολιτεύσεως ∆ηµητρίου Τσάτσου, Συνεδρίαση Επιτροπής
Συντάγµατος 14.3.1975, σ. 320, σύµφωνα µε τον οποίο, «εφόσον είναι σχεδόν βέβαιο ότι πάντοτε θα
οδηγούµεθα εις διάλυσιν, η ρύθµισις αυτή θα αποτελή τέχνασµα δια την µετατροπήν του συστήµατος
εις Προεδρικόν ή ηµιπροεδρικόν και η προεκλογική εκστρατεία θα γίνεται από τους υποψηφίους
Προέδρους».
32
Βλ. Ξενοφώντα Κοντιάδη, Άρθρο 32 Σ, όπ. ανωτ. (υποσ. 1), σ. 805 επ., αρ. περιθ. 16 και τον ίδιο, Το
ανορθολογικό µας Σύνταγµα. Γιατί απέτυχαν οι πολιτικοί θεσµοί;, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2015,
σ. 99.
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µε αποτέλεσµα τον σφετερισµό της αρµοδιότητας για πρόωρη διάλυση της Βουλής.33
Κατ’ αντίστοιχη θέση, η σχετική ενέργεια συνιστά «κατάχρηση εξουσίας», δεδοµένου
ότι η άρνηση συµπράξεως δεν συναρτάται προς την καταλληλότητα προσώπου του
Προέδρου, αλλά υπαγορεύεται από σκοπό ξένο και άσχετο, την πρόωρη αναρρίχηση
της αντιπολιτεύσεως στην κυβέρνηση.34 Υπό αυτή την έννοια, όταν ένα κόµµα δηλώσει
εκ των προτέρων ότι δεν θα ψηφίσει τον υποδεικνυόµενο από τα άλλα κόµµατα
Πρόεδρο, προκειµένου να προκληθούν εκλογές, και µετά από την διεξαγωγή εκλογών
τον ψηφίσει, τότε µια σοβαρή ρύθµιση του Συντάγµατος υποβιβάζεται σε περίγελο,
καθώς περιφρονείται εξόφθαλµα το νόηµά της.35 ∆οθέντων των ανωτέρω,
υποστηρίζεται ότι αν το κόµµα προτείνει µετά από τις εκλογές το ίδιο πρόσωπο που
αρνείτο να υποστηρίξει πριν από τις εκλογές, υπάρχει τεκµήριο εργαλειακής χρήσεως
της διατάξεως (µετατροπή του µέσου δηλαδή των εκλογών σε «σκοπό» και του σκοπού
της – δηλαδή της αναδείξεως του Προέδρου – σε «µέσο») και λαµβάνει χώρα
καταστρατήγηση του Συντάγµατος.36
Είναι γεγονός ότι η περιγραφείσα πρακτική φαίνεται ως καταχρηστική,
ωστόσο, η σχετική διάταξη πρέπει να ερµηνευθεί υπό το πρίσµα της δηµοκρατικής
αρχής, η οποία συνιστά το βασικότερο ερµηνευτικό εργαλείο για την ανάλυση
διατάξεων διαδικαστικού χαρακτήρα.37 Καµία διάταξη του Συντάγµατος δεν επιβάλλει
στους βουλευτές να µετάσχουν σε µια ψηφοφορία αν δεν επιθυµούν.38 Ως εκ τούτου,

33

Έτσι ο Γιώργος Κασιµάτης, Συνταγµατική εκτροπή οι εκλογές για Παπούλια!, Συνέντευξη,
Εφηµερίδα Το Παρόν, 12.7.2009, διαθέσιµο σε: http://manesis.blogspot.gr/2009/07/, σύµφωνα µε τον
οποίο, η Βουλή διαλύεται προώρως µόνον για τους λόγους που απαριθµούνται περιοριστικά στο
Σύνταγµα και η διάλυση της Βουλής λόγω µη επιτεύξεως της εκλογής Προέδρου της ∆ηµοκρατίας
πρέπει να ερµηνεύεται συσταλτικά και περιοριστικά.
34
Βλ. Στέφανο Ματθία, Επανεκλογή Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, Εφηµερίδα Καθηµερινή, 29.7.2009,
διαθέσιµο σε: http://manesis.blogspot.gr/2009/07/.
