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Αρθρο 110 (Αναθεώρηση του Συντάγματος).
+--------------------------------------------------------------------------+
1. Όλες οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση με τις
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.
Ως αναθεώρηση ορίζεται η τροποποίηση ή και προσθήκη ή και διαγραφή άρθρων του
ισχύοντος Συντάγματος.
2. Η διαδικασία αναθεώρησης άρθρου του Συντάγματος άρχεται με γραπτή πρόταση
που προσυπογράφεται τουλάχιστον από το 1/50 (2%) των Ελλήνων πολιτών.
Ορίζονται δύο περίοδοι ανά έτος για τις υποβολές, πιστοποιήσεις, δημόσια
διαβούλευση και ψηφοφορίες προτάσεων για αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος.
α. Πρώτη περίοδος.
Διάστημα υποβολής: 1η μέχρι και 27η Νοεμβρίου.
Διάστημα πιστοποίησης: 1η Δεκεμβρίου μέχρι και 31η Δεκεμβρίου.
Διάστημα δημόσιας διαβούλευσης: 1η Ιανουαρίου μέχρι και 31η Μαρτίου.
Διάστημα Ψηφοφοριών: Εντός Απριλίου σε δύο το πολύ διαδοχικές Κυριακές.
β. Δεύτερη περίοδος:
Διάστημα υποβολής: 1η μέχρι και 27η Μαϊου.
Διάστημα πιστοποίησης: 1η Ιουνίου μέχρι και 30η Ιουνίου.
Διάστημα δημόσιας διαβούλευσης: 1η Ιουλίου μέχρι και 30η Σεπτεμβρίου.
Διάστημα Ψηφοφοριών: Εντός Οκτωβρίου σε δύο το πολύ διαδοχικές Κυριακές.
Σε κάθε περίοδο, από τις υποβληθείσες έγκυρες προτάσεις αναθεώρησης επιλέγονται
εκείνες που αναφέρονται σε 5 το πολύ διαφορετικά άρθρα. Η επιλογή τους γίνεται
σύμφωνα με τα αναφερόμενο στη παράγραφο 6.
Οι περίοδοι διαβούλευσης και οι ημερομηνίες ψηφοφοριών είναι κοινές για όλες
τις κατατιθέμενες προτάσεις που εξετάζονται στήν ίδια περίοδο.
3. Το κείμενο της πρότασης αναθεώρησης κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων
η οποία ελέγχει την εγκυρότητά της όπως αυτή ορίζεται στη παράγραφο 4 του
παρόντος άρθρου.
4. Η γραπτή πρόταση για αναθεώρηση άρθρου του Συντάγματος θεωρείται έγκυρη όταν:
4.1. Εχει κατατατεθεί μέσα στα εξής δύο χρονικά διαστήματα για κάθε
έτος:
α. Από την 1η μέχρι και την 27η Νοεμβρίου.
β. Από την 1η μέχρι και την 27η Μαίου.
4.2. Τα γραπτά σύμβολα του κειμένου περιλαμβάνουν αποκλειστικά Ελληνικούς
χαρακτήρες και σημεία στίξης καθώς και αριθμούς.
4.3. Το κείμενο της γραπτής πρότασης περιλαμβάνει:
α. Επικεφαλίδα με το άρθρο του Συντάγματος που αναφέρεται η πρόταση.
β. Αιτιολογική έκθεση της οποίας ο αριθμός λέξεων δέν υπερβαίνει
το διπλάσιο του αριθμού των λέξεων της πρότασης.
γ. Τό προτεινόμενο άρθρο όπως αυτό θα τεθεί υπ' όψη της δημόσιας
διαβούλευσης και των τελικών ψηφοφοριών.
δ. Ιδιαίτερη παράγραφο στο προτεινόμενο άρθρο που ορίζει ρητά
τη διάρκεια αναστολής αναθεωρήσεώς του η οποία έχει τιμή 5 ή 10 έτη.
ε. Κατάλογο με τα στοιχεία ταυτοποίησης των συνυπογραφόντων πολιτών.
4.4. Τη χρονική στιγμή της υποβολής της πρότασης το αναφερόμενο στη
πρόταση άρθρο δέν υπόκειται σε αναστολή αναθεωρήσεώς του.
