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‘Υλη ΔΗΔ11 2019-20: Χειμερινό, Βασικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου

1. Σπυρόπουλος (2018) Συνταγματικό Δίκαιο, σ. 11-67, 100-119
2. Χρυσόγονος (2014) Συνταγματικό Δίκαιο, σ. 507-525, 526-556, 557-591 (Κυβ. + ΠτΔ)
3. Κτιστάκη (2014) Εισαγωγή στην Δημόσια Διοίκηση, σ. 41-52
4. Παπαδοπούλου (2015) Συνταγματικό Δίκαιο, σ. 74-79, 114-121, 166-186
5. Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος (2015a) Εισαγωγή στο δίκαιο και στους συνταγματικούς θεσμούς, σ.

86-97, σ. 111-121 Κεφ. 4 Θεμελιώδη Δικαιώματα
6. Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος (2015b) Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο, σ. 68-71

7. Διάρκεια Γραπτής Εξέτασης: 2.5 ώρες για 3 από τα 4 Θέματα, 50 λεπτά ανά θέμα, 257 σ.
8. Συγκεντρωτικά θέματα 6 τελικών εξετάσεων

9. Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία
• Παπαδοπούλου (2015) Συνταγματικό Δίκαιο – Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, βιντεομαθήματα

Συνταγματικό Δίκαιο Μέρος Α, Συνταγματικό Δίκαιο Μέρος Β

• Σύνταγμα της Ελλάδας, ΦΕΚ 187/Α΄/28.11.2019 Αναθεώρηση του Συντάγματος 2019



Εσωτερικές Πηγές Δικαίου
• Τυπικός Νόμος

• ΚτΒ: άρ. 65§§1,6Σ, ρυθμίζει interna corporis της Βουλής, ύλη δεν ρυθμίζεται από 
τυπικό νόμο, ισόκυρος αλλά υποδεέστερος τυπικού νόμου

• Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις: άρ. 43§2Σ, άρ. 43§1, κανονιστικά διατάγματα με
συνταγματική εξουσιοδότηση, ισχύς, ΠΝΠ κατά άρ. 44§1Σ, ΠΝΠ κατά άρ. 48§5Σ,
(αυθαίρετες διοικητικές πράξεις, νομολογία)

• ΠΝΠ: άρ. 44§1 π.χ. ΦΕΚ_20200225 Κατεπείγοντα μέτρα περιορισμού της διάδοσης 
κορονοϊού, άρ. 48§5Σ βλ. «δίκαιο της ανάγκης», πόλεμος, επιστράτευσης λόγω 
άμεσης απειλής εθνικής ασφάλειας, αν κίνημα βίαιης κατάλυσης πολιτεύματος

• Αυθαίρετες διοικητικές πράξεις

• Νομολογία
Σπυρόπουλος 2018:100-119



Διαδικασία Παραγωγής & Ισχύς
Τυπικός Νόμος: νόμος που ψηφίζεται 
από την Βουλή εκτός αν είναι 
αντισυνταγματικός, εκδίδεται από ΠτΔ 
& δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, περιέχει
κανόνες δικαίου εκτός άρ. 79, 27§2,
προϋπολογισμού & απολογισμού

Τυπική Ισχύς: με δημοσίευση ΦΕΚ

Ουσιαστική Ισχύς: μετά από 10 ημέρες 
άρ 103 ΕισΝΑΚ εκτός αν πρβλ. ρητά 
αλλιώς (vacatio legis)

• Νομοθετική πρωτοβουλία, 
πρόταση νόμου

• Επεξεργασία

• Συζήτηση

• Ψήφιση

• Έκδοση

• Δημοσίευση

Βουλή

ΠτΔ

Σπυρόπουλος 2018:100-101, 103-104 ως §38



Θέσπιση
Υποχρεωτική v ευχέρεια

Δικαιώματα

Ατομικά Δικαιώματα

• Αν το δικαίωμα πρέπει να οργανωθεί με
καθορισμό προϋποθέσεων άσκησής του, π.χ.
δικαίωμα απεργίας v νόμοι βάσει 
συνταγματικών επιφυλάξεων,
απλώς εκτελεστικοί

• Εκτελεστικοί των συνταγματικών 
διατάξεων περί ατομικών δικαιωμάτων 
είναι απλώς εκτελεστικοί v

Πολιτικά & Κοινωνικά Δικαιώματα

• Οργανικοί, π.χ. εκλογική νομοθεσία, συντάξεις

1. Όταν ορίζεται όργανο ή διαδικασία π.χ. άρ.
100§3Σ v

2. Όταν οι συνταγματικές διατάξεις δεν
υποχρεώνουν το νομοθέτη να θεσπίσει
νόμους π.χ. άρ. 23§2Σ δικαίωμα απεργίας για
ΔΥ

3. Εκτελεστικός Νόμος = όπου Σ πρβλ. θέσπιση,
οργανικός όπου μη θέσπιση είναι παράβαση
Σ v απλώς εκτελεστικός νόμος όπου μη
θέσπιση είναι αντισυνταγματική παράλειψη

4. Οργανικός Νόμος μπορεί να καταργηθεί
μόνο με τροποποίηση ή αντικατάσταση

5. άρ. 26§1Σ, εκτός αν περιορίζει συνταγματικά
δικαιώματα

Σπυρόπουλος 2018:101-103



Αναδρομικότητα
Σύνταγμα απαγορεύει 
αναδρομικότητα

7§1 Ποινικών νόμων, ποινών (nullum crimen
nulla poena sine lege)

77 Ψευδοερμηνευτικού νόμου

78§2 Φόρος, οικονομικό βάρος, 2 εξαιρέσεις

54§1 Ορισμός εκλογικού συστήματος & 
εκλογικών περιφερειών

άρ. 2ΑΚ ‘γενική αρχή δικαίου’
«ο νόμος ορίζει για το μέλλον, δεν έχει αναδρομική 
δύναμη και διατηρεί την ισχύ του εφόσον άλλος 
κανόνας δικαίου δεν τον καταργήσει ρητά ή 
σιωπηρά»

Αναδρομικότητα = ουσιαστική ισχύς νόμου να
ξεκινά πριν την τυπική ισχύ

Εκτός αν τροποποιείται με νεότερο ή ειδικότερο 
νόμο εφόσον προβλέπεται ρητά

Αρχή ασφάλειας δικαίου, αρχή δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης του διοικούμενου, αρχές κράτους
δικαίου

Προϋποθέσεις κατάργησης κοινού νόμου

Σπυρόπουλος 2018:104 από §38 -106



Ειδικές Μορφές Τυπικών Νόμων
• Χαρακτήρας γενικός (πρόσωπα) & αφηρημένος (καταστάσεις)

• Ατομικός νόμος

• Νόμοι-μέτρα

• Νόμοι-πλαίσια

• Ιεραρχία Κανόνων Δικαίου – Hans, Kelsen, Σ (+συντακτικές πράξεις, ψηφίσματα, 
συνταγματικό έθιμο) > άλλες πηγές ίδια νομική ισχύ, «πυραμιδοειδής δομή των
κανόνων δικαίου, «κάθε υποδεέστερος κανόνας δικαίου που έχει erga omnes ισχύ θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ανώτερους από αυτόν κανόνες δικαίου, και 
ειδικότερα να μην έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα και να είναι σε συμφωνία με 
τον τυπικό νόμο εφόσον πρόκειται για κανονιστική πράξη της διοίκησης»

Σπυρόπουλος 2018:106-108



Ενωσιακό Δίκαιο *

Διεθνές Δίκαιο + πρωτογενές *
Ενωσιακό (άρ. 28 & 36 Σ)

Συνταγματικό Έθιμο

εξαίρεση: προεδρικά διατάγματα με ισχύ 
τυπικού νόμου

+ ΚτΒ, νομοθετικά διατάγματα, παλαιότεροι αναγκαστικοί νόμοι

*Διεθνές Δίκαιο – Γενικά παραδεδεγμένοι

κανόνες διεθνούς δικαίου (άγραφοι), διεθνείς  
συμβάσεις (κύρωση), κατά την κρατούσα 
άποψη δεν υπερέχουν του Συντάγματος (ΣτΕ, 
ΑΕΔ)
* Ενωσιακό Δίκαιο – πρωτογενές (άμεση 
ισχύς), παράγωγο (Κανονισμός: άμεση ισχύς,  
Οδηγία: απαιτεί κύρωση)

Παπαδοπούλου 2015 «Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου»:80-82



Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Σπυρόπουλος 2018:106-108

• άρ. 43§2Σ, πρόταση αρμόδιου Υπουργού, έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων με ειδική
εξουσιοδότηση νόμου & μέσα στα όριά της, ειδική & ορισμένη εξουσιοδότηση, πρβλ. & κανονιστικές 
πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου Υπουργών & άλλων οργάνων της διοίκησης, έκδοση ως δέσμια 
αρμοδιότητα ΠτΔ, ισχύς: τροποποιούν ή καταργούν τυπικούς νόμους ή άλλες ισόκυρες πηγές 
δικαίου

• άρ. 43§4Σ, βάσει εξουσιοδότησης μέσω νόμου-πλαίσιο που ψηφίζεται από την Ολομέλεια, αλλά
ειδικότητα όχι όσο αυστηρή όσο τυπικού νόμου, ισχύς: τροποποιούν ή καταργούν τυπικούς νόμους ή
άλλες ισόκυρες πηγές δικαίου

• άρ. 43§1Σ, βάσει εξουσιοδότησης απευθείας από Σ, ύπαρξη τυπικού νόμου, εκτελεστικά διατάγματα, 
έκδοση ίδια με τα προεδρικά διατάγματα, ΣτΕ επεξεργασία, συν άρ. 54§2 καθορισμός αριθμού 
βουλευτών εκλογικής περιφέρειας, άρ. 83Σ αρμοδιότητες υφυπουργών άνευ χαρτοφυλακίου, ισχύς: 
δεν τροποποιούν ούτε καταργούν τυπικούς νόμους ή άλλες ισόκυρες πηγές δικαίου

• Iσχύς: για το μέλλον, καταργούνται νεότερη ισόκυρη πράξη ή νεότερο νόμο, αρμοδιότητα κατά 
διακριτική ευχέρεια του οργάνου εκτός αν νόμος ρητά επιβάλλει υποχρεωτική έκδοση



Εξωτερικές Πηγές Δικαίου

Παπαδοπούλου 2015:74-79

Διεθνές Δίκαιο

• άρ. 28Σ η πύλη εισόδου
• άρ. 28§1Σ συν 36, συνομολόγηση, 

κύρωση & τυπική ισχύς διεθνών
συμβάσεων ανώτερη κάθε αντίθετης 
διάταξης νόμου

• Γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες 
διεθνούς δικαίου (άγραφο διεθνές 
δίκαιο, αναγνωρισμένες αρχές & 
διεθνές εθιμικό δίκαιο, μονισμός), 
διεθνείς συμβάσεις μέσω κύρωσης 
νόμου (δυισμός)

