
Θέμα 2ο (κληρωθέν)  
Α) Ποια είναι η σημασία του θεσμού της εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση για τη 
σύγχρονη Συνταγματική Δημοκρατία; 
Β) Πώς κατοχυρώνεται αυτός ο θεσμός στο ισχύον Σύνταγμα; 
Γ) Πώς συνδέονται οι θεσμοί άμεσης συμμετοχής με το αντιπροσωπευτικό σύστημα; 
  
Βασικά σημεία – πλάνο απάντησης: 
  

Εισαγωγή 
Οι θεσμοί άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων βρίσκονται στο 
επίκεντρο της συζήτησης στην Ελλάδα και διεθνώς (για παράδειγμα η συζήτηση για το 
δημοψήφισμα του 2015 στην Ελλάδα, για το δημοψήφισμα για το Brexit, οι σχετικές προτάσεις 
για την αναθεώρηση του Συντάγματος). Οι θεσμοί αυτοί αποτελούν εναλλακτική μέθοδο λήψης 
αποφάσεων, σε σχέση με το αντιπροσωπευτικό, κοινοβουλευτικό σύστημα, στο οποίο η 
κυβέρνηση, που έχει την εμπιστοσύνη της βουλής, καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική 
της χώρας. 
  

Α 
 Σύντομη ιστορική αναδρομή της αρχής του κοινοβουλευτισμού. Magna Carta, ενίσχυση 

του ρόλου του κοινοβουλίου, επέκταση δικαιώματος ψήφου, Ένδοξη Επανάσταση 1688, 
ποινική δίωξη (impeachment) του Walpole, διαμόρφωση του θεσμού της εμπιστοσύνης 
της βουλής προς τον πρωθυπουργό και γενικά προς την κυβέρνηση. Στην Ελλάδα: 
Χαρίλαος Τρικούπης και αρχή της δεδηλωμένης το 1875, η κοινοβουλευτική αρχή 
εισάγεται για πρώτη φορά στο Σύνταγμα του 1927, με το Σύνταγμα του 1975 εισάγεται η 
υποχρέωση του Προέδρου της Δημοκρατίας να διορίζει ως πρωθυπουργό τον αρχηγό του 
κόμματος που έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή, με την Αναθεώρηση 
του 1986 περιορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας ως προς την 
επιλογή του προσώπου κατά τη δεύτερη διερευνητική εντολή και ως προς τη δυνατότητα 
παύσης της Κυβέρνησης. 

 Το αν απαιτείται η εμπιστοσύνη της βουλής προς την κυβέρνηση (δηλαδή η σχέση 
νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας) καθορίζει τη μορφή του συστήματος 
διακυβέρνησης ή αλλιώς την ειδικότερη μορφή του δημοκρατικού πολιτεύματος: 

◦ Προεδρικό σύστημα: πλήρης διάκριση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, η 
κυβέρνηση δεν εξαρτάται από τη βουλή και δε μπορεί να τη διαλύσει, ο αρχηγός της 
κυβέρνησης είναι και αρχηγός του κράτους και εκλέγεται άμεσα. Παράδειγμα ΗΠΑ, 
Κύπρος  

◦ Κοινοβουλευτικό σύστημα: η κυβέρνηση εξαρτάται από την εμπιστοσύνη της βουλής 
και μόνο, πχ η Ελλάδα  

◦ Ημιπροεδρικό σύστημα: η κυβέρνηση εξαρτάται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
τη βουλή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκεί ορισμένες αρμοδιότητες χωρίς 
κυβερνητική προσυπογραφή, πχ η Γαλλία  

◦ Σύστημα κυβερνώσας βουλής: η κυβέρνηση εξαρτάται πλήρως από τη βουλή, 
ουσιαστικά είναι μια επιτροπή της, πχ το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας. 

 Νομιμοποίηση κυβέρνησης, σχέση της αρχής του κοινοβουλευτισμού και της 
δημοκρατικής αρχής. Η ελληνική κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική 
της χώρας και αυτό (τεκμαίρεται ότι) είναι σύμφωνο προς τη βούληση του εκλογικού 
σώματος, δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των 
αντιπροσώπων του.  

  



Β 
 Το πολίτευμα της Ελλάδας ως προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας εκλέγεται έμμεσα, δεν έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες, υπάρχει 
αντιπροσωπευτικό σύστημα, με μια βουλή, η κυβέρνηση εξαρτάται μόνο από την 
εμπιστοσύνη της βουλής (γνήσιο κοινοβουλευτικό πολίτευμα).  

 Ανάδειξη κυβέρνησης. Ο ΠτΔ διορίζει ως πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόμματος που 
έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη βουλή, αλλιώς ακολουθείται η διαδικασία 
των διερευνητικών εντολών προκειμένου να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού 
κυβέρνησης που θα έχει την εμπιστοσύνη της βουλής (άρ. 37 Σ): διερευνητική εντολή στον 
αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία στη βουλή, στον αρχηγό του 
δεύτερου και μετά στον αρχηγό του τρίτου σε δύναμη κόμματος (διάρκεια 3 μέρες η 
καθεμία). Αν οι διερευνητικές εντολές αποτύχουν, ο ΠτΔ καλεί τους αρχηγούς των 
κομμάτων για το σχηματισμό κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της βουλής, 
αλλιώς επιδιώκει το σχηματισμό εκλογικής κυβέρνησης και τέλος, αναθέτει στον Πρόεδρο 
ενός από τα Ανώτατα Δικαστήρια το σχηματισμό εκλογικής κυβέρνησης.  