4.5. Ο κατάλογος με τα στοιχεία ταυτοποίησης των συνυπογραφόντων
περιλαμβάνει ένα σύνολο έγκυρων υπογραφών που αριθμεί τουλάχιστον
το 1/50 (2%) του σώματος των Ελλήνων πολιτών.
5. Η γραπτή πρόταση αναθεώρησης άρθρου κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων
και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου που περιέχει και την ημερομηνία κατάθεσης.

5.1. Η Βουλή των Ελλήνων υποχρεούται από την ημερομηνία κατάθεσης μετά
διάστημα 3 εργασίμων ημερών:
α. Να έχει ελέγξει και αποφανθεί για την εγκυρότητα της πρότασης
αναθεώρησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η αιτιολογική έκθεση δέν εξετάζεται
ως προς το περιεχόμενό της.
β. Να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία του κειμένου 4.3.α, 4.3.β και 4.2.γ
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
γ. Να δημοσιοποιήσει την αιτιολόγηση της ακυρότητας της σε περίπτωση
που κρίνει άκυρη τήν πρόταση ως πρός τις προϋποθέσεις 4.1, 4.2, 4.3 και
4.4 της παραγράφου 4 και να τερματίσει τήν όλη διαδικασία για τη
συγκεκριμένη πρόταση αναθεώρησης.
δ. Να δημοσιοποιήσει ότι εκκινεί τη διαδικασία ελέγχου ταυτοποίησης των
υπογραφόντων τη πρόταση.
5.2. Ως δημοσιοποίηση ορίζεται:
α. Η ανακοίνωση στα δημόσια ηλεκτρονικά και συμβατικά ΜΜΕ.
β. Η μόνιμη ανάρτηση των κειμένων στον ιστοχώρο της Βουλής των Ελλήνων.
6. Σε περίπτωση που η πρόταση αναθεώρησης άρθρου κριθεί έγκυρη ως πρός τις
προϋποθέσεις 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 της παραγράφου 4, η Βουλή των Ελλήνων
θα πρέπει μετά διάστημα ενός μηνός να δημοσιοποιήσει το αποτέλεσμα των ελέγχων
ταυτοποίησης των συνυπογραψάντων πολιτών.
6.1. Εάν οι έλεγχοι αποβούν αρνητικοί, τότε δημοσιοποιεί την απόφασή της
μαζί με την αιτιολόγησή της και τερματίζει τήν όλη διαδικασία για τη
συγκεκριμένη πρόταση αναθεώρησης άρθρου.
6.2. Σε περίπτωση θετικής αποτίμησης:
α. Της αποδίδει μιά συμβολοσειρά ταυτότητας. Η συμβολοσειρά ταυτότητας
αποτελείται διαδοχικά:
α.1. Από τους δύο χαρακτήρες ΠΑ.
α.2. Από τον αριθμό του άρθρου πρός τροποποίηση.
α.3. Από τον χαρακτήρα .
α.4. Από τον αύξοντα αριθμό χρονικής υποβολής της. Σε περίπτωση
ύπαρξης περισσοτέρων της μιάς προτάσεων για το ίδιο άρθρο με
τον ίδιο χρόνο υποβολή τους, ο αύξων αριθμός επιλέγεται μέ κλήρωση.
β. Δημοσιοποιεί την απόφασή της μαζί με τη συμβολοσειρά ταυτότητας τα
διαστήματα έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης καθώς και τις
ημερομηνίες των ψηφοφοριών κατά τις προβλέψεις των παραγράφων 2, 6.3
και 6.4.
γ. Αναρτά τη συγκεκριμένη πρόταση μαζί με την αιτιολογική έκθεση στην
ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί για τη δημόσια διαβούλευση της
αναθεώρησης του συγκεκριμένου άρθρου. Στή περίπτωση που δέν έχει
ήδη υποβληθεί πρόταση αναθεώρησης για το συγκεκριμένο άρθρο,
δημιουργείται νέα ιστοσελίδα διαβούλευσης.
6.3. (Καθορισμός ημερομηνιών διαβούλευσης.)
Η πρόταση αναθεώρησης άρθρου που κρίθηκε ότι πληρεί τις συνθήκες
εγκυρότητας της παραγράφου 4 και συγκεντρώνει το απαραίτητο όριο έγκυρων
υπογραφών, τοποθετείται σε δημόσια διαβούλευση και ψηφοφορία στη πρώτη
διαθέσιμη περίοδο που αντιστοιχεί στο διάστημα υποβολής της.