• Δεν πρβλ. ρητά ιεραρχική σχέση μεταξύ 
διεθνούς δικαίου & Σ

Eνωσιακό Δίκαιο
• 28§§2/3Σ, πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο, από

το Σ1975, συνθήκες, κανονισμοί & οδηγίες
• Δυνατότητα αναγνώρισης αρμοδιοτήτων

Διεθνών οργανισμών με συνθήκη, συμφωνία 
μέσω κύρωσης νόμου με αυξημένη πλειοψηφία 
3/5

• Περιορισμοί εθνικής κυριαρχίας μέσω κύρωσης
με απόλυτη πλειοψηφία

• Σπουδαίο εθνικό συμφέρον, περιφρούρηση
ανθρωπίνων δικαιωμάτων & βάσεων
δημοκρατικού πολιτεύματος

• Θέμα Εξετάσεων: Σχέση Εθνικού κι Ενωσιακού 
Δικαίου (Χειμερινό 2018-19 Τελικές)



Εξωτερικές Πηγές Δικαίου

Eνωσιακό Δίκαιο: Kυριότερες Πηγές

• Πρωτογενές: Συνθήκες, αρχές της υπεροχής & άμεσης εφαρμογής
✓ ΕΚΑΧ
✓ ΕΚΑΕ
✓ ΕΟΚ
✓ Νεότερες, που τις αναθεώρησαν & τις τροποποίησαν

• Δευτερογενές Παράγωγο:
o Κανονισμός - νόμος με γενικό χαρακτήρα & ισχύ που δεσμεύει το σύνολο των Κ/Μ, γενική ισχύς, καθολική

δεσμευτικότητα, άμεση εφαρμογή, από Συμβούλιο & Κοινοβούλιο
o Οδηγία – δεσμεύουν ως προς το αποτέλεσμα αλλά αφήνουν διακριτική ευχέρεια στα Κ/Μ ως προς τις μεθόδους με τις 

οποίες αυτό θα επιτευχθεί, ενσωματώνονται με προεδρικό διάταγμα, υπουργική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, τίθεται 
σε ισχύ 20 ημέρες μετά την δημοσίευση με προθεσμία 18-24 μηνών στο Κ/Μ να ενσωματωθεί, αν όχι αποκτά άμεση ισχύ 
για τους ιδιώτες για τους οποίους γεννά δικαιώματα και όχι υποχρεώσεις

o Απόφαση - δεν έχουν γενική ισχύ, δεσμευτικότητα μόνο για τους αποδέκτες τους που αναφέρονται ρητά ως Κ/Μ, φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, ενωσιακά όργανα, για την εναρμόνιση της ενωσιακή νομοθεσίας, δεσμεύουν ως προς το αποτέλεσμα 
αλλά δεν μπορούν να προσπορίσουν δικαιώματα αγώγιμα στα εθνικά δικαστήρια

o Άλλες πηγές – διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες & συμβάσεις

Συνθ. του Μάαστριχτ 
Συνθ. του Άμστερνταμ 
Συνθ. της Νίκαιας 
Συνθ. της Λισαβόνας 
Συνθ. Κατάρτισης Κ/Μ

Παπαδοπούλου 2015:74-79



Κράτος, Πολίτευμα, Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος

Σπυρόπουλος 2018:11-27

Ι. Ορισμός Συνταγματικού Δικαίου – κλάδος του δημοσίου δικαίου, το σύνολο των κανόνων και
αρχών που ρυθμίζουν την συγκρότηση, την οργάνωση και την άσκηση της κρατικής εξουσίας
Κράτος? Κατά Jellinek: λαός + χώρα + εξουσία + νομικό πρόσωπο

Λαός: Iθαγένεια, πληθυσμός εγκατεστημένος σε συγκεκριμένη 
εδαφική περιοχή, εν στενή εννοία το εκλογικό σώμα, ‘έθνος’

Χώρα: εδαφική έκταση (τι περιλαμβάνει), σύνορα (πώς 
καθορίζονται, πώς αλλάζουν)

Εξουσία

Οργάνωση σε Νομικό Πρόσωπο: ικανότητα δικαίου,

το κράτος είναι ΝΠ δημοσίου δικαίου αφού ασκεί δημόσια
εξουσία, φορέας ‘αρμοδιοτήτων’ & υποχρεώσεων, αυτοσκοπός η 
επιβίωσή του, επιτελεί σκοπούς όπως ορίζει το Σ, π.χ. δημόσια 
τάξη, εθνική ασφάλεια, οικονομική ανάπτυξη, κλπ. Αρχή 
συνέχειας, αλλά ο Λαός δεν είναι ενιαίος

Συγκρότηση Κρατικής Εξουσίας: κρατική βούληση με 

δύναμη επιβολής, ανάγεται διαρκώς σε αυτόν που την συγκροτεί

Οργάνωση 
Κρατικής Εξουσίας
• όργανα
• αρμοδιότητες Άσκηση & επιβολή

Κρατικής Εξουσίας
• Ικανότητα επιβολής έννομων

συνεπειών των κανόνων 
δικαίου

• Τήρηση, ‘πειθοί & βία’
• Μέτρο αυτοπροσδιορισμού &  

ετεροπροσδιορισμού ελευθερίας

Μορφές Κρατών
- Ενιαίου απλού, π.χ. Ελλάδα
- Ομοσπονδιακού, π.χ. ΗΠΑ
- Ευρωπαϊκή Ένωση



Κράτος, Πολίτευμα, Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος

Σπυρόπουλος 2018:19-25

Ι. Ορισμός Συνταγματικού Δικαίου – κλάδος του δημοσίου δικαίου, το σύνολο των κανόνων και 
αρχών που ρυθμίζουν την συγκρότηση, την οργάνωση και την άσκηση της κρατικής εξουσίας 
Κράτος? Κατά Jellinek: λαός + χώρα + εξουσία + νομικό πρόσωπο

Οργάνωση Κρατικής Εξουσίας

• Όργανα, διακρίσεις – [άμεσα, έμμεσα], [νομοθετικά, εκτελεστικά, δικαστικά], [αναδεικνύοντα,
αναδεικνυόμενα], [μονοπρόσωπα, συλλογικά], [αυτοτελή, μη αυτοτελή, σύνθετο, απλό]

• Αρμοδιότητες – [κατά τόπον, κατά χρόνο, καθ΄ύλην], [δέσμια αρμοδιότητα, κατά διακριτική
ευχέρεια], [αποφασιστική, γνωμοδοτική], γνώμη [σύμφωνη, απλή έναντι πρότασης



Κράτος, Πολίτευμα, Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος

Σπυρόπουλος 2018:27-35

ΙΙ. Διάκριση Συντάγματος σε Ουσιαστικό & Τυπικό

Ουσιαστικό Σύνταγμα: σύνολο κανόνων δικαίου και αρχών βάσει των οποίων σχηματίζεται,
οργανώνεται και ασκείται η κρατική εξουσία, γραπτό & άγραφο, συμπίπτει με την έννοια «πολίτευμα»

Τυπικό Σύνταγμα: γραπτός θεμελιώδης νόμος του κράτους που τοποθετείται στην κορυφή της
ιεραρχίας των κανόνων δικαίου, με αυξημένη τυπική ισχύ προ της οποίας υποχωρούν οι κατώτεροι 
κανόνες δικαίου, οι νόμοι κανένας εκ των οποίων δεν μπορεί να αντίκειται στο Σ, συνήθως αυστηρό 
για να εξασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου, τροποποιείται με αναθεώρηση με συνήθη νομοθετική 
διαδικασία από ειδικό όργανο (Βουλή) με ειδική διαδικασία & βουλευτικές εκλογές ενδιάμεσα για να 
έχει και λαϊκή νομιμοποίηση

Διαφορές Ουσιαστικού & Τυπικού Συντάγματος: (1) To Τυπικό περιέχει επιπλέον κανόνες για να 
περιβάλλει αυτούς του Ουσιαστικού με αυξημένη τυπική ισχύ έναντι των απλών νόμων, (2) Το 
Ουσιαστικό, δεν είναι πάντα και Τυπικό Σύνταγμα εκτός αν είναι σωρευτικά γραπτό, αυστηρό και 
αυξημένης τυπικής ισχύος, (3) Το μείζον τμήμα του Τυπικού, δεν είναι και Ουσιαστικό Σύνταγμα, (4) Το 
Τυπικό Σύνταγμα είναι και Ουσιαστικό, και (5) Το Τυπικό Σύνταγμα είναι προϊόν των νεότερων 
χρόνων



Κράτος, Πολίτευμα, Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος

ΙΙ. Διάκριση Συντάγματος σε Ουσιαστικό & Τυπικό

Σπυρόπουλος 2018:27-35, Παπαδοπούλου 2015:37-38



Κράτος, Πολίτευμα, Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος

εξουσιών

Σπυρόπουλος 2018:30-35

ΙΙΙ. Τήρηση & Παράβαση Συντάγματος

• Τήρηση του Σ είναι η μη παράβασή του: καθήκον, υπακοή, υποχρεωτικότητα του δικαίου
• Σεβασμός προς το Σ, πίστη στο Σ,
• Γενικά & ειδικά καθήκοντα πολιτών (στρατιωτική θητεία, φορολογική υποχρέωση, βασική εννεαετής

παιδεία, υποχρέωση παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση επιστράτευσης, πολέμου, αμυντικών ή 
επειγουσών κοινωνικών ή τοπικών αναγκών), εκλογικού δικαιώματος, κοινωνικής & εθνικής 
αλληλεγγύης΄& αντίστασης σε περίπτωση κατάλυσης του Συντάγματος)

• Όριο στο καθήκον της υπακοής είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα , οι ‘έννομες αντιστάσεις κατά της
εξουσίας’

• Παράβαση Σ ευθεία, καταστρατήγηση, κατάλυση Σ (εξωδικαϊκή έννοια)
• Εγγυήσεις τήρησης Σ

✓ Κατασταλτικές για την αποκατάσταση ενδεχόμενης παράβασης Σ (έλεγχος
αντισυνταγματικότητας των νόμων, ποινική ευθύνη Υπουργών & ΠτΔ, έκδοση από ΠτΔ των 
ψηφισθέντων από την Βουλή νομοσχεδίων, η συνεργασία Βουλής & Κυβέρνησης για την θέση 
σε ισχύ του νόμου για την κατάσταση πολιορκίας)

✓ Προληπτικές για την αποτροπή ενδεχόμενης παράβασης του Σ π.χ. αρχή διάκρισης των



Κράτος, Πολίτευμα, Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος

Σπυρόπουλος 2018:36-54

ΙΙΙ. Πολίτευμα
1. Έννοια: τρόπος που συγκροτείται, οργανώνεται & ασκείται η κρατική εξουσία, περιέχει τους
σημαντικότερους θεμελιώδεις κανόνες έναντι του ουσιαστικού Σ που περιέχει όλους τους κανόνες, για
την μορφή και τις οργανωτικές βάσεις

