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Του ΦΟΙΒΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ

Α
λλαγές στον τρόπο εκλογής του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, στις σχέσεις 
κράτους και Εκκλησίας, αλλά και στον 

νόμο περί ευθύνης υπουργών φέρνει η  πρότα-
ση που θα καταθέσει η κυβέρνηση στην Κοινο-
βουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για τη Συνταγ-
ματική Αναθεώρηση και την οποία παρουσιάζει 
σήμερα η Realnews. Η πρόταση συγκεκριμε-
νοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη, σε μια πολύ 
σημαντική συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμμα-
τείας του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον αναμένεται να ορι-
στικοποιηθεί και να υιοθετηθεί σε μια αντίστοι-
χη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να πραγματο-
ποιηθεί την ερχόμενη βδομάδα.

Οπως λένε κυβερνητικές πηγές, βασικό μέλη-
μα της κυβέρνησης θα είναι η επιδίωξη όσο γί-
νεται μεγαλύτερων συναινέσεων με κόμματα 
της αντιπολίτευσης. «Αρκεί να λειτουργήσουν 
όλες οι πλευρές με σοβαρότητα και όχι με μικρο-
πολιτική σκοπιμότητα για την τρέχουσα περίο-
δο», ανέφεραν χαρακτηριστικά στελέχη της κυ-
βέρνησης με πλήρη γνώση της συζήτησης που 
διεξάγεται για το θέμα της Συνταγματικής Ανα-
θεώρησης στο εσωτερικό της και στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με κορυφαίους συνεργάτες του 
πρωθυπουργού, η πρόταση προς την Κ.Ο. θα 
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Ανάδειξη ΠτΔ χωρίς  
διάλυση της Βουλής
Αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της Δη-
μοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής σε περί-
πτωση που δεν εξασφαλίζεται αυξημένη πλει-
οψηφία βουλευτών. Δύο ενδεχόμενα εξετάζο-
νται σε αυτή την κατεύθυνση: α) Να απαιτεί-
ται ακόμη μειωμένη πλειοψηφία μετά την τρί-
τη ψηφοφορία στη Βουλή, περίπου 151-160 
βουλευτών (αντίστοιχη πρόταση είχε καταθέ-
σει ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκό-
πης Παυλόπουλος παλαιότερα) και όσο δεν επι-
τυγχάνεται αυτή η πλειοψηφία να παρατείνεται 
η θητεία του προηγούμενου Προέδρου. β) Να 
γίνεται προσφυγή στις κάλπες και να επιλέγει 
ο λαός ανάμεσα στους δύο υποψηφίους που 
συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στη 
Βουλή. Ταυτόχρονα, προβλέπεται λελογισμέ-
νη αύξηση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, 
αλλά χωρίς ουσιαστικού χαρακτήρα αναβάθμι-
ση του ρόλου του στη λειτουργία του πολιτεύ-
ματος. «Δεν θέλουμε να φτιάξουμε δυαρχίες», 
λένε ξεκάθαρα κυβερνητικά στελέχη που βρί-
σκονται κοντά στον πρωθυπουργό.

Διακριτοί ρόλοι  
κράτους και Εκκλησίας
Η πρόταση προβλέπει σε κάθε περίπτωση ανα-
θεώρηση του άρθρου 3 του Συντάγματος ώστε 
να υπάρξουν διακριτοί ρόλοι κράτους - Εκκλη-
σίας και εξορθολογισμός των μεταξύ τους σχέ-

σεων. Σε σχέση με την αναθεώρηση του άρθρου 3, υπάρχουν δύο εισηγή-
σεις: α) Να υπάρξει κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του κρά-
τους με ρητή αναφορά στο άρθρο 3 και να υπάρξουν και ορισμένες τρο-
ποποιήσεις, με τις οποίες το εν λόγω άρθρο να γίνει πιο λιτό. Σύμφωνα με 
κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, αυτό θεωρείται κάτι για το οποίο «θα μπο-
ρούσαν να βρεθούν συναινέσεις με την Εκκλησία». β) Να καταργηθεί πλή-
ρως το άρθρο 3.

