ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ζ’
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 271, 292
2. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
Εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας µε ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32, παράγραφος 1, 2, 4 και 5 του Συντάγµατος και τις οικείες διατάξεις
του Κανονισµού της Βουλής, σελ. 271 - 292
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 271,277, 280, 292
4. Ανακοινώνεται ότι υπεβλήθησαν στην Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωσταντοπούλου, δύο έγγραφες προτάσεις, της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, µε τις οποίες προτείνουν τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο, ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, σελ. 272,
273 - 274
5. Ανακοινώνεται ότι υπεβλήθησαν στην Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωσταντοπούλου, δύο έγγραφες προτάσεις, της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος,
µε τις οποίες προτείνουν τον κ. Νικόλαο Αλιβιζάτο, ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, σελ. 272, 275 – 276
6. Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου
της Δηµοκρατίας, σελ. 277 - 291
7. Επιστολικές ψήφοι, επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης,
οι οποίες δεν προσµετρώνται στην εξαγωγή αποτελέσµατος,
σελ. 277 – 279
8. Ανακοινώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκλέγεται ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, σελ. 292
9. . Ανακοινώνεται ότι το Προεδρείο της Βουλής εξ ονόµατος ολόκληρου του Σώµατος θα επισκεφθεί τον εκλεγέντα
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας για να του αναγγείλει το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και την εκλογή του, σελ. 292

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,

σελ. 271 - 292

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,

σελ. 271 – 272, 277,
280, 292

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ζ’
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 18 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.56’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Προέδρου αυτής κ. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 10-2-2015
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 10
Φεβρουαρίου 2015, σε ό,τι αφορά την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση)
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Μοναδικό θέµα της αποψινής συνεδρίασης είναι, σύµφωνα µε
την ειδική ηµερήσια διάταξη της 16ης Φεβρουαρίου 2015, η εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας µε ονοµαστική ψηφοφορία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32, παράγραφος 1, 2, 4
και 5 του Συντάγµατος και τις οικείες διατάξεις του Κανονισµού
της Βουλής, δεδοµένου ότι κατά τη διεξαχθείσα στις 29 Δεκεµβρίου 2014 τρίτη ψηφοφορία κατά την προηγούµενη Βουλευτική
Σύνοδο δεν επετεύχθη εκλογή Προέδρου, διότι δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούµενη από το Σύνταγµα πλειοψηφία των 3/5 του
συνολικού αριθµού των Βουλευτών. Έτσι, σύµφωνα µε τις συνταγµατικές προβλέψεις, διαλύθηκε η Βουλή και προκηρύχθηκαν
εκλογές, από τις οποίες ανεδείχθη η παρούσα Βουλή.
Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ενώπιον της νέας Βουλής
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου
32 του Συντάγµατος, τις οποίες θα σας διαβάσω. Είναι η δεύτερη
φορά στη µεταπολιτευτική ιστορία που εφαρµόζεται αυτή η διαδικασία και έχει µια σηµασία να την υπενθυµίζουµε και για τους
πολίτες.
Αν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξηµένη
πλειοψηφία, που ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο, η
Βουλή διαλύεται µέσα σε δέκα ηµέρες από την ψηφοφορία και
προκηρύσσεται εκλογή για ανάδειξη νέας Βουλής.
H Βουλή που αναδεικνύεται από τις νέες εκλογές, αµέσως
µόλις συγκροτηθεί σε Σώµα, εκλέγει µε ονοµαστική ψηφοφορία
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας µε την πλειοψηφία των 3/5 του όλου
αριθµού των Βουλευτών, δηλαδή µε 180 Βουλευτές.
Αν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µέσα σε πέντε ηµέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία
του όλου αριθµού των Βουλευτών.

Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται ακόµη µία φορά, ύστερα από πέντε ηµέρες, µεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν και θεωρείται ότι
έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία.
Για το «αµέσως», το οποίο ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου
32, υπάρχει εξειδίκευση στην παράγραφο 5 του άρθρου 32, που
ορίζει ότι, αν η Βουλή έχει διαλυθεί µε οποιονδήποτε τρόπο, η
εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας αναβάλλεται ώσπου να
συγκροτηθεί σε Σώµα η νέα Βουλή και µέσα σε είκοσι ηµέρες,
το αργότερο, από τη συγκρότησή της, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, αφού τηρηθούν και οι ορισµοί της
παραγράφου 1 του άρθρου 34.