2. Μορφή: βασικοί κανόνες συγκρότησης της κρατικής εξουσίας, δημοκρατία (κυρίαρχος ο λαός, ίση
ελευθερία, έμμεση, δημοκρατική αρχή)

3. Οργανωτικές Βάσεις: κανόνες άσκησης της κρατικής εξουσίας

• Αντιπροσωπευτικό σύστημα: η νομοθετική εξουσία ασκείται από πολυμελές συλλογικό όργανο
την Βουλή που εκλέγεται από τον Λαό με καθολική ψηφοφορία και περιοδικές βουλευτικές
εκλογές σε τακτά χρονικά διαστήματα, ελεύθερη εντολή βουλευτών, δημοσιότητα

• Αρχή του πολυκομματισμού: > 330 χρόνια ΗΒ, συνοχή μέσω καθολικής ψηφοφορίας, μέσω των 
πολιτικών κομμάτων πραγματώνεται η δημοκρατία, πολιτικός πλουραλισμός

• Αρχή της διάκρισης των εξουσιών: Locke, Montesqieu, κρατική εξουσία μία με 3 λειτουργίες δδλ. 
εξουσίες ως ‘αρμοδιότητες’ (εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική), διάκριση απόλυτη μόνο ως 
προς την δικαστική & σχετική ως προς εκτελεστική έν. νομοθετικής



Κράτος, Πολίτευμα, Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος

ελευθερία αντίστοιχα, έννοιες αντίθετες, άρα η μία αρχή περιορίζει την άλλη και vice versa

Σπυρόπουλος 2018:36-54

ΙΙΙ. Πολίτευμα (συνέχεια)
3. Οργανωτικές Βάσεις: κανόνες άσκησης της κρατικής εξουσίας

• Αρχή του κοινοβουλευτισμού: σχέση νομοθετικής & εκτελεστικής εξουσίας προσδιορίζει το σύστημα διακυβέρνησης &
το πολίτευμα σαν κοινοβουλευτικό, προεδρικό π.χ. ΗΠΑ, Γαλλία, ή κυβερνώσης Βουλής π.χ. Ελβετία, βασικά στοιχεία 
του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος σήμερα ο διορισμός Κυβέρνησης από τον ΠτΔ και η εξάρτηση της Κυβέρνησης από 
την εμπιστοσύνη της Βουλής, γνήσιο ή μη γνήσιο, οι αρμοδιότητες Αρχηγού του Κράτους (ή ΠτΔ) μειώνονται με την
εξέλιξη του αντιπροσωπευτικού συστήματος & την ενδυνάμωσης της ισχύος της Βουλής (καθολική ψήφος), γνήσιος
κοινοβουλευτισμός είναι αυτός όπου η Κυβέρνηση εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την εμπιστοσύνη της Βουλής

• Αρχή του κράτους δικαίου: αρχή της νομιμότητας με την ευρεία έννοια, η ίση ελευθερία περιορίζεται με νόμο άρα
«νόμιμη είναι η δράση των ατόμων αν δεν είναι αντίθετη προς επιτακτικούς ή αοαγορευτικούς κανόνες δικαίου ή 
κινείται εντός πλαισίου των επιτρεπτικών κανόνων δικαίου, για τους ιδιώτες «ό,τι δεν επιβάλλεται ή δεν απαγορεύεται 
από το δίκαιο, επιτρέπεται» αντίθετα η κρατική εξουσία είναι νόμιμη μόνο όταν πρβλ. από το δίκαιο, «μόνο ό,τι 
προβλέπεται από το δίκαιο είναι επιτρεπτό», σύμπλεγμα αξιών Σ από ελευθερία ανθρώπου, τις συνταγματικές
εγγυήσεις της, την αρχή της νομιμότητας που δεσμεύει την εκτελεστική λειτουργία, την αρχή συνταγματικότητας που
δεσμεύει το νομοθέτη, την ανεξαρτησία των δικαστηρίων ως απόρροια της διάκρισης των λειτουργιών, τον δικαστικό
έλεγχο της (αντι)συνταγματικότητας των νόμων & της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων

• Αρχή του κοινωνικού κράτους: πλειοψηφικός κανόνας + ίση ελευθερία + δικαιοκρατική αρχή + συνταγματική 
κατοχύρωση της πολιτικής συμμετοχής, κοινωνικά δικαιώματα το Σ προστατεύει με μέριμνα σειρά παροχών, η αρχή 
κοινωνικού κράτους kai η αρχή του κράτους δικαίου ενσωματώνουν την κοινωνική αλληλεγγύη και την ατομική



Κράτος, Πολίτευμα, Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος

Σπυρόπουλος 2018:11-67, Παπαδοπούλου 2015:114-117

ΙV. Πολίτευμα της Ελλάδας

• άρ. 1Σ «1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη, Κοινοβουλευτική 
Δημοκρατία. 2. Θεμέλιο του Πολιτεύματος είναι η Λαϊκή Κυριαρχία. 3. Όλες οι 
εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και 
ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα»

• Δημοκρατία: μορφή του πολιτεύματος σε άρ. 1§1Σ εξαγγέλεται, 1§2Σ
επαναλαμβάνεται «λαϊκή κυριαρχία», 1§3Σ επεξηγείται η δημοκρατία, οργανωτικές 
βάσεις εξαγγέλονται άρ. 1§§1/3Σ «Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία»,
«όλες οι εξουσίες ασκούνται όπως ορίζει το Σ», 1§3Σ το Σ ως υπέρτατος νόμος με 
αυξημένη τυπική ισχύ

• Αντιπροσωπευτικό Σύστημα ως οργανωτική βάση του πολιτεύματος άρ. 51§2Σ,
Διάκριση των Εξουσιών άρ. 26Σ, Αρχή Κοινωνικού Κράτους Δικαίου άρ. 25§1Σ



Κράτος, Πολίτευμα, Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος

Σπυρόπουλος 2018:11-67, Παπαδοπούλου 2015:114-117

ΙV. Πολίτευμα της Ελλάδας
• Δημοκρατική Αρχή: άρ. 1Σ, ως ίση ελευθερία άρ. 4Σ, περί ισότητας 2§1, 5 επ. Σ, λαός ως εκλογικό σώμα λογίζεται 

αυτοπροσδιοριζόμενος & αυτοπεριοριζόμενος (κανόνας της πλειοψηφίας), άρ. 50Σ καθορίζει ρητά αρμοδιότητες 
ΠτΔ (και όλα τα κρατικά όργανα) που ο κοινός νομοθέτης δεν μπορεί να αυξήσει, η εκτελεστική εξουσία υπόκειται 
στην αρχή της νομιμότητας, ‘τεκμήριο αρμοδιότητας’ υπάρχει μόνο κατά την σύνταξη της πολιτείας υπέρ της
συντακτικής εξουσίας

• Το Αντιπροσωπευτικό Σύστημα: έμμεση, Βουλή, ΠτΔ & Κυβέρνηση εκλέγονται από τον Λαό, το δικαίωμα του 
εκλέγειν & εκλέγεσθαι η βάση του δημοκρατικού πολιτεύματος, μονοκαμεραλισμός, άρ. 51§3 καθολικότητα, 
αμεσότητα ψήφου, 51§1 ανάδειξη της Βουλής ανά 4 χρόνια, 51§2 οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος, 60§1 
ελεύθερη εντολή βουλευτών, 66§1 δημοσιότητα της λειτουργίας Βουλής, 44§2 δημοψήφισμα (συν λαϊκή
νομοθετική πρωτοβουλία, αναθεώρηση 2019)

• Αρχή Διάκρισης των Εξουσιών: άρ. 26Σ, όρος «λειτουργία» έναντι «εξουσίας», διάκριση απόλυτη σε σχέση με την 
δικαστική, σχετική μεταξύ νομοθετικής & εκτελεστικής λειτουργίας, αυστηρή έναντι χαλαρής διάκρισης σε 
Προεδρικό έν΄. Προεδρευόμενου

• Αρχή Προεδρευόμενης Δημοκρατίας: άρ. 1§1, αρχηγός του Κράτους αιρετός & όχι κληρονομικός, εκλογή ΠτΔ 
από Βουλή, από το Σ(1975), έντονη αντιπαράθεση για τις αρμοδιότητες ΠτΔ

• Αρχή Κοινωνικού Κράτους Δικαίου: πρβλ. ρητά άρ. 25§1 (2001)Σ, + άρ. 21 και επ., διαλεκτική συναίρεση
αντιθέσεων αρχή κράτους δικαίου έναντι αρχής κοινωνικού κράτους



Δημοκρατική Αρχή

Παπαδοπούλου 2015 «Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου»:13-29, 92-102, 103-105, 45+108-113, 114-118, 122, 168, 176-187
Ανθόπουλος & Ακριβοπούλου 2015 3.4 Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος σε «Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Συνταγματικούς Θεσμούς»:52-60

✓ μη αναθεωρήσιμη άρ. 1 §1 Σ «Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι 
προεδρευόμενη, κοινοβουλευτική δημοκρατία»

✓ Διαλεκτική σχέση ισότητας & ελευθερίας, πολιτικός πλουραλισμός
✓ εξειδικεύεται (αρχή λαϊκής κυριαρχίας, πλειοψηφίας, άμεσης & 

καθολικής ψηφοφορίας, δημοψήφισμα, αναθεωρητική διαδικασία, 
ατομικές ελευθερίες, εκλογές, λειτουργία πολιτικών κομμάτων)

✓ όριο τα δικαιώματα της μειοψηφίας
✓ εγγυήσεις (θεμελιώδη δικαιώματα, διάκριση λειτουργιών, ΠτΔ αιρετός, 

δικαστικός έλεγχος, υποχρέωσης πιστής σε Σ & νόμους, δικαίωμα 
αντίστασης)

✓ συνέπειες – ανανέωση Β κάθε 4 χρόνια, θεσμοί άμεσης δημοκρατίας



Αντιπροσωπευτική Αρχή

Παπαδοπούλου 2015 «Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου»:13-29, 92-102, 103-105, 45+108-113, 114-118, 122, 168, 176-187
Ανθόπουλος & Ακριβοπούλου 2015 3.4 Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος σε «Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Συνταγματικούς Θεσμούς»:52-60

✓ διάκριση κράτους – κοινωνίας
✓ βάσει ορισμού Σβώλου: Βουλή, συλλογικό, πολυμελές 

αντιπροσωπευτικό όργανο λαού με υποχρεωτικά περιοδική εκλογή, που 
ασκεί νομοθετική εξουσία αντί & στο όνομα λαού

✓ άρ. 51§2 Σ «οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος»
✓ συνάγεται από μη αναθεωρήσιμη οργανωτική βάση/μορφή

πολιτεύματος άρ. 1 §1 Σ «η Κυβέρνηση που διορίζεται από ΠτΔ & ασκεί 
εκτελεστική εξουσία, εξαρτάται από την εμπιστοσύνη της Βουλής»

