
Εισαγωγή στο θεσμό των 
Δημοψηφισμάτων!

Δαγρές Χρίστος



Δημοκρατία & 
Δημοψήφισμα

Ιστοσελίδα: https://greekdimo.wordpress.com/ 

Facebook: κοινότητα “Δημοκρατία & Δημοψήφισμα”

Διμηνιαίο, ενημερωτικό newsletter, σε pdf: 
https://hellasreferendum.wordpress.com/ 

https://greekdimo.wordpress.com/
https://hellasreferendum.wordpress.com/


Περιεχόμενα

Βασικές έννοιες γύρω 
από τα 
δημοψηφίσματα

Το Ελβετικό 
παράδειγμα

Δημοψηφίσματα 
Πολιτών και 
Κοινοβουλευτισμός

Αρχικές παραδοχές

● Τα Δημοψηφίσματα Πολιτών είναι “εργαλείο”, όχι 
αυτοσκοπός.

● Τα Δημοψηφίσματα Πολιτών ΔΕΝ είναι πανάκεια, 
ούτε υπόσχονται άμεσες, μαγικές λύσεις. Μπορούν, 
ωστόσο, να συνεισφέρουν θετικά και ουσιαστικά στην 
αλλαγή του πολιτικού συστήματος, εφόσον το 
επιθυμούν οι πολίτες. 

● Τα Δημοψηφίσματα Πολιτών μπορούν να 
λειτουργήσουν μόνο ως θεσμοί του Πολιτεύματος. 
Δηλαδή, με ξεκάθαρο πλαίσιο και κανόνες εφαρμογής, 
χωρίς “ερμηνείες” κατά περίσταση. Επίσης, ένα 
ελάχιστο επίπεδο δημοκρατικών διαδικασιών (ισηγορία, 
έκφραση γνώμης, χρόνος στα ΜΜΕ κλπ) θεωρείται 
αυτονόητο.   

● Τα παραδείγματα του εξωτερικού (π.χ. Ελβετία) δεν 
αποτελούν “έτοιμες λύσεις”. Χρειάζεται ορθολογική 
προσαρμογή στις ιστορικές & πολιτικές συνθήκες του 
κάθε τόπου. 



Η εργαλειοθήκη της Άμεσης Δημοκρατίας

Από την ιστοσελίδα 
Activating Democracy, 

του Rolf Buechi. 

http://www.activatingdemocracy.c
om/typology/typology-gr/
 

αναπαραγωγή: 
https://hellasreferendum.wordpr
ess.com/η-εργαλειοθηκη-αμ-δημοκ
ρατιασ/
  

http://www.activatingdemocracy.com/typology/typology-gr/
http://www.activatingdemocracy.com/typology/typology-gr/
https://hellasreferendum.wordpress.com/%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CE%BC-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1%CF%83/
https://hellasreferendum.wordpress.com/%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CE%BC-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1%CF%83/
https://hellasreferendum.wordpress.com/%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CE%BC-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1%CF%83/


Νόθες μορφές Αμ. 
Δημοκρατίας

Plebiscite - Δημοψήφισμα 
πρωτοβουλίας Αρχών 

Plebiscite μειοψηφίας

Δημοψηφίσματα πολιτών με 
Όριο Συμμετοχής  / 
Αποδοχής [Quorum]

“Συμβουλευτικά” 
Δημοψηφίσματα

Αυθεντικές μορφές Αμ. 
Δημοκρατίας

Δημοψήφισμα [βέτο σε κυβερνητική 
απόφαση]

Νομοθ. Πρωτοβουλία Πολιτών 
[νομοθεσία από τους πολίτες]

Υποχρεωτικό (Συνταγματικό) 
Δημοψήφισμα

Ανοιχτές Συνελεύσεις



Plebiscite - το νόθο “δημοψήφισμα” 

Τα plebiscite αν και συχνά συγχέονται με τα δημοψηφίσματα επειδή υπάρχει καθολική ψηφοφορία για τη 
λήψη κάποιας απόφασης, αποτελούν ξεχωριστό είδος διαδικασιών που περιλαμβάνουν καθολική 
ψηφοφορία. Στην περίπτωση τους η απόφαση και το πλαίσιο για να ζητηθεί η κρίση των πολιτών 
ρυθμίζεται από κάποια Αντιπροσωπευτική Αρχή (π.χ. ο Πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός ή το Κοινοβούλιο 
φέρνει σε καθολική ψηφοφορία μία απόφαση του Κοινοβουλίου ή κάποιο νόμο).