35
Βλ. ∆ηµήτρη Τσάτσο, Μην κάνετε το Σύνταγµα «περίγελο», Συνέντευξη, Εφηµερίδα Καθηµερινή,
19.7.2009, διαθέσιµο σε: http://manesis.blogspot.gr/2009/07/, σύµφωνα µε τον οποίο, οι πολιτικοί λόγοι
της αποφάσεως ενός κόµµατος να µην ψηφίσει Πρόεδρο αποτελούν εσωτερικό στοιχείο της διαδικασίας
εκλογής και ελέγχονται συνταγµατικά, καθώς ορισµένοι από αυτούς εµπεριέχονται ή υπονοούνται στο
άρθρο 32 Σ. Οµοίως και ο Κώστας Χ. Χρυσόγονος, όπ. ανωτ. (υποσ. 9), σ. 143 κάνει λόγο για
καταστρατήγηση του Συντάγµατος στην περίπτωση της προαγγελίας της αρχικής καταψηφίσεως του
Προέδρου και την υπερψήφισή του ιδίου προσώπου µετά από τη µεσολάβηση βουλευτικών εκλογών.
36
Βλ. Τάκη Βιδάλη, Άποψη, διαθέσιµη σε: http://manesis.blogspot.gr/.
37
Βλ. Ξενοφώντα Κοντιάδη, Η εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας µεταξύ συνταγµατικής
µηχανικής και συνταγµατικής δεοντολογίας, ∆τΑ 2009, σ. 1087 επ. (1099 επ.) και Σπυρίδωνα
Βλαχόπουλο, Τα δυσδιάκριτα όρια µεταξύ σεβασµού του Συντάγµατος και πολιτικής πρακτικής, σε:
Ιφιγένεια Καµτσίδου/Αντώνη Μανιτάκη/Γιώργο Γεραπετρίτη/Γιώργο Κατρούγκαλο/Σπυρίδωνα
Βλαχόπουλο/Χαράλαµπο Ανθόπουλο/Κώστα Χρυσόγονο, Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της
∆ηµοκρατίας και οι ερµηνευτικές της αµφιλογίες, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2010, σ.
93 επ. (96).
38
Βλ. Νίκο Αλιβιζάτο, όπ. ανωτ. (υποσ. 24).
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δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι η πρόωρη διάλυση της Βουλής προβλέπεται ως µια
εναλλακτική θεσµική διαδικασία39 σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη
κοινοβουλευτική πλειοψηφία των τριών πέµπτων του όλου αριθµού των βουλευτών. Η
απειλή της πρόωρης διαλύσεως της Βουλής αποτελεί συνεπώς ένα εγγενές αρνητικό
ενδεχόµενο που ενυπάρχει στη ρύθµιση του άρθρου 32 Σ.40 Ως εκ τούτου, εφόσον µια
ενέργεια δεν απαγορεύεται ρητά από την οργανωτική συνταγµατική διάταξη, δεν
µπορεί να εκληφθεί ως παραβίαση του Συντάγµατος και δεν συνεπάγεται νοµικές
κυρώσεις, ακόµα και αν η συγκεκριµένη ενέργεια δεν συνάδει µε το πνεύµα και το
σκοπό της διατάξεως.41 Περαιτέρω, τονίζεται ότι δεν προβλέπεται στην οικεία
συνταγµατική διάταξη υποχρέωση συζητήσεως ή αιτιολογήσεως της ψήφου και η
όποια ερµηνευτική αποδοχή της επιβολής αιτιολογήσεως θα οδηγούσε σε
προσχηµατικές αιτιολογήσεις, 42 κατά το πρότυπο της προκηρύξεως πρόωρων εκλογών
κατ’ επίκληση θέµατος εξαιρετικής σηµασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 41 παρ. 2 Σ.43 Τα
παραγωγικά αίτια της βουλήσεως των βουλευτών δεν ενδιαφέρουν το συνταγµατικό
δίκαιο καθώς δεν τίθεται ζήτηµα συνταγµατικού ελέγχου του forum internum του
βουλευτή.44 Είναι γεγονός ότι τα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως των βουλευτών δεν
θα µπορούσαν να ελεγχθούν, ακόµα και αν υφίστατο εξειδικευµένο δικαιοδοτικό
συνταγµατικό όργανο που θα έλεγχε τη διαδικασία της προεδρικής εκλογής.45 Και αυτό
διότι, σύµφωνα µε το άρθρο 60 παρ. 1 Σ «Οι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωµα
της γνώµης και της ψήφου κατά συνείδηση». Η προσφυγή στη λαϊκή ετυµηγορία δεν
συνιστά απαραιτήτως καταστρατήγηση του Συντάγµατος, δεδοµένου ότι προβλέπεται
στη συνταγµατική διάταξη.46 Το ίδιο το Σύνταγµα προβλέπει την εκλογή Προέδρου µε
αυξηµένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και σε περίπτωση µη επιτεύξεως αυτής τη
διεξαγωγή εκλογών.47 Είναι επιθυµητό να συνυφαίνεται η τήρηση του Συντάγµατος

39

Βλ. Βλ. Αντώνη Μανιτάκη, Παραβίαση του Συντάγµατος, καταστρατήγησή του ή απλώς συνταγµατική
απρέπεια;,
σε:
Ιφιγένεια
Καµτσίδου/Αντώνη
Μανιτάκη/Γιώργο
Γεραπετρίτη/Γιώργο
Κατρούγκαλο/Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο/Χαράλαµπο Ανθόπουλο/Κώστα Χρυσόγονο (επιµ.), Η
διαδικασία εκλογής Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και οι ερµηνευτικές της αµφιλογίες, Εκδόσεις
Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2010, σ. 39 επ. (50).