✓ ελεύθερη εντολή, χαρακτηριστικά ψήφου, περιοδικότητα ανάδειξης 
Βουλής από εκλογικό σώμα, δημοσιότητα συνεδριάσεων Βουλής

✓ έν. άμεσης δημοκρατίας (Weber)



Αντιπροσωπευτική Αρχή

Παπαδοπούλου 2015 «Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου»:13-29, 92-102, 103-105, 45+108-113, 114-118, 122, 168, 176-187
Ανθόπουλος & Ακριβοπούλου 2015 3.4 Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος σε «Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Συνταγματικούς Θεσμούς»:52-60



Αρχή Διάκρισης των Λειτουργιών
• άρ. 26Σ «η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τον ΠΤΔ και την Β, 

η εκτελεστική από τον ΠτΔ και την Κυβ και η δικαστική από τα 
δικαστήρια»

• σχετικοποίηση από διασταύρωση, π.χ. αρμοδιότητες ΠτΔ, &
κάποιες αρμοδιότητες δεν ρυθμίζονται από αρχή π.χ. 
ρυθμιστικός ρόλος ΠτΔ, ΑΑ, έν. σύγχυσης

• διάκριση – τυπική ή οργανική εν. ουσιαστικής ή λειτουργικής
• έκφανση – κατοχύρωση ασυμβίβαστων κρατικών οργάνων
• εγγύηση για προστασία κράτους δικαίου
• συντ κατ/ση ερείδεται αρχή νομιμότητας διοικητικών πράξεων
• βάση διάκρισης κυβερνητικών συστημάτων

Παπαδοπούλου 2015 «Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου»:13-29, 92-102, 103-105, 45+108-113, 114-118, 122, 168, 176-187
Ανθόπουλος & Ακριβοπούλου 2015 3.4 Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος σε «Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Συνταγματικούς Θεσμούς»:52-60



Αρχή Προεδρευόμενης Δημοκρατίας

Παπαδοπούλου 2015 «Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου»:13-29, 92-102, 103-105, 45+108-113, 114-118, 122, 168, 176-187
Ανθόπουλος & Ακριβοπούλου 2015 3.4 Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος σε «Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Συνταγματικούς Θεσμούς»:52-60

• άρ. 1 §1Σ, άρ. 30-50 ΠτΔ & αρμοδιότητες
• αιρετός, εκλογή από Βουλή
• ρόλος συμβολικός & μη ουσιαστικός

✓ ανεύθυνο ΠτΔ 49Σ εκτός για εκ προθέσεως παραβίαση Σ, εσχάτη προδοσία
✓ αρνητικό τεκμήριο αρμοδιότητας ΠτΔ
✓ 50Σ ΠτΔ αναρμόδιος για πράξεις που δεν πρβλ να ασκεί σύμφ. με Σ & νόμους
✓ κανόνας προσυπογραφής πράξεων του ΠτΔ από αρμόδιο Υπουργό
✓ τυποποιούνται ασφυκτικά αρμοδιότητές ΠτΔ σχ. με ανάδειξη Κυβέρνησης & 

διάλυση Βουλής

• Σ 1975: π.χ. συνταγματικό δημοψήφισμα, ΠτΔ αρμοδιότητες ελέγχου 
κυβέρνησης προεδρικού/ημι-προεδρικού πολιτεύματος

• Αναθεώρηση 1986: μετά την σταθεροποίηση του πολιτεύματος, αφαιρούνται διακριτική ευχέρεια για

ανάδειξη/απαλλαγή κυβέρνησης, προκήρυξη δημοψηφίσματος για εθνικό θέμα χωρίς την σύμφωνη γνώμη της
κυβέρνησης, διάλυσης Βουλής για δυσαρμονία προς το λαϊκό αίσθημα, δυνατότητα σύμπραξης με Βουλή ως 
συννομοθέτης



Αρχή Κράτους Δικαίου

Παπαδοπούλου 2015 «Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου»:13-29, 92-102, 103-105, 45+108-113, 114-118, 122, 168, 176-187
Ανθόπουλος & Ακριβοπούλου 2015 3.4 Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος σε «Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Συνταγματικούς Θεσμούς»:52-60

• άρ. 25 §1 Σ «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού 
συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του
κράτους»

• συνδέεται με πέρασμα από κυριαρχία μονάρχη σε κυριαρχία Βουλής
• κράτος που οργανώνεται βάσει αρχής νομιμότητας
• έν. αστυνομικού κράτους
• διάκριση – τυπικό έν. ουσιαστικού, αλληλοσυμπλήρωση
• αναθεώρηση 2001, υλοποιείται από:

1. αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (άρ 26 Σ)
2. αρχή της νομιμότητας της διοίκησης (άρ 95 §1Σ)
3. δικαίωμα στην παροχή δικαστικής προστασίας (άρθρο 20 §1Σ)
4. δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως ενώπιον των διοικητικών αρχών (άρ. 20 §2Σ)
5. δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων από τα δικαστήρια (άρ 93 §4 Σ)
6. κατοχύρωση ατομικών δικαιωμάτων πχ. οικονομική ελευθερία άρ. 5 §1Σ, δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία άρ 17Σ



Κοινωνικού Αρχή Κράτους

Παπαδοπούλου 2015 «Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου»:13-29, 92-102, 103-105, 45+108-113, 114-118, 122, 168, 176-187
Ανθόπουλος & Ακριβοπούλου 2015 3.4 Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος σε «Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Συνταγματικούς Θεσμούς»:52-60

• άρ. 25 §1 Σ «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η 

αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους»

• παρεμβατικό κράτος για διασφάλιση κοινωνικών παροχών & πρόνοιας
(welfare state, κατάκτηση 20ου αι ΗΒ)

• κατοχύρωση κοινωνικών δικαιωμάτων
1. δικαίωμα για προστασία της οικογένειας και του γάμου (άρθρο 21§1 Σ)
2. δικαίωμα στην υγεία άρ. 21 §3Σ
3. δικαίωμα στην παιδεία άρ. 16 § 4Σ
4. δικαίωμα στον αθλητισμό άρ. 16 §9Σ
5. δικαίωμα εργασίας άρ. 22 §1Σ
6. δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης άρ. 22 §5Σ
7. δικαίωμα απεργίας άρ. 23 §2Σ

• μερική δεσμευτικότητα σχ. αρχή κράτους δικαίου
• εξαρτώνται από θετική κρατική παρέμβαση, ‘λιποβαρή’ & μη αγώγιμα



Κράτος, Πολίτευμα, Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος
ΙV. Πολίτευμα της Ελλάδας

• Αρχή του Πολυκομματισμού: άρ. 29§1Σ πολιτικός πλουραλισμός, ελεύθερη ίδρυση με σκοπό την 
πολιτική συμμετοχή, την ανάδειξη βουλευτών στην Βουλή και στον σχηματισμό Κυβέρνησης, πολιτικά 
κόμματα ως ενώσεις Ελλήνων πολιτών με νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, lex imperfecta ως προς 
την θέσπιση νόμου που να προβλέπει τον δικαστικό έλεγχο του δημοκρατικού τους χαρακτήρα, 
παροχή ίσων ευκαιριών απαραίτητη βλ. οικονομική ενίσχυση, έλεγχος οικονομικών των κομμάτων

• Κοινοβουλευτικό Σύστημα Διακυβέρνησης: γνήσιο με την κατάργηση της αρμοδιότητας του ΠτΔ να 
παύει την Κυβέρνηση 1986, 37Σ η κυβέρνηση διορίζεται από ΠτΔ με δέσμια αρμοδιότητα εκτός αν δεν 
υπάρχει συμπαγής πλειοψηφία οπότε εξασκεί ρυθμιστική αρμοδιότητα μεταξύ νομοθετικής κι
εκτελεστικής λειτουργίας, & 84Σ η κυβέρνηση εξαρτάται από την εμπιστοσύνη της Βουλής που δρα 
ελεύθερα (πρόταση εμπιστοσύνης, πρόταση μομφής)

Σπυρόπουλος 2018:11-67, Παπαδοπούλου 2015:114-118



Αρχή Πολυκομματισμού

Παπαδοπούλου 2015 «Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου»:13-29, 92-102, 103-105, 45+108-113, 114-118, 122, 168, 176-187
Ανθόπουλος & Ακριβοπούλου 2015 3.4 Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος σε «Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Συνταγματικούς Θεσμούς»:52-60

• άρ. 29 Σ: δικαίωμα στην ίδρυση & λειτουργία πολιτικών κομμάτων
• άρ. 15, 37, 68 & 71
• άμεση έκφανση της δημοκρατικής αρχής μετά το Σ 1975
• Κόμμα = ιδιαίτερη ένωση πολιτών με εκλογικά δικαιώματα, έχει χαρακτήρα διαρκή & 

σκοπό την απόκτηση πλειοψηφίας μέσω εκλογικού σώματος στο αντιπροσωπευτικό 
όργανο (Βουλή) για να συμμετέχει στην διαμόρφωση κρατικής βούλησης ή/και στην 
άσκηση πολιτικής εξουσίας

• πολιτικό δικαίωμα που εξασφαλίζει την συμμετοχή στα κοινά
• ελεύθερη ίδρυση & λειτουργία, όριο ο σκοπός να μην είναι βίαιη κατάληψη εξουσίας ή 

ανατροπή δημοκρατίας
• αναλογική κρατική δημόσιοποιημένη οικονομική ενίσχυση ως εγγύηση ανεξαρτησίας
• πολιτική ουδετερότητα: σχετική (ΔΥ) έν. απόλυτης (σκληρό πυρήνα ΔΔ)
• ίσος, ελεύθερος ανταγωνισμός = ρύθμιση δωρεάν τηλεοπτικού χρόνο σε προ-εκλογική 

περίοδο με όρους αντικειμενικότητας & ισότητας, κυρώσεις από ΕΣΡ



Κοινοβουλευτική Αρχή

✓άρ. 1 §1 Σ, μη αναθεωρήσιμη
✓εξέλιξη αντιπροσωπευτικής αρχής
✓‘the king can do no wrong’
✓τριγωνική σχέση ΠτΔ – Βουλής –

Κυβέρνησης
✓Υπουργική ευθύνη 86Σ
✓αρμοδιότητες ΠτΔ
✓άρ. 37Σ, «αρχή της δεδηλωμένης»
✓ήπια διάκριση Βουλής - Κυβέρνησης

Εμπιστοσύνη 
Δυσπιστία, 84Σ

Παπαδοπούλου 2015 «Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου»:13-29, 92-102, 103-105, 45+108-113, 114-118, 122, 168, 176-187
Ανθόπουλος & Ακριβοπούλου 2015 3.4 Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος σε «Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Συνταγματικούς Θεσμούς»:52-60
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Παπαδοπούλου 2015 «Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου»:176-178



Κράτος, Πολίτευμα, Θεμελιώδεις Αρχές– Τι έχει πέσει!