1. Η επιλογή του χρόνου (αιφνιδιασμός, μικρό διάστημα διαβούλευσης) 

2. Η διατύπωση του ερωτήματος (ασαφές, καθοδηγητικό, παραπλανητικό)

3. Ο τρόπος διαχείρισης του αποτελέσματος 

4. Οι συνθήκες διεξαγωγής (πρόσβαση στα ΜΜΕ, χρηματοδότηση)



Plebiscite - το νόθο “δημοψήφισμα”  

Τα plebiscite αν και συχνά συγχέονται με τα δημοψηφίσματα επειδή υπάρχει καθολική ψηφοφορία για τη 
λήψη κάποιας απόφασης, αποτελούν ξεχωριστό είδος διαδικασιών που περιλαμβάνουν καθολική 
ψηφοφορία. Στην περίπτωση τους η απόφαση και το πλαίσιο για να ζητηθεί η κρίση των πολιτών 
ρυθμίζεται από κάποια Αντιπροσωπευτική Αρχή (π.χ. ο Πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός ή το Κοινοβούλιο 
φέρνει σε καθολική ψηφοφορία μία απόφαση του Κοινοβουλίου ή κάποιο νόμο).

1. Η επιλογή του χρόνου (αιφνιδιασμός, μικρό διάστημα διαβούλευσης) 

2. Η διατύπωση του ερωτήματος (ασαφές, καθοδηγητικό, παραπλανητικό)

3. Ο τρόπος διαχείρισης του αποτελέσματος 

4. Οι συνθήκες διεξαγωγής (πρόσβαση στα ΜΜΕ, χρηματοδότηση)

Τσιπροψήφισμα

√

√

√

√



Συνταγματικό Δημοψήφισμα

Δημοψηφίσματα τα οποία διεξάγονται υποχρεωτικά όπως ορίζει το Σύνταγμα 
του Κράτους. Συνήθως αφορά Συνταγματικές Αναθεωρήσεις (οποιουδήποτε 
άρθρου ή συγκεκριμένων άρθρων) ή Διεθνείς Συμφωνίες (παραχώρηση κυριαρχίας, 
συμμετοχή σε πολυεθνικούς οργανισμούς κλπ).

Στην αυθεντική τους μορφή, απαιτείται δημοψήφισμα χωρίς προϋποθέσεις (π.χ. 
Ελβετία). Λιγότερο δημοκρατικό είναι όταν δεν απαιτείται δημοψήφισμα εφόσον 
πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. έγκριση από το Κοινοβούλιο με 
αυξημένη πλειοψηφία).  



To Ελβετικό 
Παράδειγμα



Τα Ελβετικά   Κοινοβούλια

Σοσιαλ/Δ
43 β.

Πράσινοι
11 β. Χριστιανο/Δ

28 β.

Κόμμα του 
Ελβετικού λαού
65 β.

Ελεύθεροι/Δ
33 β.

Συντηρητικοί/Δ
7 β.

Πολυκομματικό 
Κοινοβούλιο

Κ/Αριστερά

Κ/Δεξιά

Μετριοπαθής
Δεξιά

Ριζοσπαστική
Δεξιά

200 θέσεις 46 θέσεις

Συμβούλιο των Καντονιών

Κάθε καντόνι [20] έχει 2 μέλη στο 
Συμβούλιο εκτός από τα 6 “μισά” 
καντόνια που έχουν 1 μέλος: 

● Obwalden, 
● Nidwalden, 
● Basel-Stadt, 
● Basel-Landschaft, 
● Appenzell Ausserrhoden 
● Appenzell Innerrhoden.



Το υπουργικό συμβούλιο - ΥΣ
1969 - 2003

Magic 
Formula

2003 - 
2008

2008 - 
2016

2016 - 

CVP 2 1 1 1

FDP 2 2 2 2

SP 2 2 2 2

SVP 1 2 1 2

BDP 1

Το ΥΣ είναι σταθερά 7μελές. Τα μέλη του εκλέγονται, το 
καθένα ξεχωριστά, με μυστική ψηφοφορία σε κοινή 
συνεδρίαση και των 2 κοινοβουλίων. Ένα από τα μέλη 
εκλέγεται Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου με 
1ετή θητεία, και ένα άλλο μέλος εκλέγεται Αντιπρόεδρος - 
συνήθως είναι ο επόμενος Πρόεδρος. 

Μέχρι το 2003 υπήρχε σταθερή 4-κομματική κατανομή των 
θέσεων σύμφωνα με τη “μαγική φόρμουλα” που έδινε 
σταθερότητα στο πολιτικό σύστημα. Η κατανομή άλλαξε 
μετά τη συνεχή άνοδο των ποσοστών του SVP το 2003 - 
προκαλώντας ένα μικρό σεισμό στο αμετακίνητο πολιτικό 
σκηνικό για περίπου 3,5 δεκαετίες. 
Τελικά το 2008 αλλάζει πάλι μετά τη διάσπαση του SVP και 
αποκτά 5-κομματική κατανομή, με την είσοδο του 
νεοπαγούς κόμματος των Συντηρητικών-Δημοκρατών.