 Αρχή του κοινοβουλευτισμού. Ορκωμοσία πρωθυπουργού και υπουργών/υφυπουργών, 
προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης, ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου 
εμπιστοσύνης μέσα σε 15 μέρες από την ορκωμοσία, η βουλή παρέχει (ή δεν παρέχει) την 
εμπιστοσύνη της προς την κυβέρνηση (άρ. 84 Σ). Η εμπιστοσύνη παρέχεται αν η 
κυβέρνηση υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, η 
οποία δε μπορεί να είναι κατώτερη από τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών. 
Περίπτωση «ψήφου ανοχής» και κυβέρνησης μειοψηφίας. 

 Απαλλαγή της κυβέρνησης από τα καθήκοντά της μόνο αν αυτή παραιτηθεί ή 
αποδοκιμασθεί από τη βουλή (καταργήθηκε με την αναθεώρηση του 1986 η αρμοδιότητα 
του ΠτΔ να παύει την κυβέρνηση, μετά από γνώμη του Συμβουλίου της Δημοκρατίας).  
Διαδικασία πρότασης δυσπιστίας προς την κυβέρνηση ή υπουργό: Πρόταση 
υπογεγραμμένη από το 1/6 του όλου αριθμού, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα για τα 
οποία θα διεξαχθεί η συζήτηση. Η πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή αν εγκριθεί από την 
απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Η άρση της εμπιστοσύνης 
συνεπάγεται την απώλεια της εξουσίας για την κυβέρνηση ή τον υπουργό. Νέα πρόταση 
δυσπιστίας μόνο μετά την πάροδο εξαμήνου, εκτός αν την υπογράφει η πλειοψηφία του 
όλου αριθμού των βουλευτών.  

 «Εποικοδομητική πρόταση δυσπιστίας»: πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση που 
περιλαμβάνει πρόταση για νέο πρωθυπουργό και παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς 
αυτόν.  

  
Γ 
 Οι θεσμοί άμεσης συμμετοχής σχετικοποιούν το αντιπροσωπευτικό σύστημα (σύμφωνα 

με το οποίο το εκλογικό σώμα εκλέγει περιοδικά τη Βουλή για να νομοθετεί) καθώς το ίδιο 
το εκλογικό σώμα λαμβάνει ουσιαστικές πολιτικές αποφάσεις.  

 Δημοψήφισμα. Περιπτώσεις σύμφωνα με το Σύνταγμα: α) για κρίσιμο εθνικό θέμα με 
πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου και απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου 
αριθμού των βουλευτών, β) για ψηφισθέν νομοσχέδιο για σοβαρό κοινωνικό ζήτημα 
(εκτός από τα δημοσιονομικά) με πρόταση των 2/5 του συνόλου των βουλευτών και 
απόφαση των 3/5. Με την αναθεώρηση του 1986 καταργήθηκε η δυνατότητα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας να προκηρύσσει δημοψήφισμα. Αντίστοιχες διαδικασίες με 
αυτές των εκλογών. Τοπικό και Περιφερειακό Δημοψήφισμα με τον «Κλεισθένη Ι». 

 Νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συνθήκη της Λισαβόνας: 
ένα εκατομμύριο πολίτες από σημαντικό αριθμό κρατών μελών καλούν την Ευρωπαϊκή 



Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις επί θεμάτων για τα οποία οι πολίτες θεωρούν ότι 
απαιτείται έκδοση νομικής πράξης της ΕΕ. Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει 
ειδικώς, αν δεν προχωρήσει στην υποβολή πρότασης. 

 Προτάσεις κατά τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος: δημοψήφισμα με 
λαϊκή πρωτοβουλία για κρίσιμο εθνικό θέμα ή ψηφισμένο νόμο ή νομοθετική 
πρωτοβουλία. 

 Αναφορά σε θεσμούς διαβούλευσης και ανοικτής διακυβέρνησης, όπως opengov.gr, 
Δημοτική και Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης με Κλεισθένη Ι, Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή. 

 Αναφορά στην κρίση του κοινοβουλευτισμού (περιορισμένος κοινοβουλευτικός έλεγχος 
της κυβέρνησης, κομματική πειθαρχία, υποβάθμιση βουλής και ενίσχυση κυβέρνησης, 
πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα, κακή νομοθέτηση). Η ανάπτυξη της κοινωνίας των 
πολιτών και οι θεσμοί άμεσης συμμετοχής λειτουργούν εναλλακτικά στη σχέση 
εμπιστοσύνης του λαού (μέσω των αντιπροσώπων του) προς την κυβέρνηση, καθώς 
διασφαλίζουν την άμεση συμμετοχή των πολιτών στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, τον 
αποτελεσματικότερο και διαρκή έλεγχο της κυβέρνησης. Συμβολή της κοινωνίας των 
πολιτών στην ενημέρωση και πολιτική διαπαιδαγώγηση, τη διεκδίκηση δικαιωμάτων, την 
πίεση για διαφάνεια, τη διάχυση γνώσης. Οι θεσμοί άμεσης συμμετοχής καλλιεργούν 
αλλά και προϋποθέτουν πολιτική παιδεία και κουλτούρα συμμετοχής, αναφορά στον 
παιδευτικό χαρακτήρα της δημοκρατίας. Πιθανά προβλήματα κατά τη λειτουργία θεσμών 
άμεσης συμμετοχής. 

  
Επίλογος 

Προτάσεις για ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είτε 
άμεσα είτε μέσω των αντιπροσώπων του. 
  

 