40
Βλ. Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο, όπ. ανωτ. (υποσ. 37), σ. 101.
41
Βλ. Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο, όπ. ανωτ. (υποσ. 37), σ. 101.
42
Βλ. Ξενοφώντα Κοντιάδη, Άρθρο 32 Σ, όπ. ανωτ. (υποσ. 1), σ. 809 επ., αρ. περιθ. 28.
43
Βλ. Άλκη ∆ερβιτσιώτη, Άποψη σε: http://manesis.blogspot.gr/2009/07/.
44
Βλ. Αλέξανδρο Απ. Μαντζούτσο, όπ. ανωτ. (υποσ. 20).
45
Βλ. Κ. Χρυσόγονο, όπ. ανωτ. (υποσ. 9), σ. 144.
46
Βλ. Ξενοφώντα Κοντιάδη, Άρθρο 32 Σ, όπ. ανωτ. (υποσ. 1), σ. 811, αρ. περιθ. 33.
47
Βλ. Αντώνη Μανιτάκη, όπ. ανωτ. (υποσ. 39), σ. 51.
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από την ευπρέπεια των συνταγµατικών και πολιτικών υποκειµένων,48 η τήρηση όµως
του Συντάγµατος δεν µπορεί να εξαρτάται από αυτήν.49 Συνεπώς, το ζήτηµα της
συµβατότητας ή µη της στάσεως των κοµµάτων µε τη διάταξη του Συντάγµατος δεν
πρέπει να κρίνεται µε όρους πολιτικής ορθότητας, ηθικο-πολιτικής τάξεως ή
συνταγµατικής δεοντολογίας,50 αλλά

αποκλειστικά και µόνο µε κριτήρια

συνταγµατικότητας.51 Μια ανάρµοστη προς το Σύνταγµα συµπεριφορά ενός κόµµατος,
το στιγµατίζει ηθικο-πολιτικά, δεν το χρεώνει όµως την απαξία της παραβιάσεως του
Συντάγµατος.52 Σε διαφορετική περίπτωση θα λάµβανε χώρα µια αδικαιολόγητη
διεύρυνση της συνταγµατικής κανονιστικότητας, συρρικνώνοντας το πεδίο της
πολιτικής και καταλογίζοντας στο Σύνταγµα αυτό που λογικά ανάγεται στην
πολιτική.53 Οι λόγοι για τους οποίους λαµβάνεται η απόφαση της πρόωρης διαλύσεως
της Βουλής θα αξιολογηθούν εν τέλει από το εκλογικό σώµα και νοµική υποχρέωση
κόµµατος ή βουλευτή να µετάσχει µε συγκεκριµένο τρόπο στην ψηφοφορία ή να µη
µετάσχει δεν υφίσταται.54 Ως εκ τούτου, η εργαλειακή χρήση του άρθρου 32 Σ δεν
εγείρει ζήτηµα παραβιάσεως ή καταστρατηγήσεως του Συντάγµατος, αλλά «ζήτηµα
συνταγµατικής ορθότητας», υπό την έννοια ότι τέτοιου είδους συµπεριφορά είναι
συνταγµατικά ανεκτή, αλλά ηθικο-πολιτικά µη αποδεκτή.55
IV. Oι εναλλακτικές επιλογές
Πέραν του ζητήµατος της συνταγµατικότητας της προσχηµατικής πρόωρης
διαλύσεως της Βουλής, η αναδροµή στην πρόσφατη συνταγµατική ιστορία από το 1975
και έπειτα συνηγορεί στην δικαιοπολιτική ανάγκη αναθεωρήσεως της σχετικής
διατάξεως εκλογής του Προέδρου. Η ανάθεση στη «µονήρη Βουλή» της εκλογής του
48

Έτσι ο Χαράλαµπος Ανθόπουλος, Προεδρική εκλογή και συνταγµατική ορθότητα, σε: Ιφιγένεια
Καµτσίδου/Αντώνη
Μανιτάκη/Γιώργο
Γεραπετρίτη/Γιώργο
Κατρούγκαλο/Σπυρίδωνα
Βλαχόπουλο/Χαράλαµπο Ανθόπουλο/Κώστα Χρυσόγονο (επιµ.), Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της
∆ηµοκρατίας και οι ερµηνευτικές της αµφιλογίες, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2010, σ.