Εποµένως το απώτατο όριο που θέτει το Σύνταγµα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας είναι είκοσι ηµέρες από τη συγκρότηση
σε Σώµα της νέας Βουλής. Υπενθυµίζω ότι η παρούσα Βουλή
συγκροτήθηκε σε Σώµα στις 5 Φεβρουαρίου του 2015.
Επίσης, για την ιστορία, να υπενθυµίσω ότι η ίδια ερµηνεία για
το «αµέσως» προκρίθηκε και το 1990, στο µοναδικό ιστορικό
προηγούµενο εφαρµογής αυτών των διατάξεων, οπότε και τότε
προηγήθηκαν οι προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης και
διεξήχθη η πρώτη ψηφοφορία στις 30 Απριλίου και η δεύτερη
και τελική στις 5 Μαΐου του 1990, µετά από εκλογές που είχαν
διενεργηθεί στις 8 Απριλίου του 1990.
Για τη σηµερινή διαδικασία εφαρµόζονται τα άρθρα 50 και 51
του Κανονισµού της Βουλής, που ορίζουν ότι η ειδική ηµερήσια
διάταξη συντάσσεται για την Ολοµέλεια της Βουλής για τα θέµατα που καθορίζονται από το άρθρο 51 παράγραφος 3 και 4. H
ηµερήσια διάταξη διανέµεται στους Boυλευτές και αναρτάται
στον πίνακα ανακοινώσεων της Boυλής τουλάχιστον δύο ηµέρες
πριν από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης που ορίζεται σ’
αυτήν.
Αυτά είναι τα εφαρµοζόµενα άρθρα και δεν τυγχάνει εφαρµογής το άρθρο 140 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής,
που προβλέπει ανακοίνωση της ηµερήσιας διάταξης πέντε πλήρεις ηµέρες πριν, διότι αυτό το άρθρο ρητώς παραπέµπει στη
διαδικασία που ακολουθήθηκε από την προηγούµενη Βουλή, δηλαδή στη διαδικασία του άρθρου 32 παράγραφος 3 του Συντάγµατος.
Για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας εφαρµόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 140 του Κανονισµού της Βουλής παράγραφοι 1, 4, 5, 6, 7 και 8, τις οποίες θα σας διαβάσω:
Η εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας από τη Βουλή ενεργείται µε ονοµαστική ψηφοφορία και σε ειδική συνεδρίαση, που
συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Βουλής. Της εκλογής του
Προέδρου της Δηµοκρατίας δεν προηγείται συζήτηση. Η Βουλή
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ψηφίζει ύστερα από προτάσεις, που µπορούν να γίνουν µόνο από
τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες. Δικαίωµα πρότασης έχει επίσης
και η οµάδα Ανεξαρτήτων Βουλευτών, που εν προκειµένω δεν
υπάρχει. Άλλες υποψηφιότητες, µη προερχόµενες δηλαδή από
τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, δεν ανακοινώνονται στη Βουλή.
Η ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας διεξάγεται πάντοτε µε ονοµαστική κλήση. Ο Πρόεδρος καλεί έναν Βουλευτή από τη Συµπολίτευση και έναν από
την Αντιπολίτευση, για να εκφωνήσουν τον κατάλογο των Βουλευτών και να καταµετρήσουν τις ψήφους. Κάθε Βουλευτής,
µετά την ονοµαστική κλήση του -προσέξτε, σας παρακαλώ, γιατί
έτσι θα κληθείτε να ψηφίσετε-, αναφέρει το όνοµα της προτίµησής του, ενώ οι ψηφολέκτες σηµειώνουν, καθένας χωριστά, την
ψήφο κάθε Βουλευτή.
Βουλευτές που δεν επιθυµούν να εκφράσουν την προτίµησή
τους υπέρ ορισµένου προσώπου, δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» ή «ΠΑΡΟΥΣΑ». Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται αιτιολόγηση της
ψήφου και εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 72 παράγραφος 8.
Μετά το πέρας της ονοµαστικής ψηφοφορίας συντάσσεται
Πρακτικό, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόµατα των παρόντων
και των απόντων Βουλευτών, η ψήφος καθενός, κατά την προηγούµενη διάταξη, καθώς και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας.
