
Οι προτάσεις των κομμάτων της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση 

 

ΣΥΡΙΖΑ 

1. Συνταγματική καθιέρωση αναλογικού εκλογικού συστήματος 

2. Kαθιέρωση της εποικοδομητικής ψήφου δυσπιστίας ώστε πρόταση δυσπιστίας να μην 

γίνεται δεκτή από το Κοινοβούλιο, παρά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι υπερψηφίζεται 

ταυτόχρονα και άλλος Πρωθυπουργός. Στόχος η ενίσχυση συνθηκών πολιτικής 

σταθερότητας, καθώς δυσκολεύει την πρόωρη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου. 

3. Κατάργηση της διάταξης που προβλέπει διάλυση της Βουλής σε περίπτωση αδυναμίας 

εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Προβλέπεται εκλογή Προέδρου με αυξημένη 

πλειοψηφία (200 και 180) με διαδικασία που μπορεί να περιλάβει έως και εννιά 

ψηφοφορίες στην Βουλή. Σε περίπτωση αδυναμίας, απευθείας εκλογή προέδρου από τον 

λαό 

4. Απαγόρευση διορισμού εξωκοινοβουλευτικών πρωθυπουργών 

5. Ίδρυση νέων Ανεξάρτητων αρχών μόνο με αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 του όλου 

αριθμού των βουλευτών. 

6. Κατοχύρωση του δικαιώματος για διενέργεια δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία 

είτε για κρίσιμο εθνικό θέμα είτε για ψηφισμένο νομοσχέδιο. 

7. Εισαγωγή του θεσμού της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας 

8. Τροποποίηση του άρθρου 86 με κατάργηση της σύντομης παραγραφής των αδικημάτων 

που τελέστηκαν από υπουργούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

9. Προσδιορισμός ειδικής δικονομικής διαδικασίας για τον διαχωρισμό των αδικημάτων 

που τελούνται κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων και επ’ ευκαιρία αυτών 

10. Η Βουλή αποφασίζει για την άρση της βουλευτικής ασυλίας μόνο για αδικήματα που 

τελούνται κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων 

11. Καθιέρωση ορίου θητειών για τους βουλευτές 

12. Έναρξη διαλόγου για εξορθολογισμό των σχέσεων Κράτους - Εκκλησίας με στόχο την 

ρητή συνταγματική κατοχύρωση για την θρησκευτική ουδετερότητα του ελληνικού κράτους 

κανονιστικά και πρακτικά. 

13. Αποσαφήνιση διατάξεων που απαγορεύουν την ιδιωτικοποίηση νερού, ηλεκτρικής 

ενέργειας 

14. Συνταγματική κατοχύρωση του αποκλειστικού δικαιώματος των κοινωνικών εταίρων να 

ορίζουν τον κατώτατο μισθό 

Νέα Δημοκρατία 

1. Η διασφάλιση της προβλεπόμενης από το Σύνταγμα θητείας της Βουλής με κατάργηση 

διατάξεων που προβλέπουν πρόωρη διάλυσή της όπως λόγω αδυναμίας εκλογής Προέδρου 

της Δημοκρατίας. 



2. Πενταετής θητεία της Βουλής. 

3. Κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης Υπουργών. 

4. Η επέκταση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας χωρίς να αλλάζει ο 

τρόπος εκλογής του 

5. Η αναπτυξιακή ώθηση με κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων με ασφαλές 

φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον και περαιτέρω προστασία της ιδιοκτησίας. 

6. Η ενίσχυση της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστών. 

7. Η κατάργηση του μονοπωλίου της Ανώτατης Δημόσιας Εκπαίδευσης. 

Δημοκρατική Συμπαράταξη 

1. Ενίσχυση αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας που όμως δεν θα συνιστούν 

επιστροφή στη «διαρχία» του αρχικού Συντάγματος 1975. Εμπλοκή του Προέδρου στην 

διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων και των επικεφαλής των 

Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, ενίσχυση της αρμοδιότητάς του για σύγκληση του 

Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών και η ενεργοποίηση του Προέδρου στο Εθνικό Συμβούλιο 

Εξωτερικής Πολιτικής. 

2. Ορθολογικότερο σύστημα εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας και αποσύνδεση της 

διαδικασίας με την πρόωρη πτώση της κυβέρνησης. 

3. Θωράκιση της τετραετούς κυβερνητικής θητείας 

4. Κατάργηση της σύντομης παραγραφής των αδικημάτων που τελέστηκαν από υπουργούς. 

Η άσκηση της ποινικής δίωξης παραμείνει στη Βουλή με τη συνδρομή Δικαστικού οργάνου 

5. Διευκόλυνση στελέχωσης Ανεξάρτητων Αρχών με μεταβίβαση της αρμοδιότητας στην 

επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μείωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας 

στα 3/5 από 4/5 που ισχύει. 

6. Θεσμική κατοχύρωση της εθνικής συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 

Ποτάμι 

1. Να μην παραγράφονται τα αδικήματα των υπουργών σε χρόνους συντομότερους από 

εκείνα των πολιτών. 

2. Για την άρση της ασυλίας των βουλευτών να αποφασίζει δικαστικό συμβούλιο και όχι τα 

κόμματα στην Βουλή. 

3. Να μην ορίζεται η ηγεσία της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση χωρίς κριτήρια και χωρίς 

εγγυήσεις αμεροληψίας. 

4. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας να μη μπορεί να χρησιμοποιείται για την 

πτώση της κυβέρνησης. 

5. Οι ιεράρχες να μην καθορίζουν την πολιτική στην Παιδεία και να μη στέκονται εμπόδιο 

στη διεύρυνση των δικαιωμάτων. 

6. Οι νέοι να μπορούν να σπουδάζουν και σε μη κρατικά πανεπιστήμια και να μην 

αναγκάζονται να ξενιτευτούν για να κάνουν τις σπουδές που θέλουν. 



7. Να γίνει δεσμευτική για την εκάστοτε κυβέρνηση η δυνατότητα ψήφου των Ελλήνων του 

Εξωτερικού. 

Ένωση Κεντρώων 

Το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη προτείνει: 

• Την αποτροπή της θεσμικής μείωσης του ρόλου της Εκκλησίας 

• Την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών 

• Την περικοπή των υπουργικών – βουλευτικών προνομίων 

• Την απαγόρευση της ανεξαρτητοποίησης βουλευτών μέσω της υποχρεωτικής 

επιστροφής της βουλευτικής έδρας στο κόμμα 