105 επ. (105 επ.). Αντίθ. Γιώργος Κατρούγκαλος, Η εκλογή του Προέδρου και το «πραγµατικό
Σύνταγµα», διαθέσιµο σε: http://manesis.blogspot.gr/, σύµφωνα µε τον οποίο, οι κατασκευές του
ιταλικού συνταγµατικού δικαίου περί correttezza costituzionale, ως κανόνων µε «ασθενέστερη ηθικοπολιτική δεσµευτικότητα σε σχέση µε τις συνθήκες του πολιτεύµατος, µε την έννοια ότι µπορούν να
παραµεριστούν εάν υπάρχει συνταγµατικά αποχρών λόγος για την απόκλιση από αυτούς» είναι εντελώς
ξένες στο ελληνικό συνταγµατικό δίκαιο.
49
Βλ. Ξενοφώντα Κοντιάδη, Άρθρο 32 Σ, όπ. ανωτ. (υποσ. 1), σ. 812 επ., αρ. περιθ. 34.
50
Βλ. Αντώνη Μανιτάκη, όπ. ανωτ. (υποσ. 39), σ. 40.
51
Βλ. Ιφιγένεια Καµτσίδου, όπ. ανωτ. (υποσ. 4), σ. 32.
52
Βλ. Αντώνη Μανιτάκη, όπ. ανωτ. (υποσ. 39), σ. 44.
53
Βλ. Αντώνη Μανιτάκη, όπ. ανωτ. (υποσ. 39), σ. 53.
54
Βλ. Γιάννη ∆ρόσο, Πολιτικό ζήτηµα η εκλογή του Προέδρου, Εφηµερίδα Τα ΝΕΑ, 22.7.2009,
διαθέσιµο σε: http://manesis.blogspot.gr/2009/07/.
55
Βλ. Χαράλαµπο Ανθόπουλο, όπ. ανωτ. (υποσ. 48), σ. 123.
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αρχηγού του κράτους που θα µπορεί να αντιτάσσεται στη βούλησή της φαίνεται να
είναι προσαρµοσµένη στα µέτρα µιας περιστασιακής πλειοψηφίας της πρώτης
µεταδικτατορικής Βουλής.56 Προ της προτάσεως συγκεκριµένης λύσεως σκόπιµη
κρίνεται η ανεύρεση εναλλακτικών δυνατοτήτων.
Πρώτον, ερώτηµα ανακύπτει εάν θα ήταν δικαιοπολιτικά ορθότερο ο Πρόεδρος
της ∆ηµοκρατίας να εκλέγεται πλέον όχι εµµέσως από τη Βουλή, αλλά άµεσα από τον
λαό. To σύστηµα αυτό υιοθετείται λ.χ. στην Αυστρία,57 τη Γαλλία,58 την Ιρλανδία59 και
την Ισλανδία.60 Η άµεση εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας από τον λαό θα
αποσυνέδεε την εκλογή του από την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και εν γένει από
τα όποια προβλήµατα η προσφυγή αυτή συνεπιφέρει, εξασφαλίζοντας κατά κάποιον
τρόπο συνθήκες οµαλού πολιτικού βίου.61 Ωστόσο, η άµεση εκλογή δεν συνάδει µε τις
αποψιλωµένες αρµοδιότητές του στο πλαίσιο ενός κοινοβουλευτικού συστήµατος και
προπάντων µε την ανάγκη επιτεύξεως συναινετικών λύσεων µε στόχο την εκλογή
ενωτικών προσώπων που θα συνέδραµαν στην εκτόνωση ακραίων πολιτικών
συγκρούσεων σε ακανθώδεις πολιτικές ή θεσµικές περιστάσεις.62 Με τον τρόπο αυτό,
αναιρείται το συναινετικό στοιχείο του θεσµού του Προέδρου.63 Επίσης ελλοχεύει ο
κίνδυνος της δηµιουργίας µιας αέναης προεκλογικής περιόδου και των συνεπειών
παροχολογίας και ακυβερνησίας που αυτή συνεπάγεται.64 Περαιτέρω, η άµεση εκλογή
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας µπορεί να οδηγήσει σε ένα λανθάνον σύστηµα
ηµιπροεδρικής διακυβερνήσεως συνοδευόµενη ενδεχοµένως και µε την ενίσχυση των
αρµοδιοτήτων του.65 Ως εκ τούτου, η άµεση εκλογή του Προέδρου συνιστά αλλοίωση
του κοινοβουλευτικού χαρακτήρα του πολιτεύµατος.66
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Βλ. Αριστόβουλο Ι. Μάνεση, Η νοµικοπολιτική θέση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κατά το
κυβερνητικό σχέδιο του Συντάγµατος, Αθήνα 1975, σ. 11.