Μιά περίοδος θεωρείται ότι δέν είναι διαθέσιμη εάν σε αυτήν έχουν ήδη
καταχωρηθεί προτάσεις για αναθεώρηση 5 διαφορετικών άρθρων του Συντάγματος.
6.4. Καθορισμός ημερομηνιών ψηφοφοριών.
Η Βουλή καθορίζει τις δύο διαδοχικές Κυριακές των ψηφοφοριών μέσα στις
περιόδους που έχουν ορισθεί στή παράγραφο 2 με την πρώτη πιστοποίηση
του εγκύρου υποβληθήσης πρότασης αναθεώρησης αρθρου του Συντάγματος.
Η ημερομηνίες αυτές είναι οι ίδιες για όλες τις πιθανές ψηφοφορίες προτάσεων
αναθεώρησης άρθρων που έχουν κοινή περίοδο διαβούλευσης.
6.5. Ως δημοσιοποίηση ορίζεται:
α. Η ανακοίνωση στα δημόσια ηλεκτρονικά και συμβατικά ΜΜΕ.
β. Η μόνιμη ανάρτηση των αποφάσεων στον ιστοχώρο της Βουλής των Ελλήνων.
7. Περί δημόσιας διαβούλευσης.
7.1. (Συμμετέχοντες, τρόπος διεξαγωγής, διάρκεια, δημοσιότητα.)

α. Στη δημόσια διαβούλευση συμμετέχουν μόνον Ελληνες πολίτες.
β. Η δημόσια διαβούλευση είναι αποκλειστικώς γραπτή.
γ. Διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του ιστοχώρου της Βουλής στις χρονικές
περιόδους που έχουν ορισθεί στη παράγραφο 2.
δ. Η δημοσιότητα των κειμένων εξασφαλίζεται με τη μόνιμη ανάρτησή τους
στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης για την αναθεώρηση του συγκεκριμένου
άρθρου και την εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτή όλων των Ελλήνων
πολιτών.
7.2. (Τρόπος συμμετοχής.)
Κατα τη διάρκεια της περιόδου της δημόσιας διαβούλευσης, οι Ελληνες
πολίτες συμμετέχουν:
α. Ατομικά και επώνυμα μέσω γραπτών ερωτημάτων, απαντήσεων,
τοποθετήσεων για κάθε άρθρο πρός αναθεώρηση. Τα κείμενα υποβάλλονται
στη Βουλή είτε ως έγγραφα, είτε ως ηλεκτρονικό έγγραφο μέσω
ταυτοποιημένης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα της διαβούλευσης.
Σε κάθε περίπτωση υποβολής κειμένου, ο παραλήπτης αφού ταυτοποιηθεί,
λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής με αύξοντα αριθμό υποβολής και
ημερομηνία/ώρα υποβολής. Τα κείμενα αναρτώνται στην αντιστοιχη
ιστοσελίδα διαβούλευσης κατά χρονική σειρά υποβολής.
Εάν η υποβολή είναι έγγραφη, η ανάρτηση γίνεται με ευθύνη της
Βουλής, άν είναι ηλεκτρονική γίνεται με ευθύνη του πολίτη.
Η Βουλή δέν εξετάζει το περιεχόμενο των κειμένων.
β. Συλλογικά μέσω κατάθεσης τροπολογιών για τις προτάσεις αναθεώρησης.
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 7.3
7.3. (Τροπολογίες.)
α. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης μπορούν να κατατίθενται
στη Βουλή έγγραφες τροπολογίες για κάθε πρόταση αναθεώρησης άρθρου.
Αυτές τίθενται σε τελική ψηφοφορία μαζί με τήν αρχική πρόταση.
β. Αναφορά.
Η κάθε τροπολογία αναφέρεται αποκλειστικά σε μία πρόταση αναθεώρησης
άρθρου.
γ. Χρόνος κατάθεσης.
Τροπολογίες δύνανται να κατατεθούν από τήν έναρξη της διαβούλευσης
μέχρι το ήμισυ (1/2) του χρόνου διάρκειά της.
δ. Απαιτήσεις εγκυρότητας.