1) Εσωτερικών 
2) Οικονομικών, Παιδείας και Έρευνας
3) Εξωτερικών
4) Άμυνας, Πολιτικής προστασίας και 

Αθλητισμού
5) Εθν. Οικονομίας
6) Δικαιοσύνης και Αστυνόμευσης 
7) Περιβάλλοντος, Μεταφορών, Ενέργειας και 

Τηλεπικοινωνιών

Το σύστημα διατηρεί τη σταθερότητα του όσο υπάρχει 
εναλλαγή στο ρόλο της “αντιπολίτευσης” σε δημοψηφίσματα 
& νομοθ. πρωτοβουλίες πολιτών. Οι συμμαχίες δεν μένουν 
αμετάβλητες και ορισμένες φορές μπορεί να υπάρξει και 
ευρεία συμμαχία εναντίον κάποιου νομοθετήματος.

Swiss Federal Council



Αμεσοδημοκρατικοί θεσμοί στην Ελβετία

Υποχρεωτικά Δημοψηφίσματα για την έγκριση διεθνών συμφωνιών, 
συμπεριλαμβανομένης της ένταξης σε Διεθνείς οργανισμούς [π.χ. ΟΗΕ - 
θετικό (2002), ΕΕ - αρνητικό (1992)]

Δημοψηφίσματα - βέτο σε κυβερνητικές αποφάσεις ή νόμους. Μετά την ψήφιση 
ενός νόμου προβλέπεται 6μηνη περίοδος όπου οι πολίτες μπορούν να 
συγκεντρώσουν υπογραφές για να αμφισβητίσουν το νόμο με δημοψήφισμα. 
Απαιτούνται τουλάχιστον 50 χιλ. έγκυρες υπογραφές πολιτών. 

Νομοθετικές πρωτοβουλίες πολιτών εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον 100 
χιλ. έγκυρες υπογραφές πολιτών. Η κυβέρνηση ή/και το κοινοβούλιο μπορεί 
να καταθέσει αντιπρόταση. 

Ανοιχτές Συγκεντρώσεις Πολιτών - Landsgemeinde (σε δύο καντόνια)



Αλληλεπίδραση πολιτών / “ελίτ” 

Βέτο [ακύρωση νομοσχεδίων].

Αλλαγή ατζέντας [νομοθετικές 
πρωτοβουλίες]. 

Η δυνατότητα δημοψηφισματικής 
παρέμβασης επιδρά αφανώς στις 
πολιτικές διεργασίες

Δεσμευτική ψηφοφορία.

Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο συμμετοχής 
[Quorum]. 

Επιβεβαίωση νομιμότητας νομοθ. 
πρωτοβουλιών

Άμεση αντιπρόταση [δημοψήφισμα]

“Έμμεση" αντιπρόταση & διαπραγμάτευση

Καθυστέρηση υποβολής [3-4 χρ.]

Καθορισμός θεμάτων σε μία δημοψ. 
ημερομηνία

Δημόσια θέση κυβέρνησης* & κομμάτων

Ενίοτε εκφράζουν θέση (& χρηματοδότηση) 
και άλλοι σύλλογοι/σύνδεσμοι

Πολίτες Κυβέρνηση/Κοινοβούλιο 
- Κόμματα
- Σύλλογος 
βιομηχάνων
- Σύνδεσμοι 
αγροτών
- Οικολογικές 
οργανώσεις
- Συνδικάτα
Αντιπολεμικές 
οργανώσεις

* Δεν επιτρέπονται διαφημιστικές δαπάνες από την κυβέρνηση - μόνη εξαίρεση (6 εκατ.CHF) για το Δημοψήφισμα για την ΕΕ



Δημοψηφίσματα & 
Κοινοβουλευτισμός



Θετικά αποτελέσματα 

Έλεγχος κυβερνητικών αποφάσεων 
[βέτο]

Διαμόρφωση του πολιτεύματος και της 
διαμόρφωσης των ισορροπιών 
εξουσίας [υποχρεωτικά/συνταγματικά 
δημοψηφίσματα]

Αλλαγή πολιτικής ατζέντας 
[πρωτοβουλίες πολιτών]

Εισαγωγή νέων πολιτικών ιδεών 

Έμμεση ροπή των νομοθετημάτων των 
κοινοβουλίων να βρίσκονται πιο 
κοντά στις προτιμήσεις των πολιτών

Βελτίωση της ποιότητας της πολιτικής 
σκέψης των πολιτών

Μεταφορά της πολιτικής ατζέντας στο 
συγκεκριμένο, από το 
αφηρημένο/προσωπικό πεδίο της 
εκλογής αντιπροσώπων
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