Ριζική αλλαγή του νόμου  
περί ευθύνης υπουργών
Τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και αντικατάσταση της σύ-
ντομης προθεσμίας παραγραφής των αδικημάτων των υπουργών από μεγα-
λύτερη. Παράλληλα, θα διευκρινιστεί ότι τα αδικήματα που υπάγονται στον 
νόμο περί ευθύνης υπουργών και ακολουθούν τη διαδικασία συγκρότησης 
προκαταρκτικής εξέτασης στη Βουλή και εκδίκασης από ειδικό δικαστήριο θα 
είναι μόνο εκείνα που τελούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων των υπουρ-
γών με τη «στενή έννοια» του όρου. Δηλαδή να αποσαφηνιστεί η φράση «κα-
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Aναζητείται
συναίνεση

τά την άσκηση των καθηκόντων», για να μη δί-
νεται πλέον η δυνατότητα στα δικαστήρια να 
ερμηνεύουν ότι το «κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων» σημαίνει και «επ’ ευκαιρία των κα-
θηκόντων» (π.χ. οι κατηγορίες της δωροδοκί-
ας και της δωροληψίας). Στο ζήτημα της αλλα-
γής του νόμου περί ευθύνης υπουργών η κυ-
βέρνηση υπολογίζει ότι κανένα από τα κόμμα-
τα της αντιπολίτευσης δεν θα έχει ουσιαστικές 
αντιρρήσεις.

Σύνδεση πρότασης  
δυσπιστίας με ανάδειξη  
νέου πρωθυπουργού
Θέσπιση εποικοδομητικής ψήφου δυσπιστίας, 
δηλαδή πρόβλεψη ότι οι προτάσεις δυσπιστίας 
δεν θα μπορούν να περάσουν αν δεν υπερψη-
φιστεί ταυτόχρονα και νέος πρωθυπουργός. Αυ-
τό είναι ένα θεσμικό δάνειο από το γερμανικό 
Σύνταγμα και πρόκειται για συνταγματική πρό-
βλεψη η οποία εμπεριέχεται και στις προτάσεις 
των φιλελευθέρων. Από την κυβέρνηση εικάζε-
ται ότι θα τύχει ανάλογης συναίνεσης.

Αλλες βασικές αλλαγές
Καθιέρωση -για πρώτη φορά στο Σύνταγμα- 
υποχρέωσης για αναλογικό εκλογικό σύστη-
μα. Θεσμοθέτηση λαϊκών δημοψηφισμάτων 
(είτε για εθνικό θέμα είτε για ψηφισμένα νομο-
σχέδια) και λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας 
(υποβολή στη Βουλή προτάσεων νόμου). Και 
τα δύο θα προϋποθέτουν τη συγκέντρωση κά-
ποιου αριθμού υπογραφών, ο οποίος θα προσ-
διοριστεί κατά τη συζήτηση στην Κ.Ο.  

Ενίσχυση προστασίας κοινωνικών δικαιωμά-
των, όπως η κατοχύρωση της ιδιοκτησίας του 
Δημοσίου στο νερό και στην ηλεκτρική ενέργεια 
με ποσοστό τουλάχιστον 50%+1.

Πρόταση θεσμοθέτησης του προσδιορισμού 
του κατώτατου μισθού μόνο με απόφαση των 
κοινωνικών εταίρων μέσω της εθνικής συλλογι-
κής σύμβασης εργασίας.

Στόχος η προοδευτική 
μεταρρύθμιση
Μολονότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη μεγαλύτε-
ρη δυνατή συναίνεση με τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης, αυτό δεν αναιρεί την εκτίμησή της 
πως η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί ευκαι-
ρία για μια προοδευτική μεταρρύθμιση. Κατά 
την κυβέρνηση, η εμβάθυνση της δημοκρατίας, 
η διεύρυνση της λαϊκής συμμετοχής, η προστα-
σία των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων 
και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της πολιτι-
κής θεωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία για μια 
ουσιαστική προοδευτική Συνταγματική Αναθε-
ώρηση, η οποία θα βάζει φρένο στην επιρροή 
των εξωθεσμικών και παραθεσμικών κέντρων 
εξουσίας και στην ελιτίστικη, νεοφιλελεύθερη ή 
τεχνοκρατική απαξίωση της πολιτικής.

Τι προβλέπει η πρόταση 
της κυβέρνησης για 
την εκλογή Προέδρου 
της Δημοκρατίας, τις 
σχέσεις Πολιτείας - 
Εκκλησίας και τον νόμο 
περί ευθύνης υπουργών

Ολες οι αλλαγές 
για τη Συνταγματική 
Αναθεώρηση