Σε ότι αφορά το έγκυρο της τροπολογίας ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι όροι
της παραγράφου 4 πλήν του ελαχίστου αριθμού συνυπογραφόντων που
ορίζονται στο ήμισυ (1/2) του αντίστοιχου αριθμού για τη κατάθεση
μιάς πρότασης.
ε. Η διαδικασία κατάθεσης και έγκρισης τροπολογίας άρθρου γίνεται με
τον ίδιο τρόπο όπως αυτό της πρότασης αναθεώρησης.
Ο χρόνος πιστοποίησης του αριθμού των υπόγραφόντων είναι το 1/2
του αντίστοιχου της πρότασης αναθεώρησης.
στ. Συμβολοσειρά ταυτότητας.
Η συμβολοσειρά ταυτότητας κάθε έγκυρης τροπολογίας σχηματίζεται από
αυτή της πρότασης που αναφέρεται με παράθεση κατά σειρά των εξής
χαρακτήρων:
στ.1. Τον χαρακτήρα .
στ.2. Τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης
7.4. Η Βουλή ευθύνεται και μεριμνά:
α. Γιά την εξασφάλιση της αβίαστης έκφρασης κάθε συμμετέχοντος Ελληνα
πολίτη.
β. Για το έγκυρο της ταυτοποίησης των συμμετεχόντων Ελλήνων πολιτών.
γ. Γιά την μόνιμη δημοσιοποίηση των υποβληθέντων κειμένων.
δ. Για τη τήρηση της αρχής της Ισηγορίας στον γραπτό λόγο με θέσπιση
ορίου μεγίστου αριθμού λέξεων σε κάθε κείμενο ερώτησης, απάντησης,
τοποθέτησης. Το όριο σε αριθμό λέξεων δέν μπορεί να υπερβαίνει το
διπλάσιο του αριθμού λέξεων της πρότασης αναθεώρησης του συγκεκριμένου
άρθρου που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό λέξεων.
Τα κείμενα των οποίων ο αριθμός λέξεων υπερβαίνει το όριο,
δημοσιοποιούνται από την αρχή τους μέχρις εξαντλήσεως του ορίου.

8. Περί ψηφοφορίας.
Διεξάγονται το πολύ δύο μυστικές ψηφοφορίες για την επιλογή της
πρότασης ή τροπολογίας ή τροποποίησης τροπολογίας πρός αναθεώρηση του
Συντάγματος με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στήν επόμενη παράγραφο.
8.1. (Συμμετοχή πολιτών.)
Στίς ψηφοφορίες συμμετέχει το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Οι ψηφοφορίες
είναι υποχρεωτικές. Οι μή συμμετέχοντες στερούνται για μία πενταετία
των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
8.2. (Συμμετέχοντα Ψηφοδέλτια.)
Τα ψηφοδέλτια που συμμετέχουν στην πρώτη ψηφοφορία είναι:
α. Της πρότασης ή προτάσεων αναθεώρησης.
β. Των τυχόν τροπολογιών τους.
γ. Αποδοχής του υπάρχοντος άρθρου του Συντάγματος, με συμβολοσειρά
ταυτότητας που σχηματίζεται από τη παράθεση:
γ.1. Τών δύο χαρακτήρων: ΥΑ.
γ.2. Τον αριθμό του άρθρου του Συντάγματος.
δ. Της άρνησης όλων των υπολοίπων ψηφοδελτίων, με συμβολοσειρά
ταυτότητας Α.
Τα ψηφοδέλτια που συμμετέχουν στη τυχόν δεύτερη ψηφοφορία καθορίζονται
στις παραγράφους 9.1.α. και 9.1.γ.
8.3. (Γνωρίσματα ψηφοδελτίων).
Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα τα οποία έχουν όλα το ίδιο σχήμα.
Το κάθε ψηφοδέλτιο έχει έντυπη την συμβολοσειρά ταυτότητάς του.
8.4. (Κάλπες)
Γιά κάθε υπό αναθεώρηση άρθρο, υφίσταται και μία κάλπη η οποία
φέρει επιγραφή τον αριθμό του προς αναθεώρηση άρθρου.
9. Λογική επιλογής.
Σε κάθε ψηφοφορία τα ψηφοδέλτια καταμετρούνται και κατατάσσονται σε φθίνουσα
σειρά ως πρός τον αριθμό ψήφων τους.
9.1. Πρώτη ψηφοφορία.
