ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΣΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΧΗΦΙΣΜΑΤΟΣ»

1. Κάζε ζύγρξνλε δεκνθξαηία πξέπεη είλαη αληηπξνζσπεπηηθή, άκεζε θαη
ζπκκεηνρηθή. Πξόθεηηαη γηα ηα ηξία βάζξα πάλσ ζηα νπνία εδξάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί.
Τν πξώην από απηά θαηνρπξώλεηαη, θαηά ηξόπν ηθαλνπνηεηηθό θαη κάιινλ επαξθή,
ζην ηζρύνλ Σύληαγκα, αθνύ νη δηαηάμεηο ηνπ επηθπιάζζνπλ ηδηαίηεξε, ζα ιέγακε
πξνλνκηαθή, κεηαρείξηζε ζηνπο αληηπξνζσπεπηηθνύο ζεζκνύο.
Δηδηθόηεξα, κέζσ ησλ γεληθώλ βνπιεπηηθώλ εθινγώλ, ν ιαόο, ππό ηε ζηελή
έλλνηα ηνπ όξνπ, σο εθινγηθό ζώκα, αλαδεηθλύεη πεξηνδηθά ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ
ζηε Βνπιή θαη έκκεζα ηα δύν άιια βαζηθά όξγαλα ηνπ θξάηνπο, ηε Βνπιή θαη ηελ
Κπβέξλεζε. Η ιατθή εηπκεγνξία θαηαγξάθεηαη, βέβαηα, ηελ εκέξα ησλ εθινγώλ
αιιά ην απνηέιεζκά ηεο παξέρεη ηελ πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε ζηηο επηινγέο ηεο
Κπβέξλεζεο.
Αλ θαη ε ιατθή θπξηαξρία εθθξάδεηαη ζηηγκηαία, νη επελέξγεηέο ηεο είλαη
επξύηεξεο θαη θαιύπηνπλ, θαηά θαλόλα, ην ζύλνιν ηεο πεξηόδνπ δηαθπβέξλεζεο. Σηε
δηάξθεηά ηεο δελ απνθιείεηαη πάλησο λα απαηηεζεί λσπή λνκηκνπνίεζε πνιηηηθώλ
απνθάζεσλ. Τνύην επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζθπγή ζε ζεζκνύο άκεζεο θαη, ελ
πνιινίο, ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο, όπσο είλαη ην δεκνςήθηζκα.
2. Με ην δεκνςήθηζκα ην εθινγηθό ζώκα θαιείηαη λα δηαηππώζεη ηελ
πξνηίκεζή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ θνηλσλία, δηακνξθώληαο
δεζκεπηηθά ή επεξεάδνληαο ηηο επηινγέο ηεο Κπβέξλεζεο. Πξόθεηηαη γηα ζεζκό ε
ελεξγνπνίεζή ηνπ νπνίνπ εληζρύεη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή, ηνλώλεη ηελ

αληηπξνζώπεπζε θαη δηεπξύλεη ηε δεκνθξαηία. Με δύν ιόγηα, εκβαζύλεη ηε ιατθή
θπξηαξρία, πξνζδίδνληάο ηεο νπζηαζηηθόηεξν πεξηερόκελν.
Σηελ επνρή καο ε αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία βξίζθεηαη ζε θξίζε θαη
δηαξθή ακθηζβήηεζε. Η ελεξγνπνίεζε ζεζκώλ άκεζεο θαη ζπκκεηνρηθήο
δεκνθξαηίαο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη παξάιιεια πξνο απηνύο
ηεο αληηπξνζώπεπζεο, ζα κπνξνύζαλ πξάγκαηη λα εγγπεζνύλ ηελ ππέξβαζε ηεο
θξίζεο θαη λα απνηειέζνπλ πεηζηηθή απάληεζε ζηελ ακθηζβήηεζε ηνπ πνιηηηθνύ
ζπζηήκαηνο. Κξίζηκε πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε, δειαδή ηελ πξνζθπγή ζε
δεκνςήθηζκα, ζα κπνξνύζε λα απνδεηρζεί ε αλάζεζε ηεο ζρεηηθήο πξσηνβνπιίαο όρη
κόλν ζε όξγαλα ηνπ θξάηνπο, ηελ Κπβέξλεζε ή ηε Βνπιή, αιιά θαη ζε αξηζκό
πνιηηώλ.