• Η έννοια του Κράτους (Χειμερινό 2018-19 Επαναληπτικές)

• Η Δημοκρατική Αρχή (Χειμερινό 2018-19 Επαναληπτικές)

• Η αρχή διάκρισης των λειτουργιών (Εαρινό 2018-19 Τελικές)

• Η αντιπροσωπευτική αρχή (Εαρινό 2018-19 Επαναληπτικές)

• Η δημοκρατική αρχή ως θεμελιώδης αρχή του Συντάγματος (Χειμερινό 2018-19 Επαναληπτικές)

Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος 2015α:119-120, Κτιστάκη 2014:41-52



Παπαδοπούλου 2015:117-121

Eκλογικό Σώμα, Εκλογές, Βουλή
Εκλογικό Σώμα
• Λαός εν στενή εννοία, εκλέγει το Κοινοβούλιο, ανώτατο όργανο του Κράτους
• Εκλογή βουλευτών, ευρωβουλευτών, αυτοδιοικητικών, δημοψήφισμα, (λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία)
• 1§3Σ, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό όπως ορίζει το Σ
• 51§3Σ, φορείς του δικαιώματος εκλέγειν & εκλέγεσθαι είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες με πολιτική ενηλικότητα 

(17 ετών) & δεν συντρέχει ανικανότητα δικαιοπραξίας δηλ. απαιτείται δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει 
την δικαιοπρακτική ανικανότητα και επιβάλει την πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, ούτε στέρηση 
πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενη ποινή αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που πρβλ. για μερικά 
εγκλήματα κυρίως που σχετίζονται με υπηρεσία κι εναπόκεινται στην κρίση του δικαστηρίου

Αντιπροσωπευτική Αρχή στο Σ
• 1§1Σ «Μορφή Πολιτεύματος είναι η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία»
• Κοινοβουλευτική αρχή: ο κανόνας όπου η Κυβέρνηση που διορίζεται από τον Αρχηγό του κράτους και ασκεί την

εκτελεστική εξουσία εξαρτάται από την εμπιστοσύνη της Βουλής
• Αφού υπάρχει Βουλή, έχουμε αντιπροσωπευτικό σύστημα, κάθε κοινοβουλευτικό σύστημα είναι αναγκαστικά 

αντιπροσωπευτικό, η Βουλή είναι αναγκαία προϋπόθεση του κοινοβουλευτικού συστήματος, αλλά όχι επαρκής 
(προεδρικό σύστημα)

• Αντιπροσωπευτική αρχή από το 1§1Σ και δεν αναθεωρείται, συνάγεται από την πρβλ για την λειτουργία της Βουλής
για την περιοδική εκλογή & χρονικά περιορισμένη θητεία των βουλευτών

• Κοινοβουλευτικό σύστημα: η Κυβέρνηση χρειάζεται την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής, άρα κάθε κοινοβουλευτικό 
σύστημα είναι και αντιπροσωπευτικό, αλλά κάθε αντιπροσωπευτικό σύστημα δεν είναι αναγκαστικά και

κοινοβουλευτικό



Παπαδοπούλου 2015:117-121

Eκλογικό Σώμα, Εκλογές, Βουλή
Αρχές Ψήφου

• Γενικά - φορείς, προϋποθέσεις, ψήφος αποδήμων άρ. 51§4Σ
• Καθολική – από 17 και άνω, Έλληνες πολίτες
• Άμεση – αυτοπροσώπως κάθε πολίτη, χωρίς την διαμεσολάβηση άλλου οργάνου π.χ. εκλεκτορικού 

σώματος, σταυροδοσία & δεσμευμένη λίστα
• Μυστική – άρ. 51§3Σ, παραβάν, η ομοιομορφία φακέλων και ψηφοδελτίων, στοιχεία που, εάν

λείπουν, επιφέρουν την ακυρότητα της διαδικασίας.
• Υποχρεωτική - άρ. 51§5Σ προβλέπεται η ατελής υποχρέωση της ψήφου ως δημόσια λειτουργία των

μελών του εκλογικού σώματος, χωρίς κυρώσεις από 2001, λευκό επιτρέπεται άρ. 52Σ όπου 
καθιερώνεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας και η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της
βούλησης του εκλογέα, τόσο η υποχρέωση χορήγησης λευκών ψηφοδελτίων όσο και η υποχρέωση 
χωριστής καταμέτρησής του, συνάγεται από την αρχή της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της 
λαϊκής βούλησης (Χρυσόγονος)

• Ίση – από αρχή ισότητας & δημοκρατική αρχή, αν αρχή της ισότητας & καθολικής ψηφοφορίας.
μπορεί να εφαρμοστεί η αναλογική ισότητα που θα επέτρεπε την αναζήτηση ομοίων και 
διαφορετικών καταστάσεων, αλλα σωστότερα από την πολιτική ισότητα απαγορεύονται οι 
διακρίσεις, αριθμητική ισότητα «one person, one vote» με ισοδύναμη επιρροή στο εκλογικό
αποτέλεσμα



Η Κυβέρνηση

Ανάδειξη & Απαλλαγή από τα Καθήκοντά της
Διορισμός
Ψήφος Εμπιστοσύνης
Απαλλαγή

Συγκρότηση & Αποστολή της Κυβέρνησης
Οργάνωση
Νομική θέση μελών
Συνταγματική Αποστολή

Υπουργική Ευθύνη
Πολιτική  
Ποινική 
Αστική

Χρυσόγονος 2014:507-556



Χρυσόγονος 2014:507-556

Η Κυβέρνηση
Ανάδειξη & Απαλλαγή από τα Καθήκοντά της
α. Διορισμός - άρ. 37Σ, Βουλή (ουσιαστικά) & ΠτΔ, που πρέπει να διορίζει Πρωθ/γό τον αρχηγό του κόμματος με την 
απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, οπότε έχουμε νέα κυβέρνηση ο βίος της οποίας ταυτίζεται με την διάρκεια της θητείας του
Πρωθ/γού, ΠτΔ πρέπει επίσης να ελέγξει συνταγματικότητα πρότασης Πρωθ/γού αν συντρέχουν λόγοι άρ. 81 παρ. 2, 89 παρ. 4

β. Πλειοψηφική Εκδοχή Σχηματισμού Κυβέρνησης – ΠτΔ πρέπει να διορίζει Πρωθ/γό τον αρχηγό του κόμματος με 

την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή για να ενισχυθεί πολιτικά η θέση του αρχηγού του πλειοψηφούντος κόμματος και να 
κατοχυρωθεί η αρχή της δεδηλωμένης, εκτός από την περίπτωση εσωκομματικής συμφωνίας για δυαρχία, έννοια κόμματος, η 
διαδικασία υποστηρίζει τον γρήγορο σχηματισμό κυβέρνησης

γ. Μειοψηφική Εκδοχή Σχηματισμού Κυβέρνησης – διερευνητική εντολή στον αρχηγό του πρώτου σε δύναμη εδρών

κόμματος χωρίς προσυπογραφή & χωρίς δημοσίευση δηλ. διαφ. από την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο (β), ΠτΔ μπορεί 
αν αρνηθεί να διορίσει πρωθ/γό τον αρχηγό πρώτου κόμματος σε έδρες αλλά με αρνητική δεδηλωμένη (παράδειγμα 1989), αν 
αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, τότε η διερευνητική εντολή δίνεται στον αρχηγό του 2ου σε έδρες κόμματος, κοκ 3 φορές, αν 
πάλι δεν τελεσφορήσει η προσπάθεια, τότε διαβούλευση με αρχηγούς των 3 πρώτων κομμάτων

δ. Εκλογική Κυβέρνηση – ευθύνη διεξαγωγής εκ νέου βουλευτικών εκλογών η «οικουμενική κυβέρνηση» με συναίνεση των 

κομμάτων για να διασφαλισθεί το αδιάβλητο των εκλογών, αν όχι τότε κυβέρνηση ευρύτερης δυνατής αποδοχής η «εκλογικής 
κυβέρνηση» (βλ. & σ. 522) με Πρωθ/γό «υπηρεσιακό» από Προέδρους ανώτατων δικαστηρίων που επιλέγει ο ΠτΔ, ίδιο κριτήριο 
ισχύει και για την επιλογή υπουργών από τον Πρωθ/γό χωρίς να αποκλείεται συμβουλή ΠτΔ

ε. Το Πρόσωπο του Πρωθυπουργού – Σ δεν απαιτεί ο Πρωθ/γός να έχει την βουλευτική ιδιότητα, επιλέγεται βάσει άρ.

81§2, εσωκομματική δημοκρατία



Παπαδοπούλου 2015:155



Η Κυβέρνηση

Χρυσόγονος 2014:507-556

Παροχή Ψήφου Εμπιστοσύνης
• άρ. 37Σ, η ανάδειξη της Κυβέρνησης επιβεβαιώνεται με την παροχή εμπιστοσύνης από την Βουλή, 15ήμερη προθεσμία άρ. 84§1

από την ορκωμοσία του Πρωθ/γού, ή μέχρι την συγκρότηση της Βουλής σε σώμα, συζήτηση πριν την ψήφιση μέσα σε 2 ημέρες
από την υποβολή της πρότασης με αφετηρία τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης

• Ψηφοφορία αρχίζει αμέσως μετά την συζήτηση εκτός αν η Κυβέρνηση ζητήσει 48ωρη αναβολή, αντιπαράθεση αν απόλυτη ή
σχετική πλειοψηφία, στην πράξη δεν υπήρξε κυβέρνηση από το 1975 που να μην έχει συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία

• Εκτός από την πρώτη, υποχρεωτική ψήφο εμπιστοσύνης που ζητά η κυβέρνηση, μπορεί να ζητήσει όποτε δήποτε άλλοτε κατά
την διάρκεια της θητείας της άρ. 84§1 βάσει ίδιας διαδικασίας

Απαλλαγή της Κυβέρνησης από τα Καθήκοντά της
α. Άρση εμπιστοσύνης της Βουλής – αντίθετα με τον διορισμό, η απαλλαγή γίνεται με ένα μόνο διάταγμα, βάσει 
αντικειμενικών γεγονότων μετά το 1986 που καταργήθηκε η δυνατότητα ΠτΔ να παύει την Κυβέρνηση, άρ. 38§1 αν άρση
εμπιστοσύνης της Βουλής άρ. 84Σ

β. Παραίτηση – όλες οι κυβερνήσεις μετά το 1974 απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους μετά από παραίτηση, αφενός της