Επιλέγεται το ψηφοδέλτιο που θα συγκεντρώσει αριθμό ψήφων μεγαλύτερο
του 50% του αριθμού των Ελλήνων πολιτών.
Εάν το επιλεχθέν ψηφοδέλτιο είναι το ΥΑ ή το Α τότε παραμένει
εν ισχύ το υπάρχον άρθρο του Συντάγματος χωρίς αναθεώρηση.
Δέν ενεργοποιείται δεύτερη ψηφοφορία.
Στη περίπτωση που δέν υπάρχει ψηφοδέλτιο με αριθμό ψήφων μεγαλύτερο του
50% του συνόλου των Ελλήνων πολιτών:
α. Κατατάσσονται τα ψηφοδέλτια σε φθίνουσα σειρά με βάση την
αριθμό των ψήφων τους. Επιλέγονται για συμμετοχή στη δεύτερη
ψηφοφορία τα ψηφοδέλτια που ανήκουν στην ελάχιστη φθίνουσα σειρά
κατάταταξης με άθροισμα ψήφων των ψηφοδελτίων αυτών που να
υπερβαίνει το 50% του συνόλου των Ελλήνων πολιτών.
β. Εάν το σύνολο των επιλεγμένων ψηφοδελτίων είναι μόνο τα ΥA, Α
τότε παραμένει εν ισχύ χωρίς αναθεώρηση το υπάρχον άρθρο του
Συντάγματος.
Δέν ενεργοποιείται δεύτερη ψηφοφορία.
γ. Σε κάθε άλλη περίπτωση διεξάγεται δεύτερη ψηφοφορία στην
οποία συμμετέχουν τα ψηφοδέλτια που επιλέγησαν όπως στη παράγραφο
9.1.α. και επιπλέον τα ψηφοδέλτια ΥΑ, και Α.
9.2. Δεύτερη ψηφοφορία.
Ενεργοποιείται στη περίπτωση γ. της παραγράφου 9.1.
Επιλέγεται το ψηφοδέλτιο που θα συγκεντρώσει αριθμό ψήφων μεγαλύτερο
του 50% του αριθμού των Ελλήνων πολιτών.
Στη περίπτωση που δέν υπάρχει ψηφοδέλτιο με αριθμό ψήφων μεγαλύτερο του
50% του συνόλου των Ελλήνων πολιτών παραμένει εν ισχύ χωρίς αναθεώρηση
το υπάρχον άρθρο του Συντάγματος.
10. Το παρόν άρθρο παραμένει σε αναστολή αναθεώρησης για 10 έτη από τήν
ημερομηνία της αρχικής του έγκρισης.
+--------------------------------------------------------------------------+

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1.
Υποθέτουμε ότι σε μιά χρονική στιγμή της πρώτης περιόδου υποβολής προτάσεων
Συνταγματικής αναθεώρησης, υποβάλλονται ταυτοχρόνως 5 προτάσεις αναθεώρησης.
για το ίδιο άρθρο. Υποθέτουμε ότι το αναφερόμενο άρθρο είναι το 110 και η
ημερομηνία υποβολής τους είναι η 2013-11-11 και ότι δέν έχουν
υποβληθεί προηγουμένως άλλες προτάσεις.
Εστω οι προτάσεις αναθεώρησης:
+-----------+-----------+
Ημερομηνία
Πρόταση
Υποβολής
+-----------+-----------+
ΠΑ110(1)
2013-11-11
ΠΑ110(2)
2013-11-11
ΠΑ110(3)
2013-11-11
ΠΑ110(4)
2013-11-11
ΠΑ110(5)
2013-11-11
+-----------+-----------+---------------+
Μετά 3 εργάσιμες ημέρες (2013-11-14) έχουμε τα αποτελέσματα εγκυρότητας
καθώς και την έναρξη εξέτασης των ταυτοτήτων των συνυπογραφόντων πολιτών.