Τν δεκνςήθηζκα απνηειεί δπλαηόηεηα ηνπ εθινγηθνύ ζώκαηνο λα εθθξάδεη,
ζπκβνπιεπηηθά ή απνθαζηζηηθά, ηε βνύιεζή ηνπ, θαζνξίδνληαο έηζη κε λσπή εληνιή
ηηο επηινγέο ηεο Κπβέξλεζεο. Πξνθεηκέλνπ όκσο ε εηπκεγνξία ηνπ λα έρεη
δεζκεπηηθό πεξηερόκελν, επηβάιιεηαη ε δηαηύπσζή ηεο λα είλαη θαξπόο ζπκκεηνρήο
ελόο ειάρηζηνπ αξηζκνύ ςεθνθόξσλ, ζε πνζνζηό πνπ δελ επηηξέπεηαη λα ππνιείπεηαη
ηνπιάρηζηνλ ηνπ κηζνύ όζσλ δηθαηνύληαη λα ςεθίζνπλ. Γηαθνξεηηθά, ην απνηέιεζκα
ηεο ςεθνθνξίαο δελ κπνξεί λα έρεη ζηελ πξάμε «έλλνκεο ζπλέπεηεο».
3. Σηε ρώξα καο ε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο έρεη ζπλδεζεί ηζηνξηθά κε
απνθάζεηο γηα ηε κνξθή ηνπ πνιηηεύκαηνο θαη, γεληθόηεξα, ηελ ηύρε ηεο βαζηιείαο.
Πξόθεηηαη γηα ηύπν (δεκνςεθίζκαηνο) κε έληνλν ην «πξνζσπηθό» ζηνηρείν. Σηνηρείν
πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηαθξηηό ζεκαηηθό ραξαθηήξα, ν νπνίνο παξαδνζηαθά έρεη
θαζνξίζεη ην ζεζκό. Γηα ηειεπηαία θνξά «πξνζσπηθό» δεκνςήθηζκα δηεμήρζε ζηε
ρώξα καο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1974, νπόηε ην εθινγηθό ζώκα απνθάλζεθε κε κεγάιε
πιεηνςεθία ππέξ ηεο αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο.
Σην Σύληαγκά καο, όπσο δηακνξθώζεθε κεηά ηελ αλαζεώξεζε ηνπ
1985/1986, πξνβιέπνληαη δύν ηύπνη δεκνςεθίζκαηνο. Τν πξώην αθνξά θξίζηκν
εζληθό ζέκα, πξνερόλησο ζρεηηθό κε ηηο δηεζλείο καο ζρέζεηο. Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ
απαηηείηαη πξόηαζε ηεο θπβέξλεζεο θαη απόθαζε ηεο απόιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ
βνπιεπηώλ. Ο ηύπνο ηνπ ήηαλ γλσζηόο ήδε από ην 1975, νπόηε ν ζεζκόο
θαηνρπξώζεθε ζηνλ Καηαζηαηηθό καο Φάξηε, κε κνλαδηθή δηαθνξνπνίεζε όηη ηελ
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Ο άιινο ηύπνο δεκνςεθίζκαηνο θαηνρπξώζεθε ζηε δεύηεξε αλαζεώξεζε ηνπ
Σπληάγκαηνο ηεο Γ΄ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ην 1985/1986. Αθνξά ςεθηζκέλν
λνκνζρέδην πνπ ξπζκίδεη ζνβαξό θνηλσληθό δήηεκα. Γηα ηελ πξνθήξπμή ηνπ
απαηηείηαη πξόηαζε ησλ 2/5 θαη απνδνρή ηεο από ηα 3/5 ηνπ ζπλόινπ ηνπ βνπιεπηώλ.