κυβέρνησης συνολικά (αν κυβέρνηση συνασπισμού άρ. 37, 38Σ, αν κυβέρνηση μονοκομματική άρ. 37§Σ Σύσκεψη αρχηγών κομμάτων
για σχηματισμό «οικουμενικής» κι αν όχι, «εκλογικής κυβέρνησης κοκ) και αφετέρου, ατομικά του Πρωθ/γού άρ. 38Σ, αν
μονοκομματική αντικαθίσταται π.χ. Σημίτης 1996, αν όμως παραίτηση είναι αποτέλεσμα στην ηγεσία του κόμματος τότε άρ. 37Σ, ο 
ΠτΔ οφείλει να διορίσει Πρωθ/γό το νέο αρχηγό κόμματος αλλά 2011, προτάθηκε ο Παπαδήμος για Πρωθ/γός από τους αρχηγούς 
των 3 κομμάτων, αν συνασπισμός άρ. 38§2Σ πρβλ. άρ. 37§4 αναλογικά + διερευνητικές εντολές άρ. 37§2/3Σ, απαλλαγή της 
κυβέρνησης από τα καθήκοντά στις παραπάνω περιπτώσεις είναι δέσμια αρμοδιότητα ΠτΔ

γ. Θάνατος ή Αδυναμία του Πρωθ/γού – σαν ατομική παραίτηση, διαπίστωση άρ. 38§2Σ στη Βουλή, δέσμια αρμοδιότητα ΠτΔ



Η Κυβέρνηση

Χρυσόγονος 2014:507-556

Συγκρότηση & Αποστολή της Κυβέρνησης
α. Οργάνωση – άρ. 81-83Σ, Κυβέρνηση/Υπουργικό Συμβούλιο άμεσο συλλογικό όργανο, ευθύνη, Υπουργεία, τα πρόσωπα των

Υπουργών με προεδρικό διάταγμα άρ. 37§1Σ, με οργανικό νόμο η συγκρότηση Υπουργικού Συμβουλίου που συγκαλούμενο από 
Πρωθυπουργό, σε απαρτία με παρόντα >= 1/2 μέλη, ενώ οι αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, τάση αύξησης μελών 
κυβερνητικού σχήματος διαχρονικά, άρα (1) ενισχύεται ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης, (2) βαίνει δυσκολότερος ο συντονισμός & 
η συλλογική λειτουργία της, (3) εντονότερη μετακύλιση αρμοδιοτήτων από την κυβέρνηση σε όργανα/ επιτροπές

β. Νομική Θέση των Μελών της Κυβέρνησης – πρωθυπουργός & υπουργοί με δυνητική πρόβλεψη για (1) υφυπουργούς 

χωρίς συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ούτε δυνατότητα υποβολής νομοσχεδίου΄, αλλά ευθύνη κατά τα άρ. 
85-86Σ & μέσα στα (άρ. 81Σ) περί προσόντων & ασυμβιβάστων και (2), μόνιμους υπηρεσιακούς υφυπουργούς (ανώτατοι δημόσιοι 
υπάλληλοι). Προσόντα & ασυμβίβαστα: άρ. 55 & 81§2Σ Έλλην πολίτης, >=25 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, να μην έχει 
στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, αν στερηθεί κάποια μετά τον 
διορισμό τότε άρ. 37§1Σ, άρ. 81§3Σ απόλυτη απαγόρευση επαγγελματικής δραστηριότητας στην διάρκεια άσκησης των καθηκόντων. 
Συνέπειες ενδεχόμενης παράβασης η ακυρότητα πράξεων επωφελών για Υπουργό ή τρίτο πρόσωπο κατά παράβαση του 
ασυμβιβάστου, παύση μόνο από Πρωθ/γό και η Βουλή αν αποσύρει την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του

γ. Συνταγματική Αποστολή - όργανο καθορισμού της γενικής πολιτικής της χώρας στο πλαίσιο Σ και των νόμων, δεν ισχύει το 

salus populi suprema lex αλλά πρέπει να ενεργεί secundum legem και intra legem, περιθώριο επιλογής & προσυπογραφή ΠτΔ που 
περιορίζεται στον έλεγχο νομιμότητας & συνταγματικότητας πράξης, έκδοση & δημοσίευσή της, ισορροπία πρωθυπουργκεντρικού, 
υπουργοκεντρικού και συλλογικού συστήματος, ρόλος του κομματικού συστήματος, Κυβέρνηση οριοθετείται από (1) νομοθετικές 
ρυθμίσεις, (2) ευρωπαϊκοποίηση, (3) ανεξάρτητες αρχές, ΟΚΕ & Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, ιδιαίτερη θέση Πρωθ/γού άρ.
82§2Σ, αρμοδιότητες Υπουργών άρ. 83§1Σ, & Υφυπουργών άρ. 83§2Σ



Η Κυβέρνηση

Υπουργού από το Ειδικό Δικαστήριο

Χρυσόγονος 2014:507-556

Υπουργική Ευθύνη
α. Πολιτική – άρ. 85Σ, η κυβέρνηση συλλογικά και τα μέλη της ατομικά φέρουν την πολιτική ευθύνη τόσο για την άσκηση της 
κυβερνητικής πολιτικής όσο και για τον τρόπο άσκησης των επιμέρους κυβερνητικών και υπουργικών αρμοδιοτήτων, και για
αρμοδιότητες ΠτΔ που τελούν υπό τον κανόνα της προσυπρογραφής, εξειδίκευση (α) με την λογοδοσία της Κυβέρνησης στην Βουλή
και (β) με πρόταση μομφής της Βουλής προς την Κυβέρνηση άρ. 84§2Σ,

• 3 προϋποθέσεις: υπογραφή >=50 βουλευτών, >=6 μήνες από την απόρριψη της προηγούμενης, θέματα σαφώς ορισμένα
• Διαδικασία: άρ. 142§2ΚτΒ υποβολή πρότασης ΠτΒ σε δημόσια συνεδρίαση, διαπιστώνει αν >=50, Πρόεδρος ή όλη η

Διάσκεψη των Προέδρων ελέγχουν την συνδρομή των υπόλοιπων 2 προϋποθέσεων, αποδοχή της πρότασης μόνο με την
απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών δηλ. >=151 v σχετική πλειοψηφία των παρόντων >=120 για την
πρόταση εμπιστοσύνης

• Συνέπειες πρότασης δυσπιστίας: άρ. 38§1Σ υποχρεωτική έκδοση ΠτΔ ρυθμιστικού διατάγματος για την απαλλαγή της
Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της, ενδεχόμενη παραίτηση Υπουργού αν ατομική πρόταση δυσπιστίας υπερψηφισθεί

β. Ποινική – άρ. 86Σ, μετά από την αναθεώρηση 2019 καταργείται η αποσβεστική προθεσμία άρ. 86§3Σ για άσκηση δίωξης

υπουργών ή υφυπουργών, θεσμός ως οιονεί θεσμική εγγύηση προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντά τους απερίσπαστοι από συνεχείς 
μηνύσεις ιδιωτών, συγκριτικά πολύ επιεικές καθεστώς που προωθεί την ποινική ατιμωρησία των Υπουργών, δηλ. ανάθεση 
πρωτοβουλίας για κίνηση της διαδικασίας στην Βουλή, άσκηση δίωξης μόνο με απόφαση της Βουλής, ειδική πλειοψηφία, εκδίκαση 
της υπόθεσης από ειδικό δικαστήριο, συν μέχρι το 2019, πρόβλεψη σύντομης αποσβεστικής προθεσμίας για την εκδίκαση της 
υπόθεσης

γ. Αστική – υπουργός ΔΥ μόνο κατά την έννοια του ποινικού κώδικα άρα για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση

των καθηκόντων του, υπέχει αστική ευθύνη το δημόσιο και ο ίδιος άρ. 105 ΕΙσΝΑΚ, έγερση αγωγής δεν προϋποθέτει την καταδίκη



Ευθύνη Υπουργών

Πολιτική/
Kοινοβουλευτική

άρ. 84-85Σ, 35Σ + 38Σ
καταλογισμός μέσω 
κοινοβουλευτικού
ελέγχου, πρόταση 
μομφής, μπορεί να 
οδηγήσει σε
απαλλαγή της
Κυβέρνησης από τα 
καθήκοντά της

Ποινική
άρ. 86Σ
ανάθεση
πρωτοβουλίας στην 
Βουλή, αποκλειστική 
αρμοδιότητα εφόσον 
αδικήματα κατά την 
άσκηση των
καθ/ντων, ειδικό 
δικαστήριο, δίωξη
μόνο με απόφαση της
Βουλής, αποσβεστική
προθεσμία

Αστική

Πλήρης, για όλες τις 
ζημιογόνες ενέργειες 
κατά 104-105 ΕισΝακ, 
ευθύνεται καταρχάς 
το Κράτος &
προσωπική



Κυβέρνηση (εκτελεστική λειτουργία) – Τι έχει πέσει!

• Παροχή Ψήφου Εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση (Χειμερινό 2018-19 Επαναληπτικές)

• Η ποινική ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης (Εαρινό 2018-19 Επαναληπτικές)

• Η συνταγματική θέση του Πρωθυπουργού Κυβέρνησης (Χειμερινό 2019-20 Τελικές)

• Η έκφραση εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση και η πρόταση δυσπιστίας (Χειμερινό 2019-
20 Επαναληπτικές)

• Δέσμια αρμοδιότητα & διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης (Χειμερινό 2018-19 Τελικές, Εαρινό 2018-
19 Επαναληπτικές)

• Οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης (Εαρινό 2018-19 Τελικές)

• Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Εαρινό 2018-19 Τελικές)

Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος 2015α:119-120, Κτιστάκη 2014:41-52



ΠτΔ
• Ο ΠτΔ ως Ρυθμιστής του Πολιτεύματος

✓ Κατάγεται από τα μοναρχικά πολιτεύματα
✓ 4 ειδών αρμοδιότητες – διεθνούς παραστάτη τελετουργικού χαρακτήρα χωρίς ουσιαστική

συμμετοχή στην χάραξη εξωτερικής πολιτικής, συμβολικές της ενότητας & συνέχειας του
κράτους π.χ. διορισμός κυβέρνησης, προκήρυξη εκλογών, κ.α., ρυθμιστικές του πολιτεύματος
κατά διακριτική ευχέρεια όταν το πολίτευμα έχει εμφανή δυσλειτουργία ή σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, ουσιαστικές, πολιτικές π.χ. διπλή εξάρτηση της κυβέρνησης από
εμπιστοσύνη της Βουλής & ΠτΔ

✓ Σ1975 – ‘υπερεξουσίες’ για την σταθεροποίηση του πολιτεύματος ειδικά ενισχύοντας τις
ουσιαστικές, πολιτικές που καθιστούν ΠτΔ θεσμικό αντίβαρο της Κυβέρνησης, χωρίς άμεση
εκλογή για να εγγυηθεί την αρμονική λειτουργία των εξουσιών, το «εγγυητής» αντικαθίσταται
από το «ρυθμιστής» του πολιτεύματος και οι «υπερεξουσίες» διάλυσης της Βουλής και παύσης
της Κυβέρνησης σε περίπτωση εμφανούς δυσαρμονίας με το λαϊκό αίσθημα καταργούνται στο
Σ1986