Εστω το αποτέλεσμα:
+----------+------------+---------------+
Πρόταση
Εγκυρότητα
Ημερομηνία
+----------+------------+---------------+
ΠΑ110(1)
Άκυρη
2013-11-14
ΠΑ110(2)
Έγκυρη
2013-11-14
ΠΑ110(3)
Έγκυρη
2013-11-14
ΠΑ110(4)
Έγκυρη
2013-11-14
ΠΑ110(5)
Έγκυρη
2013-11-14
+----------+------------+---------------+
(Π.χ. η ΠΑ110(1) κηρύχθηκε άκυρη γιατί ζητούσε αναθεώρηση άρθρου με
διάρκεια αναστολής αναθεώρησης εκτός ορίων (Πργ. 4.2.β)
Ξεκινάει το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός πιστοποίησης της ταυτότητας
των υπογραφόντων τις παραπάνω έγκυρες προτάσεις
(Πργ. 6) δηλαδή [2013-11-14, 2013-12-14].
Στο διάστημα αυτό μεχρι τις 2013-11-27 μπορούν να κατατίθενται προτάσεις
αναθεώρησης άρθρων. Εστω ότι υποβάλλονται και οι εξής προτάσεις αναθεώρησης:
+-----------+-----------+
Ημερομηνία
Πρόταση
Υποβολής
+-----------+-----------+
ΠΑ110(6)
2013-11-13
ΠΑ110(7)
2013-11-18
ΠΑ44(1)
2013-11-18
ΠΑ44(2)
2013-11-19
ΠΑ3(1)
2013-11-20
ΠΑ4(1)
2013-11-20
ΠΑ1(1)
2013-11-22
ΠΑ2(1)
2013-11-22
ΠΑ1(2)
2013-11-25
ΠΑ44(3)
2013-11-27
+-----------+-----------+
Έστω ότι έχουμε γιά κάθε πρόταση το αποτέλεσμα εγκυρότητας:
+-----------+------------+---------------+
Πρόταση
Εγκυρότητα
Ημερομηνία
+-----------+------------+---------------+
ΠΑ110(6)
Έγκυρη
2013-11-18
ΠΑ110(7)
Άκυρη
2013-11-21
ΠΑ44(1)
Έγκυρη
2013-11-21
ΠΑ44(2)
Έγκυρη
2013-11-22
ΠΑ3(1)
Έγκυρη
2013-11-25
ΠΑ4(1)
Έγκυρη
2013-11-25

ΠΑ1(1)
Έγκυρη
2013-11-27
ΠΑ2(1)
Έγκυρη
2013-11-27
ΠΑ1(2)
Έγκυρη
2013-11-28
ΠΑ44(3)
Έγκυρη
2013-12-02
+-----------+------------+---------------+
Από τις 2013-12-14 δημοσιοποιούνται τα πρώτα αποτελέσματα της πιστοποίησης
ταυτότητας καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης των αντίστοιχων διαβουλεύεσεων
για τις προτάσεις:
+-----------+---------------+---------------+-----------+
Συμβολοσειρά
Πρόταση
Ταυτοποίηση
Ταυτότητας
Εναρξη Δ.Δ.
+-----------+---------------+---------------+-----------+
ΠΑ110(3)
Άκυρη
ΠΑ110(5)
Έγκυρη
ΠΑ110.1
2014-01-01
ΠΑ110(2)
Έγκυρη
ΠΑ110.2
2014-01-01
ΠΑ110(4)
Έγκυρη
ΠΑ110.3
2014-01-01
ΠΑ110(5)
Έγκυρη
ΠΑ110.4
2014-01-01
+-----------+---------------+---------------+-----------+
(Διαπιστώνεται ότι η ΠΑ110(3) δέν έχει τον απαραίτητο έγκυρων αριθμό
υπογραφών).
Στη χρονική διάρκεια: 2013-12-15 μέχρι και 2013-12-27 δημοσιοποιούνται τα
αποτελέσματα ταυτοποίησης των υπογραφόντων των υπολοίπων προτάσεων:
+-----------+---------------+---------------+-----------+
Συμβολοσειρά
Πρόταση
Ταυτοποίηση
Ταυτότητας
Εναρξη Δ.Δ.
+-----------+---------------+---------------+-----------+
ΠΑ110(6)
Έγκυρη
ΠΑ110.5
2014-01-01
ΠΑ44(1)
Έγκυρη
ΠΑ44.1
2014-01-01
ΠΑ44(2)
Έγκυρη
ΠΑ44.2
2014-01-01
ΠΑ3(1)
Έγκυρη
ΠΑ3.1
2014-01-01
ΠΑ4(1)
Έγκυρη
ΠΑ4.1
2014-01-01
ΠΑ1(1)
Έγκυρη
ΠΑ1.1
2014-01-01
ΠΑ2(1)
Έγκυρη
ΠΑ2.1
2014-03-01
ΠΑ1(2)
Έγκυρη
ΠΑ1.2
2014-01-01
ΠΑ44(3)
Έγκυρη
ΠΑ44.3
2014-01-01
+-----------+---------------+---------------+-----------+
Παρατηρούμε ότι η πρόταση ΠΑ2(1) για αναθεώρηση του άρθρου 2 μετατίθεται για
δημόσια διαβούλευση και ψηφοφορία στη δεύτερη περίοδο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2.