Το Πρακτικό ψηφοφορίας υπογράφεται από τους ψηφολέκτες,
τον Πρόεδρο και τους Γραµµατείς της Βουλής και καταχωρίζεται
στα Πρακτικά. Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκλέγεται όποιος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συγκεντρώσει την -κατά το άρθρο 32, παράγραφος 4 πλέον, του
Συντάγµατος- πλειοψηφία.
Έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι, σύµφωνα µε το άρθρο
140 του Κανονισµού της Βουλής, έχουν αποσταλεί στην Πρόεδρο της Βουλής προτάσεις για τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Ειδικότερα, έχουν υποβληθεί οι εξής προτάσεις:
Η πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, για την
υποψηφιότητα του κ. Προκόπη Παυλόπουλου για το αξίωµα του
Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Η πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων, για την υποψηφιότητα του κ. Προκόπη Παυλόπουλου
για το αξίωµα του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Η πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού, για
την υποψηφιότητα του κ. Νίκου Αλιβιζάτου για το αξίωµα του
Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Η πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, για την
υποψηφιότητα του κ. Νίκου Αλιβιζάτου για το αξίωµα του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Συνεπώς έχουµε τέσσερις προτάσεις οι οποίες αποτυπώνονται
στις οικείες επιστολές, οι οποίες θα κατατεθούν στα Πρακτικά
και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο µέρος των Πρακτικών της συνεδρίασης.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθενται για τα Πρακτικά οι προαναφερθείσες επιστολές, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σύµφωνα µε τις προτάσεις αυτές υπάρχουν δύο υποψηφιότητες. Η υποψηφιότητα
του κ. Προκόπη Παυλόπουλου, που προτείνεται από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
και η υποψηφιότητα του κ. Νίκου Αλιβιζάτου, που προτείνεται
από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες του Ποταµιού και του ΠΑΣΟΚ.
Η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί είναι εκείνη που ανακοινώθηκε προηγουµένως. Συνεπώς, θα κληθούν επί του καταλόγου
δύο Βουλευτές, οι οποίοι θα εκφωνήσουν τα ονόµατα των συναδέλφων και θα καταµετρήσουν τις ψήφους, δηλαδή θα επιτελέσουν καθήκοντα ψηφολέκτη µέχρι το τέλος της ψηφοφορίας. Ο
Κανονισµός επιβάλλει να είναι ένας Βουλευτής από τη Συµπολίτευση και ένας Βουλευτής από την Αντιπολίτευση.
Κατόπιν αυτού, καλούνται επί του καταλόγου και σύµφωνα µε
τις προτάσεις των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, ο κ. Δηµήτριος
Γάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος από
τη Νέα Δηµοκρατία. Καλούνται να καταλάβουν θέσεις εκ δεξιών
της Προέδρου.
Θα παρακαλούσα, επίσης, να καταλάβει θέση και ένας ή µία
εκ των Γραµµατέων της Βουλής, οι οποίοι παρακαλούνται να παραµείνουν µέχρι το πέρας της ψηφοφορίας, διότι θα υπογράψουν και το σχετικό Πρακτικό.
Σας ενηµερώνω για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί: Κάθε
Βουλευτής που θα ακούει το όνοµά του ή το όνοµά της θα εγείρεται από τη θέση του και θα αναφέρει ευκρινώς την προτίµησή
του, δηλαδή το ονοµατεπώνυµο του προτεινόµενου ως υποψηφίου Προέδρου της Δηµοκρατίας, τον οποίον υπερψηφίζει ή, εάν
δεν επιθυµεί να δηλώσει προτίµηση για έναν εκ των δύο υποψηφίων, θα δηλώνει «ΠΑΡΩΝ» ή «ΠΑΡΟΥΣΑ».
Οι ψηφολέκτες θα καταχωρίζουν, καθένας χωριστά, την εκφρασθείσα προτίµηση των συναδέλφων στην ειδική στήλη του
καταλόγου και έναντι του ονόµατος του ψηφίσαντος ή της ψηφισάσης συναδέλφου. Η εκφώνηση του καταλόγου θα γίνεται σε
αργό ρυθµό, ώστε να δίνεται χρόνος για την ακριβή σηµείωση
της προτίµησης κάθε συναδέλφου. Στο τέλος της ψηφοφορίας
οι ψηφολέκτες θα συγκεντρώσουν από τις ειδικές στήλες, στις
οποίες διακρίνεται ο ονοµαστικός κατάλογος της ψηφοφορίας,
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το εξαγόµενο αποτέλεσµα ως προς τους προτεινόµενους, καθώς
και τις ψήφους µε την ένδειξη «ΠΑΡΩΝ» και θα ακολουθηθεί η
διαδικασία την οποία ανακοίνωσα προηγουµένως.