57
Βλ. άρθρο 60 Συντάγµατος της Αυστρίας.
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Βλ. άρθρο 6 Συντάγµατος της Γαλλίας.
59
Βλ. άρθρο 12 Συντάγµατος της Ιρλανδίας.
60
Βλ. άρθρο 5 Συντάγµατος της Ισλανδίας.
61
Βλ. Ανδρέα Γ. ∆ηµητρόπουλο, όπ. ανωτ. (υποσ. 2), σ. 429.
62
Βλ. Ξενοφώντα Κοντιάδη, όπ. ανωτ. (υποσ. 1), σ. 812,αρ. περιθ. 37.
63
Βλ. Στυλιανό-Ιωάννη Γ. Κουτνατζή, Ενίσχυση αρµοδιοτήτων µέχρις ενός ορίου, Εφηµερίδα
Καθηµερινή 12.6.2016, σ. 4, διαθέσιµο σε: http://www.kathimerini.gr/863487/
article/epikairothta/politikh/enisxysh-armodiothtwn-mexris-enos-orioy.
64
Βλ. Θανάση ∆ιαµαντόπουλο, Θεσµικοπολιτικός ρόλος, εκλογή, αρµοδιότητες, Εφηµερίδα
Καθηµερινή 12.6.2016, σ. 4.
65
Βλ. Ξενοφώντα Κοντιάδη, Άρθρο 32 Σ, όπ. ανωτ. (υποσ. 1), σ. 812,αρ. περιθ. 37.
66
Βλ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Συνταγµατοπολιτικά προβλήµατα της διαδικασίας εκλογής του νέου
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, σε: του ιδίου, Μελέτες Συνταγµατικού ∆ικαίου 1980-1987, Εκδόσεις
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 119 επ. (129).
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∆εύτερον, µια εκδοχή της άµεσης εκλογής θα ήταν η προσφυγή στις κάλπες για
την εκλογή Προέδρου µόνο στην περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτουµένης
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.67 Αυτή ήταν η πρόταση περί συνταγµατικής
αναθεωρήσεως που υποβλήθηκε από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στις
25.7.2016.68 Ίδια είναι και η θέση των Χριστόφορου Βερναρδάκη, Ανδρέα
∆ηµητρόπουλου, Κώστα Ζώρα, Ηλία Νικολόπουλου και Κώστα Χρυσόγονου (επιτροπή
Κατρούγκαλου).69 Το επιχείρηµα αυτό φέρει το πλεονέκτηµα της αποδεσµεύσεως της
εκλογής του Προέδρου από την προσφυγή στις κάλπες για τη διενέργεια βουλευτικών
εκλογών. Εκλογές θα διεξάγονται µόνο για την εκλογή Προέδρου. Ωστόσο, είναι πολύ
πιθανόν ότι η εν λόγω εκδοχή θα επιφορτισθεί τα γενικά µειονεκτήµατα της άµεσης
εκλογής του Προέδρου που περιγράφησαν ανωτέρω.
Τρίτον, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας θα µπορούσε να εκλέγεται από τη Βουλή
µε αυξηµένη πλειοψηφία, η οποία σταδιακά θα αποµειούται εάν δεν επιτυγχάνεται η
απαιτούµενη κάθε φορά πλειοψηφία. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η ενδεχόµενη
εργαλειακή προσφυγή στις κάλπες, αλλά θα αποδυναµωθεί ο ενωτικός χαρακτήρας του
Προέδρου, καθώς θα είναι δυνατή η µονοκοµµατική στήριξη αυτού.70
Τέταρτον, µια πρόταση θα ήταν η εκλογή Προέδρου της ∆ηµοκρατίας µέσω
συνεχών εκλογών. Ως εκ τούτου, για την ανάδειξή του θα πρέπει να προβλέπεται
αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθµού των βουλευτών, αν αυτή δεν
επιτευχθεί αυξηµένη πλειοψηφία των τριών πέµπτων και οι ψηφοφορίες θα
συνεχίζονται επ’ αόριστον µέχρι την ανάδειξη του Προέδρου, χωρίς όµως να οδηγούν
σε προσφυγή στις κάλπες σε περίπτωση αποτυχίας εκλογής Προέδρου συναινετικής
αποδοχής. Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλισθεί η συναινετική εκλογή ενός
υπερκοµµατικού Προέδρου, ο οποίος θα µπορεί σε κρίσιµες ώρες να διασφαλίσει την
ενότητα.71 Μέσω του συστήµατος αυτού εκφράσθηκε η ελπίδα ότι τα κόµµατα θα
αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους και κυρίως η αντιπολίτευση, γιατί αν δεν
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Βλ. Ανδρέα Γ. ∆ηµητρόπουλο, όπ. ανωτ. (υποσ. 2), σ. 429.