Δενδρικό διάγραμμα με τις προτάσεις αναθεώρησης, και των τροπολογιών
για το άρθρο 110.
ΠΑ110.1
____________|______
|
|
ΠΑ110.1.1
ΠΑ110.1.2
ΠΑ110.2
____________|____________________________________
ΠΑ110.3
____________|____________________________________
ΠΑ110.4
____________|____________________________________
ΠΑ110.5
____________|____________________
|
|
|
ΠΑ110.5.1
ΠΑ110.5.2
ΠΑ110.5.3

<= Πρόταση.
<= Τροπολογίες.
<= Πρόταση.
<= Τροπολογίες.
<= Πρόταση.
<= Τροπολογίες.
<= Πρόταση.
<= Τροπολογίες.
<= Πρόταση.
<= Τροπολογίες.

Για τις προτάσεις ΠΑ110.2,3,4 δέν κατατέθηκαν τροπολογίες.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.
Σενάρια αποτελεσμάτων ψηφοφοριών:
Σενάριο 1. Πρώτη ψηφοφορία: Απόλυτη πλειοψηφία του Α. Το υπάρχον Σύνταγμα
παραμένει ως έχει. (Πργ. 9.1).
Σχολιασμός: Το αποτέλεσμα δηλώνει γενική αποστροφή στο υπάρχον
Σύνταγμα. Κλασική περίπτωση δυσφορίας πολιτών χωρίς εναλλακτικές προτάσεις.
Σενάριο 2. Πρώτη ψηφοφορία:
(Υποθέτω ότι ο αριθμός των Ελλήνων πολιτών είναι 100)
+---------------+-------+----+
Ψηφοδέλτιο
Ψήφοι
Θέση
+---------------+-------+----+
Α
18
1
ΥA110
15
2
ΠΑ110.1.1
12
3
ΠΑ110.4
10
4
ΠΑ110.5.2
10
4
ΠΑ110.5
10
4
ΠΑ110.5.3
7
5
ΠΑ110.5.1
6
6
ΠΑ110.1
5
7
ΠΑ110.1.2
5
7
ΠΑ110.2
5
7
ΠΑ110.3
4
8
+---------------+-------+----+
Οι θέσεις διαμορφώνονται όπως παραπάνω. Δέν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία.
Ενεργοποιείται δεύτερη ψηφοφορία. Συμμετέχουν τα ψηφοδέλτια των
θέσεων 1--4 (6 τον αριθμό) των οποίων το αθροισμα είναι 75 > 50.
Επιπλέον αυτών και τα ψηφοδέλτια των ΥΑ110 και Α σύμφωνα με τη Πργ. 9.1.γ.
(Ελάχιστη φθίνουσα σειρά κατάταξης με άθροισμα > 50% είναι η
1,2,3,4).
Αποτελέσματα 2ης Ψηφοφορίας:
(Υποθέτω ότι ο αριθμός των Ελλήνων πολιτών είναι 100)
+---------------+-------+----+
Ψηφοδέλτιο
Ψήφοι
Θέση
+---------------+-------+----+
ΠΑ110.4
30
1
ΠΑ110.5.2
30
1
ΠΑ110.1.1
30
1
Α
6
2
ΠΑ110.5
2
3
Υ110
2
3
+---------------+-------+----+
Σύμφωνα με τη Πργ 9.2 παραμένει εν ισχύ το υπάρχον Σύνταγμα.
Σχολιασμός: Ενω είναι πρόδηλη η ανάγκη αλλαγής του, εν τούτοις δέν υπάρχει
συναίνεση επί των προτάσεων. Αποτέλεσμα είναι η μή αλλαγή του. Ισως
χρειαστεί να γίνει νέα προσπάθεια με προτάσεις που να συναινούν
περισσότεροι πολίτες.
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