✓ Συμφωνεί με το τεκμήριο αναρμοδιότητας του ΠτΔ σε άρ. 30§1, πολιτική «αχρωψματοψία»
✓ Ο ρυθμιστικός του ρόλος μάλλον εκφεύγει του νοηματικού πλαισίου της διάκρισης των

λειτουργιών άρ 26§1, σε συνάφεια με το ότι η άσκησή τους δεν υπόκεινται στις νομικές
δεσμεύσεις & τους ελέγχους των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας

Χρυσόγονος 2014:557-562



Κανόνας
Προσυπογραφής

Νομική Θέση 
ΠτΔ 49, 35, 85Σ

«Ο ΠτΔ δεν ευθύνεται οπωσδήποτε για πράξεις που έχει διενεργήσει κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του, παρά μόνο για εσχάτη προδοσία και εκ προθέσεως παραβίαση του
Συντάγματος. Η ευθύνη αυτή αναζητείται στο Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο του άρ. 86, εφόσον η 
Βουλή καταθέσει πρόταση για κατηγορία και παραπομπή του ΠτΔ που υποβάλλεται από το 1/3 
τουλάχιστον των μελών της και γίνεται αποδεκτή με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία 
2/3 (200) [και όχι απόλυτη 3/5 (180) όπως στην περίπτωση των μελών του Υπ Συμβ.] των 
μελών του Κοινοβουλίου» 49Σ

Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος 2015 «Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο»:44-57

«Καμία πράξη του ΠτΔ δεν ισχύει ούτε εκτελείται χωρίς την προσυπογραφή

του αρμόδιου Υπ, που με μόνη την υπογραφή του γίνεται υπεύθυνος» 35Σ

ΑΠΟ

Εξάρτηση Κυβ 
από Βουλή

Έμμεση εκλογή 
ΠτΔ

‘Κοινοβουλευτική Αρχή’
7 Εξαιρέσεις 35Σ

-Διορισμός Πρωθ/γού
-Διορισμός προσωπικού ΠτΔ
-ΠΔ Δημοψήφισμα - ΠτΒ

-Ανάθεση διερευνητικών εντολών
-Διάλυση χωρίς προσυπογραφή Πρωθ/γού
-Προκήρυξη εκλογών λήξης θητείας
χωρίς προσυπογραφή Υπ. Συμβ.
-Αναπομπή ψηφισμένου νομοσχεδίου



Μη
τροποποίηση

Ανυπόστατη
Δημοσίευση  

ΕτΚ/ΦΕΚ

Αρχή
Νομιμότητας

Έλεγχος
Νομιμότητας

Έλεγχος
Σκοπιμότητας

Πράξεις
ΠτΔ, ΠΔ
35Σ, 50Σ

Μη υπογραφή, 
αν όχι ποινική

Αν
παράνομη

Αν κανονιστικό,
ή ατομικό ΠΔ διακριτικής ευχέρειας

Συν/ση με Υπ

ΠτΔ οφείλει να 
υπογράψει

Αν όχιΚΑΙ

Σημ. Τσιμάρα & Κοϊμτζόγλου 2011, Σπηλιωτόπουλος 2017, αλλά όχι σε 
Παπαδοπούλου 2015, ή Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος 2015

Αρνητικό Τεκμήριο
Αρμοδιότητας

Κανόνας
Προσυπογραφής

Εξαιρέσεις 35, 38Σ
• Διορισμός Πρωθ/γού + προκ δημοψηφίσματος
• Ανάθεση διερευνητικής εντολής 37§2-4
• Διάλυση Βουλής αν όχι Πρωθ/γός, προκήρυξη εκλογών

αν όχι Υπ. Συμβ., 32§4, 41§1 & 53§1 Σ
• Αναπομπή 42§1
• Διορισμό προσωπικού ΠτΔ



ΠτΔ

Χρυσόγονος 2014:562-570

• Προεδρικό Ασυμβίβαστο & Χορηγία – άρ. 30§2Σ, ευρύτατατο ασυμβίβαστο με κάθε άλλο αξίωμα, θέση ή 
έργο, εκτός από ακαδημαϊκό έργο χωρίς σημαντικό οικονομικό όφελος, αντίθετα προς το άρ. 57§2 δεν υπάρχει 
προθεσμία, η άρση του ασυμβίβαστου πρέπει να γίνει πριν την ορκωμοσία του ΠτΔ, άρ. 30§3Σ
❖ Δικαστικός έλεγχος μόνο μέσω της διαδικασίας άρ. 49Σ, αν ανάληψη αξιώματος συνιστά παραβίαση Σ
❖ Έκταση ασυμβίβαστου λόγω του ότι ΠτΔ προσωποποιεί την ενότητα & συνέχεια της πολιτείας
❖ Χορηγία, σε αντίστοιχη λογική & καθορισμένη νομοθετικά σε πολλαπλάσιο ύψος συγκριτικά με την

βουλευτική αποζημίωση για να μην παράσχει έρεισμα για δικαστική επιδίωξη αύξησης των αυτών
αποδοχών

• Εκλογή του ΠτΔ – άρ. 31Σ [και αναθεώρηση 2019]
❖ Προσόντα: 4 θετικά άρ. 31Σ (ελληνική υποκοότητα επί 5ετία, ελληνική καταγωγή από μητέρα ή πατέρα,

>40 έτη, νόμιμη ικανότητα εκλέγειν) & 2 αρνητικά άρ. 30§5 (όχι παραπάνω από 2 φορές εκλογή στο ίδιο
αξίωμα, να μην έχει προκαλέσει μην την παραίτησή του ο ίδιος την διαδικασία εκλογής ΠτΔ, το οποίο δεν
υφίσταται για άλλη εκλογή στο μέλλον (παράδειγμα Κων. Καραμανλή 1985, 1990)

❖ Εκλογική διαδικασία: άρ. 32Σ + 140 ΚτΒ, άρ. 32§4Σ αναθεωρήθηκε 2019 για να αποσυνδέσει εκλογή από
την υποχρεωτική διάλυση της Βουλής & την προκήρυξη εκλογών

❖ Προεδρική θητεία: άρ. 30§1Σ, 32§2Σ, 33§1Σ, πρόωρη λήξη αν παραίτηση, θάνατος, έκπτωσης άρ. 32§1Σ,
34§2Σ +151ΚτΒ, παράταση θητείας άρ. 32§6Σ, 30§4Σ

❖ Ο (μη) δικαστικός έλεγχος της εκλογής: δε νοείται κύριος, ούτε παρεμπίπτων έλεγχος της διαδικασίας
εκλογής ΠτΔ, μόνο σε περίπτωση εν δυνάμει κατάλυσης Σ (παράδειγμα Ιω. Αλευρά 1985)



Χρυσόγονος 2014:570-576

ΠτΔ
• Αναπλήρωση ΠτΔ – άρ. 34§2Σ προσωρινή από ΠτΒ ή κυβέρνηση, συνταγματική πρόβλεψη υποκατάστασης

οργάνου και όχι προσώπου, διασταύρωση και όχι οργανική σύγχυση εξουσιών (παράδειγμα Ιω. Αλευρά 1985),
άρα υπόκεινται πλήρως στο δικό τους (ΠτΒ ή Κυβέρνησης) νομικό καθεστώς
❖ Δεν ισχύουν τα ασυμβίβαστα ΠτΔ, τα προσόντα εκλογιμότητας, δεν λαμβάνει προεδρική χορηγία
❖ Δεν καλύπτονται από τις εγγυήσεις άρ. 49Σ & της αναρμοδιότητας, άρα δίωξη βάσει κοινών ποινικών

διατάξεων, δεν αποκλείεται πρόταση μομφής εναντίον τους 150ΚτΒ
❖ Ασκούμενες αρμοδιότητες στο διάστημα αναπλήρωσης, άρ. 34§1Σ σε άρ. 35-48 & 50, ΠτΒ αντικαθίσταται 

από τους αντιπροέδρους της Βουλής για να μπορεί αν αναπληρώσει χωρίς πλεονάζοντα φόρτο εργασίας, 
και να ασκεί ταυτόχρονα τα βουλευτικά του καθήκοντα

• Περιορισμένη Ευθύνη του ΠτΔ – άρ. 49§1Σ ‘το ανεύθυνο’ του ΠτΔ για πράξεις ή παραλείψεις κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, δεν υπέχει πολιτική, ποινική ή αστική ευθύνη
❖ κανόνας της υπουργικής προσυπρογραφής (πολιτική ευθύνη της Κυβέρνησης)
❖ εκτός από την περίπτωση εσχάτης προδοσίας ή εκ προθέσεως παραβίασης Σ, ποινική ευθύνη 

που υπέχει κυρώσεις, αλλά άρ. 49§2 απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 2/3 το όλου αριθμού των 
βουλευτών για καταδίκη, παραπομπή σε δίκη + αναλογική εφαρμογή ν. περί ευθύνης υπουργών 
άρ. 49§3Σ

❖ άρ. 49§4Σ, αποχή ΠτΔ από καθήκοντα μετά την παραπομπή, αναπλήρωση άρ. 34Σ, επάνοδο αν
αθωωθεί, αν καταδικαστεί για πράξεις άσχετες με τα προεδρικά καθήκοντα, αναστολή ποινικής
δίωξης μέχρι λήξη προεδρικής θητείας



ΠτΔ

Χρυσόγονος 2014:577-582

• Προεδρικές Αρμοδιότητες
o Αρχές

❖ Κανόνας της προσυπογραφής: άρ. 35§1, με κύρια & αποφασιστική προσυπογραφή την 
Υπουργική, το ανεύθυνο ΠτΔ συνάδει με αυτό, ιδιόχειρες στο πρωτόγραφο και μόνο, να 
τηρούνται τα εξωτερικά τυπικά στοιχεία που υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο αν όχι, 
πράξη ανυπόστατη, έννοια της «πράξης του ΠτΔ»

❖ Κανόνας της δημοσιότητας: άρ. 35§1 ΦΕΚ & 42§1Σ, αν όχι πράξη ανυπόστατη που καθιστά 
δυνατό τον δικαστικό έλεγχο των πράξεων, εκτός από κυβερνητικές & εμπιστευτικές κανονιστικές 
πράξεις για θέματα σχ. εθνική άμυνα κ.α.