Βλ. H πρόταση Τσίπρα για τη συνταγµατική αναθεώρηση, Εφηµερίδα Καθηµερινή, 26.7.2016,
διαθέσιµο σε:
http://www.kathimerini.gr/868777/article/epikairothta/politikh/h-protash-tsipra-gia-th-syntagmatikhana8ewrhsh
69
Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/story/1218899/to-sxedio-anatheorisis-tou-suntagmatos-apo-tinomada-ergasias-upo-ton-g-katrougkalo.
70
Βλ. Ξενοφώντα Κοντιάδη, Άρθρο 32 Σ, όπ. ανωτ. (υποσ. 1), σ. 812, αρ. περιθ. 39.
71
Βλ. Νίκο Κ. Παπαχρήστου, Η εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,
Αθήνα-Κοµοτηνή 2010, σ. 83.
68
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υπάρχει Πρόεδρος λόγω θανάτου ή αδυναµίας εκτελέσεως των καθηκόντων του, τον
αναπληρώνει ο Πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος εκλέγεται µάλιστα µε απλή
πλειοψηφία.72 Ωστόσο, η εµπειρία από την δυσκολία επιτεύξεως συναινετικών
επιλογών στην περίπτωση των ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών –χωρίς βεβαίως τα
µεγέθη να είναι συγκρίσιµα-73 έχει αποδείξει ότι η προϋπόθεση κοµµατικών
συναινέσεων δύσκολα επιτυγχάνεται, µε αποτέλεσµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα να
µένουν κενές πολλές θέσεις µελών ανεξαρτήτων αρχών.74 Ως εκ τούτου, εύλογα
εκφράζεται η ανησυχία ότι θα οδηγηθούµε σε ατελέσφορες ατέρµονες και αδιέξοδες
επαναλήψεις ψηφοφοριών χωρίς να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη πλειοψηφία.75
Πέµπτον, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας θα µπορούσε να εκλέγεται από ένα
µεικτό εκλεκτορικό σώµα. Αναφορικά µε τη σύνθεση του σώµατος αυτού, η οποία
οµολογουµένως είναι υψίστης σηµασίας έχουν προταθεί αρκετές λύσεις. Μια από
αυτές, διατυπωµένη από τον Αριστόβουλο Μάνεση, είναι η σύνθεσή του από βουλευτές
και ισάριθµους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοικήσεως, εκλεγµένους κατά τρόπον,
ώστε να διασφαλίζεται η συµµετοχή της µειοψηφίας.76 Μια άλλη πρόταση των Νίκου
Αλιβιζάτου, Παναγή Βουρλούµη, Γιώργου Γεραπετρίτη, Γιάννη Κτιστάκη, Στέφανου
Μάνου και Φίλιππου Σπυρόπουλου77 είναι η δηµιουργία εκλεκτορικού σώµατος από
τους εν ενεργεία βουλευτές, τους πρώην Προέδρους της ∆ηµοκρατίας, τους πρώην
Πρωθυπουργούς, τους πρώην Προέδρους της Βουλής και τους εν ενεργεία
περιφερειάρχες και δηµάρχους. Περαιτέρω, θα µπορούσε να συζητηθεί η συµµετοχή
στο σχετικό σώµα µελών της ηγεσίας της δικαιοσύνης, µελών της εκτελεστικής
εξουσίας, της Ολοµελείας των ∆ικηγορικών Συλλόγων, του Προέδρου της Ακαδηµίας
Αθηνών, της Ολοµελείας των ανεξαρτήτων αρχών και εν γένει προσωπικοτήτων
εγνωσµένου κύρους. Mεγάλη έµφαση θα πρέπει να δοθεί, προκειµένου να µην
υπεραντιπροσωπεύεται µια οµάδα έναντι κάποιας άλλης.78 Πέραν της συνθέσεως του
εκλεκτορικού αυτού σώµατος, σηµασία έχει και ο τρόπος αναδείξεώς του µέσω
ενισχυµένης πλειοψηφίας. Σύµφωνα µε την ανωτέρω πρόταση των έξι, Πρόεδρος θα
72

Βλ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Πρακτικά Συνεδριάσεως της Βουλής 1.11.2009, σ. 194.