Γειαδή, ζηελ πξνθήξπμή ηνπ πξέπεη λα ζπκθσλήζεη θαη κεξίδα ηεο αληηπνιίηεπζεο.
Από ηελ πξνζθπγή ζε δεκνςήθηζκα απηνύ ηνπ ηύπνπ εμαηξνύληαη ηα λνκνζρέδηα
πνπ ξπζκίδνπλ δεκνζηνλνκηθά δεηήκαηα.
Αλ θαη ν ζπληαθηηθόο δελ παξέρεη ξεηά εμνπζηνδόηεζε ζηνλ θνηλό λνκνζέηε
λα νξγαλώζεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ε ςήθηζε εθηειεζηηθνύ λόκνπ, ν νπνίνο λα
εμεηδηθεύεη ηνπο ζρεηηθνύο ζπληαγκαηηθνύο νξηζκνύο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε. Γη’ απηό αθξηβώο, ην 1976, δειαδή ζε ρξνληθό ζεκείν
θαηά ην νπνίν πξνβιέπνληαη δεκνςήθηζκα κόλν γηα θξίζηκα εζληθά ζέκαηα,
ζεζπίζηεθε ν λ. 350. Έθηνηε θαη παξά ηε ζπκπιήξσζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 44
Σπλη., κε έλαλ αθόκε ηύπνπ ηνπ, δελ πξνσζήζεθε ε αλαγθαία λνκνζεηηθή ξύζκηζε.
Σπλέπεηα απηνύ, ε πξνζθπγή ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία λα ζπλαληά ζνβαξά θαη κάιινλ
αλππέξβιεηα εκπόδηα, θαζηζηώληαο ζηελ πξάμε ηδηαίηεξα δπζρεξή ηελ έθθξαζε ηεο
ιατθήο ζέιεζεο.
4. Με ην παξόλ ζρέδην λόκνπ ζεζπίδνληαη νη βαζηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε
δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο ζην πιαίζην ηνπ ηζρύνληνο Σπληάγκαηνο. Γηα πξνθαλείο
ιόγνπο, ζε απηέο δελ πεξηιακβάλνληαη όζεο πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκό ηεο
Βνπιήο θαη εμεηδηθεύνπλ ηνπ ζρεξηθνύο ζπληαγκαηηθνύο νξηζκνύο. Έηζη, κε κεγάιε
ρξνληθή θαζπζηέξεζε είθνζη πέληε ρξόληα κεηά ηε δεύηεξε αλαζεώξεζε ηνπ
Καηαζηαηηθνύ Φάξηε ηεο ρώξαο ην λνκνζεηηθό καο νπινζηάζην εθζπγρξνλίδεηαη θαη
νξγαλώλεηαη ην πιαίζην γηα ηελ πξνζθπγή ζηνλ πην ζεκαληηθό από ηνπο ζεζκνύο ηεο
άκεζεο θαη ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο.
Οη επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ θαηαζηξώλνληαη ζε νθηώ θεθάιαηα.
Σην πξώην θαζνξίδεηαη ην αληηθείκελν ηνπ (άξζξν 1) θαη νξνζεηνύληαη νη θξίζηκεο
έλλνηεο, ην δεκνςήθηζκα, ην θξίζηκν εζληθό ζέκα, ην ςεθηζκέλν λνκνζρέδην, ην
ζνβαξό θνηλσληθό θαη ην δεκνζηνλνκηθό δήηεκα (άξζξν 2).