Παρακαλώ πολύ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην
ανάγνωση του καταλόγου. Θα παρακαλέσω πολύ τον κάθε συνάδελφο και την καθεµία συνάδελφο που εγείρεται για να δηλώσει την προτίµησή του, να ανοίγει το µικρόφωνο για να ακούγεται
ευκρινώς, ώστε να γίνεται σωστά η καταχώριση της ψήφου.
Παρακαλώ να αρχίσει η εκφώνηση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει συνάδελφος
που δεν άκουσε το όνοµά του;
Ουδείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
ότι έχουν περιέλθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες(φαξ), σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους.
Η πρώτη τηλεοµοιοτυπία προέρχεται από τον κ. Αλέξανδρο
Κοντό και µας γνωρίζει ότι, ευρισκόµενος στο εξωτερικό, αδυνατεί να παρευρεθεί στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και επιθυµεί διά της παρούσης να δηλώσει ότι, εάν ήταν σε θέση να
ψηφίσει στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία, µε αντικείµενο
την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας, θα ψήφιζε Προκόπη
Παυλόπουλο.
Ταυτόσηµου περιεχοµένου είναι η επιστολή του κ. Σάββα Αναστασιάδη, που µας γνωρίζει ότι, ευρισκόµενος στο εξωτερικό,
αδυνατεί να παρευρεθεί στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία
και επιθυµεί να δηλώσει ότι, εάν ήταν σε θέση να ψηφίσει, θα ψήφιζε Προκόπη Παυλόπουλο.
Οι επιστολές αυτές καταχωρίζονται στα Πρακτικά, ωστόσο
καµµία από τις δύο δεν προσµετράται στην εξαγωγή αποτελέσµατος και είναι απλώς ενδεικτικές της πρόθεσης ψήφου. Θα
ήθελα να παρακαλέσω στο µέλλον, όταν οι συνάδελφοι δηλώνουν απόντες στο εξωτερικό, να µη γράφουν τις επιστολές τους
από την Αθήνα.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η καταµέτρηση των ψήφων.
Έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης φανερής ονοµαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Ψήφισαν συνολικά 295 Βουλευτές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Απόντες ήταν 5 Βουλευτές.
Υπέρ της υποψηφιότητας του κ. Προκόπη Παυλόπουλου ψήφισαν 233 Βουλευτές.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
και της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
Υπέρ της υποψηφιότητας του κ. Νίκου Αλιβιζάτου ψήφισαν 30
Βουλευτές.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του κόµµατος Το Ποτάµι
και του ΠΑΣΟΚ)
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 32 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο φανερής ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως από το
αποτέλεσµα που ανακοινώθηκε διαπιστώνεται ότι, σύµφωνα µε
το άρθρο 32 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας εκλέγεται ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, η υποψηφιότητα του οποίου συγκέντρωσε την αυξηµένη πλειοψηφία των
3/5 του συνολικού αριθµού των Βουλευτών.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
και της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
Εποµένως σήµερα ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ζητήσω την έγκριση της Βουλής, προκειµένου το Προεδρείο της Βουλής εξ
ονόµατος ολόκληρου του Σώµατος να επισκεφθεί τον εκλεγέντα
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και να του αναγγείλει το αποτέλεσµα
της ψηφοφορίας και την εκλογή του.
Παρέχει η Βουλή τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η Βουλή παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Σύµφωνα µε το άρθρο 33 παράγραφος 2 του Συντάγµατος ο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του, θα δώσει ενώπιον της Βουλής τον οριζόµενο από
το Σύνταγµα όρκο, µε την εκπνοή της θητείας του Προέδρου της
Δηµοκρατίας που απέρχεται.
Θα παρακαλούσα το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής
συνεδρίασης.
Παρέχει η Βουλή τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η Βουλή παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι το Προεδρείο της Βουλής θα αναχωρήσει από τη Βουλή µετά την υπογραφή των σχετικών Πρακτικών στις 21:45’, προκειµένου να
µεταβεί στο γραφείο του κ. Παυλόπουλου, για να γίνει η σχετική
ανακοίνωση του αποτελέσµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.58’ λύεται η συνεδρίαση.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