Βλ. Νίκο Κ. Παπαχρήστου, όπ. ανωτ. (υποσ. 71), σ. 162.
74
Βλ. την προβληµατική από Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Περί του τρόπου επιλογής των
µελών των ανεξαρτήτων αρχών, Εφαρµογές∆∆ 2016, σ. 133 επ. (134).
75
Βλ. Ξενοφώντα Κοντιάδη, όπ. ανωτ. (υποσ. 1), σ. 813,αρ. περιθ. 41.
76
Βλ. Αριστόβουλο Ι. Μάνεση, όπ. ανωτ. (υποσ. 56), σ. 11.
77
Βλ. Νίκο Αλιβιζάτο, Παναγή Βουρλούµη, Γιώργο Γεραπετρίτη, Γίαννη Κτιστάκη, Στέφανο Μάνο,
Φίλιππο Σπυρόπουλου, Ένα καινοτόµο Σύνταγµα για την Ελλάδα, Κείµενα εργασίας, 2016, σ. 168,
διαθέσιµο σε: http://www.f-1.gr/epaper/Syntagma/syntagma.html#p=1.
78
Βλ. Θανάση ∆ιαµαντόπουλο, όπ. ανωτ. (υποσ. 64), σ. 4.
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εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων του ειδικού
σώµατος εκλεκτόρων, εάν η πλειοψηφία αυτή δεν επιτευχθεί, Πρόεδρος θα εκλέγεται
αυτός που συγκέντρωσε τη πλειοψηφία των τριών πέµπτων, στη συνέχεια θα απαιτείται
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου του ειδικού σώµατος εκλεκτόρων και τέλος αν δεν
επιτευχθεί και αυτή Πρόεδρος θα εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τις
περισσότερες ψήφους. Η πρόταση αυτή έχει ως πλεονέκτηµα ότι θα εξευρεθεί σε κάθε
περίπτωση λύση, θα επιχειρηθεί να είναι συναινετική και δεν θα λαµβάνει χώρα
εργαλειακή προσφυγή στις κάλπες. Αποφεύγει τη διάλυση της Βουλής ή τη
στρεβλωτική αλλαγή του εκλογικού σώµατος µεταξύ των ψηφοφοριών. Με τον τρόπο
αυτό, παρέχονται εχέγγυα συναινέσεως, εφόσον περίπου το ήµισυ του εκλεκτορικού
σώµατος θα αποτελείται από πρόσωπα, εκ των προτέρων προσδιορισµένα, που θα
βρίσκονται όµως, κατά κύριο λόγο, εκτός της κεντρικής πολιτικής σκηνής, και έτσι θα
διευκολύνεται η εκλογή Προέδρου της ∆ηµοκρατίας που θα εκπληρώσει
αποτελεσµατικά την ενοποιητική αποστολή του.79
V. Η πρόταση
Από την ανάλυση όλων όσα προηγήθηκαν θα µπορούσαµε να καταλήξουµε στα
ακόλουθα συµπεράσµατα. Πρώτον, το υπάρχον σύστηµα εκλογής του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι µπορεί να οδηγήσει σε εργαλειακής
φύσεως προσφυγή στις κάλπες. ∆εύτερον, η άµεση εκλογή του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας από τον λαό αποδεσµεύει την εκλογή του από τις βουλευτικές εκλογές,
δύναται όµως να οδηγήσει σε µη συναινετικές επιλογές και δεν συνάδει µε την
κοινοβουλευτική αρχή. Τρίτον, η εκλογή του Προέδρου µε σχετική πλειοψηφία σε
περίπτωση µη επιτεύξεως επαυξηµένης πλειοψηφίας αίρει θεσµικά αδιέξοδα, αλλά και
πάλι δεν συνάδει µε την ενοποιητική αποστολή του Προέδρου, καθώς θα ήταν πολύ
πιθανή η µονοκοµµατική επιλογή αυτού. Τέταρτον, η διεξαγωγή επαναλαµβανοµένων
εκλογών για την ανάδειξη του Προέδρου µπορεί να οδηγήσει σε άσκοπη σπατάλη
δυνάµεων και εν γένει σε µη επίτευξη λύσεως. Πέµπτον, η εκλογή του Προέδρου από
ειδικό εκλεκτορικό σώµα που θα έχει τα εχέγγυα διευρυµένης συνθέσεως φέρει το
πλεονέκτηµα της απεµπλοκής της εκλογής του από τις βουλευτικές εκλογές, ωστόσο
δεν είναι και πάλι βέβαιο ότι η επιλογή προσώπου θα είναι συναινετική, εάν η εκλογή
δεν λάβει χώρα µε επαυξηµένη πλειοψηφία.