Σην δεύηεξν θεθάιαην ζεζπηδνληαη νη βαζηθέο επηινγέο ηεο πξνζθπγήο ζε
δεκνςήθηζκα. Αξκόδηνο γηα ηελ πξνθήξπμή ηνπ είλαη ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο,
εθηειώληαο ηε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Βνπιήο, κε δηάηαγκα ην νπνίν πξνζππνγξάθεη,
αλάινγα κε ην ηύπν ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην θαη, αληίζηνηρα, ν
Πξόεδξνο ηεο Βνπιήο (άξζξν 3). Τν εθινγηθό ζώκα εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ,
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απαληώληαο ζε έλα ή πεξηζζόηεξα εξσηήκαηα, όπσο θαζνξίδνληαη από ηε ιατθή
αληηπξνζσπεία (άξζξν 4). Χεθίδνπλ όινη όζνη δηαζέηνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ,
δειαδή νη έιιελεο πνιίηεο, θαη βξίζθνληαη ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο εληόο ησλ νξίσλ
ηεο επηθξάηεηαο, πξνζεξρόκελνη απηνπξνζώπσο ζην εθινγηθό ηνπο ηκήκα (άξζξν 5).
Σην ηξίην θεθάιαην ξπζκίδνληαη ηα δεηήκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
δεκόζηαο πξνβνιήο θαηά ηε δεημαγσγή δεκνςεθίζκαηνο. Τα νηθνλνκηθά ηνπ
απνηππώλεηαη ζε εηδηθή έθζεζε, ελώ γηα ηα πνιηηηθά θόκκαηα πνπ ιακβάλνπλ
θξαηηθή, ηαθηηθή ή εθινγηθή ρξεκαηνδόηεζε, απνηεινύλ δηαθξηηή εγγξαθή ζηνλ
εηήζην ηζνινγηζκό ηνπο (άξζξν 6). Δμάιινπ, νη δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο,
σο πξνο ηε πξνβνιή ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απαγνξεύζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ
πξνεγείηαη ηεο δηελέξγεηαο ηεο ςεθνθνξίαο εθαξκόδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ
δεκνςεθίζκαηνο (άξζξν 7).
Σην πέκπην θεθάιαην νξγαλώλεηαη ε ςεθνθνξία. Γηεμάγεηαη εληόο ηξηάληα
εκεξώλ από ηελ πξνθήξπμε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, πάληνηε Κπξηαθή, όπσο
πξνβιέπεηαη ζην ζρεηηθό πξνεδξηθό δηάηαγκα (άξζξν 8). Ο ςεθνθόξνο εθθξάδεη ηελ
πξνηίκεζή ηνπ, απαληώληαο κε ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ απόθαζε ηεο Βνπιήο
(άξζξν 9), ζε έληππν ή ιεπθό ςεθνδέιηην, ην νπνίν ηνπνζεηεί ζε θάθειν (άξζξν 10).
Σην ςεθνδέιηην αλαγξάθνληαη ην εξώηεκα, όπσο έγηλε δεθηό από ηε ιατθή
αληηπξνζσπεία, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ δελ εθθξάδεηαη πξνηίκεζε, ην έληππν
ςεθνδέιηην ινγίδεηαη σο ιεπθό (άξζξν 11). Σε θάζε εξώηεκα επηθξαηεί ε άπνςε πνπ
ζπγθεληξώλεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ, ζηα νπνία δελ
πξνζκεηξώληαη ηα ιεπθά, ελώ γηα λα απνθηήζεη δεζκεπηηθό πεξηερόκελν ζηελ
πεξίπησζε δεκνςεθίζκαηνο γηα ςεθηζκέλν λνκνζρέδην, πξέπεη λα έρνπλ πάξεη κέξνο
ζηελ ςεθνθνξία ηνπιάρηζηνλ ην πελήληα ηνηο εθαηόλ (50%) όζσλ είλαη γξακκέλνη
ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο (άξζξν 12).
Σην έθην θεθάιαην ξπζκίδεηαη ε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ (άξζξα 13-14),
ζην έβδνκν ε εμαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο (άξζξν 15) θαη ζην έβδνκν ν έιεγρόο ηνπ,
θαζώο επίζεο ηνπ θύξνπο ηεο δηαδηθαζίαο από ην Αλώηαην Δηδηθό Γηθαζηήξην (άξζξν
16). Τέινο, ζην όγδνν θεθάιαην πεξηιακβάλνληαη νη ηειηθέο (άξζξα 16-19) θαη νη
θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο (άξζξν 20).
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