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Βλ. Στυλιανό-Ιωάννη Γ. Κουτνατζή, όπ. ανωτ. (υποσ. 63).
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Σε µια προσπάθεια συνθέσεως των ανωτέρω προσωρινών συµπερασµάτων
κρίνεται επιβεβληµένη η αλλαγή του ισχύοντος συστήµατος, προκειµένου να µην
εκκρεµεί η µοµφή κατά των πολιτικών κοµµάτων ότι αυτό σκοπίµως διατηρείται προς
διατήρηση µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων.80 Προτείνεται η επιλογή τριών υποψηφίων
Προέδρων από ειδικό εκλεκτορικό σώµα διευρυµένης συνθέσεως µέσω της
συµµετοχής πρώην Προέδρων της ∆ηµοκρατίας, πρώην Πρωθυπουργών, πρώην
Προέδρων της Βουλής, εν ενεργεία περιφερειαρχών, δηµάρχων, µελών της ηγεσίας
της δικαιοσύνης, µελών της εκτελεστικής εξουσίας, της Ολοµελείας των ∆ικηγορικών
Συλλόγων, του Προέδρου της Ακαδηµίας Αθηνών, της Ολοµελείας των ανεξαρτήτων
αρχών και εν γένει προσωπικοτήτων εγνωσµένου κύρους. Η Βουλή θα αποφασίζει µε
αυξηµένη πλειοψηφία στην αρχή δύο τρίτων και σε περίπτωση µη επιτεύξεως της
πλειοψηφίας τριών πέµπτων µεταξύ των τριών αυτών υποψηφίων που επελέγησαν από
το εκλεκτορικό σώµα και σε περίπτωση πάλι µη επιτεύξεως της απαιτούµενης
πλειοψηφίας των τριών πέµπτων θα διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου
µεταξύ των επιλεγέντων υποψηφίων. Πρόκειται στην ουσία περί ενός µεικτού
συστήµατος, το οποίο σέβεται τον κοινοβουλευτικό χαρακτήρα του πολιτεύµατος και
δεν επιφορτίζεται µε τα προβλήµατα της άµεσης εκλογής από τον λαό. Ο λαός θα
επιλέγει µεταξύ επιλεγέντων που θα πληρούν –στο µέτρο του ανθρωπίνως εφικτού- τα
εχέγγυα µια συναινετικής λύσεως. Θα επιλέγει δηλαδή µεταξύ προσώπων που θα είναι
κοινής αποδοχής. Και αυτού του είδους η προσφυγή στις κάλπες θα αποτελεί την
εσχάτη λύση, η οποία θα είναι αποσυνδεδεµένη από τις όποιες πολιτικές σκοπιµότητες
για την αλλαγή κυβερνήσεως.
IV. Αντί επιλόγου
Το υπάρχον σύστηµα εκλογής Προέδρου της ∆ηµοκρατίας προσφέρει πολλές
ευκαιρίες για εργαλειακή χρήση του81 έχοντας οδηγήσει τη χώρα σε προσχηµατική
προσφυγή στις κάλπες προς εξυπηρέτηση µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων. Στο πλαίσιο
της παρούσης µελέτης προτείνεται στον αναθεωρητικό νοµοθέτη η ανεύρεση µίας
συνδυαστικής λύσεως. Η λύση αυτή συνίσταται στην επιλογή τριών υποψηφίων
Προέδρων της ∆ηµοκρατίας από ειδικό εκλεκτορικό σώµα διευρυµένης συνθέσεως, η
εκλογή ενός από αυτών από τη Βουλή, η οποία θα αποφασίζει µε αυξηµένη πλειοψηφία
στην αρχή δύο τρίτων και σε περίπτωση µη επιτεύξεως αυτής τριών πέµπτων. Τέλος,
80
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Βλ. Νίκο Κ. Παπαχρήστου, όπ. ανωτ. (υποσ. 71), σ. 240.
Βλ. Χαράλαµπο Ανθόπουλο, όπ. ανωτ. (υποσ. 3), σ. 307.
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σε περίπτωση πάλι µη επιτεύξεως της απαιτούµενης πλειοψηφίας των τριών πέµπτων
θα διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου µεταξύ των επιλεγέντων
υποψηφίων.
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