❖ Τεκμήριο αναρμοδιότητας: άρ. 50Σ αναφέρεται ρητά ότι έχει μόνο τις απονεμόμενες σε εκείνον 
αρμοδιότητες από το Σύνταγμα και καμία άλλη, εφόσον (α) απαιτείται ρητή ανάθεση αρμοδιότητας 
δεν απαιτείται ερμηνευτική αναγωγή άρα ο ΠτΔ δεν μπορεί να ασκεί δική του πολιτική ενάντια στην 
πολιτική της Κυβέρνησης, δεν έχει την διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει κατά περιεχομένου 
εκδιδόμενων νόμων ή ΠΝΠ και ο κοινός νομοθέτης δεν μπορεί να επαυξάνει τις αρμοδιότητες ΠτΔ 
πέρα από τις συνταγματικά προβλεπόμενες και (β), αφού απαιτείται υποχρέωση ΠτΔ & των μελών 
της εκτελεστικής εξουσίας να δρουν secundum legem και intra legem έναντι νομοθετικής
αρμοδιότητας της Βουλής που είναι γενική



ΠτΔ

Χρυσόγονος 2014:584-589

• Προεδρικές Αρμοδιότητες
o Επιμέρους αρμοδιότητες βάσει νομικής φύσης

✓ Νομοθετικές –
➢ έκδοση & δημοσίευση ψηφισμένων από την Βουλή νόμων άρ. 42§1Σ (μηνιαία προθεσμία) για να

βεβαιωθεί ότι ο νόμος δεν πάσχει από εσωτερική αντισυνταγματικότητα, αποπομπή
ψηφισμένου νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου αν ουσιαστικά αντισυνταγματικός χωρίς να μπορεί 
ΠτΔ να κάνει έλεγχο σκοπιμότητας & συμβολικά, αφού η Βουλή μπορεί να επιψηφίσει με
απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού υποχρεώνοντας ΠτΔ σε έκδοση & δημοσίευση άρ. 42§2Σ
(δεκαήμερη προθεσμία)

➢ έκδοση & δημοσίευση ΠΝΠ άρ. 44§1 και 48§5Σ
➢ απονομή χάριτος άρ. 47§§1/2Σ, ατομικός νόμος που τυπικά εξαφανίζει την καταδικαστική 

ποινική απόφαση, όχι αναδρομικά αλλά εφεξής άφεση ποινής & οριστική παύση/περιορισμό 
έκτισης, στην περίπτωση απονομής χάρης σε Υπουργό κατά το άρ. 86Σ τότε απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη της Βουλής

✓ Ρυθμιστικές άρ. 26§1Σ
✓ Εκτελεστικές άρ. 26§2Σ



ΠτΔ

Χρυσόγονος 2014:582-584, 590-591

• Προεδρικές Αρμοδιότητες
o Επιμέρους αρμοδιότητες βάσει νομικής φύσης

✓ Νομοθετικές
✓ Ρυθμιστικές άρ. 26§1Σ

➢ διορισμός Πρωθ/γού & λοιπών μελών Κυβέρνησης, απαλλαγή από τα καθήκοντά της, διάλυσης 
Βουλής, προκήρυξη εκλογών, σύγκλιση Βουλής σε σύνοδο & αναστολή εργασιών της, προκήρυξη 
δημοψηφίσματος, κήρυξη χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (& νομοθετική)

➢ ως προεδρικά διατάγματα – εκτός διερευνητικών εντολών & τα διαγγελμάτων (& εκτελεστικές) -
που δεν υπόκεινται σε ακυρωτικό έλεγχο, ΣτΕ τα χαρακτηρίζει «κυβερνητικές πράξεις»

✓ Εκτελεστικές άρ. 26§2Σ –
➢ έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων άρ. 43Σ, διορισμός & παύση ΔΥ άρ.46§1, διορισμός 

δικαστικών λειτουργών άρ. 88§1, διενέργεια υπηρεσιακών μεταβολών τους άρ. 90§§1/5, 
απονομή παρασήμων άρ. 46§2Σ

➢ αρχηγία ενόπλων δυνάμεων, απονομή βαθμών άρ. 45Σ, η διοίκησή τους ανήκει στην Κυβέρνηση, 
ΠτΔ ενημερώνεται, συζητά & ασκεί έλεγχο νομιμότητας στα σχέδια διαταγμάτων



Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Τι έχει πέσει!

Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος 2015α:119-120, Κτιστάκη 2014:41-52

• Η διαδικασία εκλογής του ΠτΔ (Χειμερινό 2018-19 Τελικές)

• Ο ΠτΔ ως ρυθμιστής του πολιτεύματος άρ. 30§1Σ (Χειμερινό 2019-20 Τελικές)

• Οι νομοθετικές αρμοδιότητες του ΠτΔ (Χειμερινό 2018-19 Επαναληπτικές)



Η Λειτουργία του Κοινοβουλευτικού Συστήματος
• Στην Ελλάδα, γνήσιο: η Κυβέρνηση εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την εμπιστοσύνη της

Βουλής μετά την ανάδειξή της από περιοδικές βουλευτικές εκλογές μετά την αναθεώρηση 1986

• Αρμοδιότητα του ΠτΔ για τον διορισμό Πρωθ/γού & Κυβέρνησης είναι δέσμια αρμοδιότητα

• Η δέσμια αρμοδιότητα ΠτΔ σημαίνει ότι πρέπει να διορίσει Πρωθ/γό τον αρχηγό του κόμματος που
έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία εδρών στις βουλευτικές εκλογές εφόσον η κοινοβουλευτική του
ομάδα θα παράσχει την εμπιστοσύνη της

• Αυθαίρετη επιλογή Πρωθ/γού και Κυβέρνησης απαγορεύεται από Σ

• Αντίθετα η Βουλή είναι ελεύθερη να παρέχει ή όχι την εμπιστοσύνη στην Κυβέρνηση, αν όχι η
Κυβέρνηση ωθείται σε παραίτηση

• Στοιχείο του κοινοβουλευτικού συστήματος δεν είναι μόνο η ανάδειξη αλλά και η παύση της
Κυβέρνησης από ΠτΔ, αν η Κυβέρνησης χάσει την εμπιστοσύνη της Βουλής

• Στοιχείο του κοινοβουλευτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι επιπλέον η πολιτική ισχύ της
Κυβέρνησης από την συλλογική λειτουργία της και τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του Πρωθυπουργού

Σπυρόπουλος 2018:54-67, 62-64, Παπαδοπούλου 2015:166-186



Ανάδειξη 
Κυβέρνησης  
άρ. 37, 84Σ

Βουλευτικές  
Εκλογές

‘Αρχή δεδηλωμένης’
«Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος που
διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών»

‘Κοινοβουλευτική Αρχή’ 
Αυτοδύναμη Κυβέρνηση

ΠτΒ σε ΠτΔ

Διορίζουν Υπ.
Συμβουλίου

ΠτΔ διορίζει
Πρωθυπουργό

15 ημέρες

Κυβ/ση ψήφο
εμπιστοσύνης από

Βουλή
Αν όχι

Διαδικασία
Διερευνητικών  

Εντολών
Αν όχι

ΠτΔ καλεί αρχηγούς
κομμάτων

Αν όχι

ΠτΔ καλεί Προέδρους
ΑΠ, ΣτΕ, ΕΣ

Αν όχι

Οικουμενική Κυβέρνηση 

Υπηρεσιακή Κυβέρνηση
30 ημέρες

Βουλευτικές Εκλογές

38, 41§1/2Σ

Κυβέρνηση Συνασπισμού



Πρόταση
Εμπιστοσύνης/ 
Δυσπιστίας 84Σ

‘Κοινοβουλευτική Αρχή’

15 ημέρες μετά 
από σχηματισμό 

Κυβ/σης

Οποτεδήποτε,  
απόλυτη

πλειοψηφία ≥120

Πρόταση 
Μομφής/εξάμηνο,

≥50 βουλευτών 
αντιπολίτευσης

Κυβέρνηση Ανοχής
Ψήφιση κρατικού προϋπολογισμού 

Μέσο έντονου κοιν/κού
ελέγχου, ισχυρή πλειοψηφία, 
δυσκολότερες χρονικές & 
διαδικαστικές προϋποθέσεις 
Παραίτηση Υπ., Πρ/γού ή 
συλλογική παραίτηση Κυβ/σης

38, 41§1/2Σ



Κοινοβουλευτική Αρχή / Σύστημα – Τι έχει πέσει!

• Τα θεμελιώδη γνωρίσματα του Κοινοβουλευτικού Συστήματος (Χειμερινό 2019-20 Επαναληπτικές)

• Η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση (Χειμερινό 2018-19 Επαναληπτικές)

• Η έκφραση εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση και πρόταση δυσπιστίας (Χειμερινό

2019-20 Επαναληπτικές)

Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος 2015α:119-120, Κτιστάκη 2014:41-52



To Σύστημα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Aκριβοπούλου & Ανθόπουλος 2015a:111-121

• ΗΒ 17ο αιώνα Habeas Corpus (1679), εγγυήσεις της προσωπικής ασφάλειας του ατόμου, έναντι της
αυθαίρετης σύλληψης και φυλάκισης του, Bill of Rights (1689) για περιορισμό εξουσίας του
μονάρχη έναντι της Βουλής, βουλευτικές εκλογές & ελευθερία λόγου σε Κοινοβούλιο & θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών

• Κίνημα του συνταγματισμού, Αμερικάνικη Διακήρυξη (1776), Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και του Πολίτη (1779)

• Ελλάδα, Επαναστικά Συντάγματα
✓ Σύνταγμα Επιδαύρου (1822): ισότητα απέναντι στο νόμο, δικαίωμα στην ιδιοκτησία
✓ Σύνταγμα του Άστρους (1823): ελευθερία έκφρασης & τύπου, δικαίωμα σε νόμιμο δικαστή
✓ Σύνταγμα της Τροιζήνας (1827): επέκταση, θρησκευτική ελευθερία, τεκμήριο αθωότητα
✓ Σύνταγμα 1844: ατομικά δικαιώματα στο τρίπτυχο ελευθερία-ισότητα-ιδιοκτησία
✓ Σύνταγμα 1864: ατομικά δικαιώματα συλλογικής δράσης, δημοκρατική αρχή
✓ Σύνταγμα 1911: επέκταση, μετρίαση π.χ. διευκόλυνση απαλλοτρίωση ιδιωτικής περιουσίας
✓ Σύνταγμα 1927: προστασία εργασία, προστασία του γάμου, κρατική μέριμνα πολυμελείς οικ/νς
✓ Σύνταγμα 1952: απομείωση πολιτικής συμμετοχής από παρασύνταγμα π.χ. λογοκρισία
✓ Σύνταγμα 1975: περιέχει τον πιο ολοκληρωμένο κατάλογο προστασίας ατομικών, πολιτικών & 

κοινωνικών δικαιωμάτων π.χ. προστασία της αξίας του ανθρώπου άρ. 2§1Σ, του περιβάλλοντος 
άρ. 24Σ & της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητα άρ. 5§1Σ



To Σύστημα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Aκριβοπούλου & Ανθόπουλος 2015a:111-121

• Σύνταγμα 1975 με αναθεώρηση 2001: σειρά ατομικών δικαιωμάτων από την τεχνολογία π.χ. 
προστασία προσωπικών δεδομένων, συμμετοχή του ατόμου στην πληροφόρηση, στην ελευθερία 
γενετικής ταυτότητας και συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας

• Διεθνή νομικά κείμενα: ΟΔΔΑ (1948), ΕΣΔΑ (1950), Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (1961),
Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας (ΔΟΕ)

• Διεθνής προστασία: νομολογία ΔΕΕ, ΕΔΔΑ, σε διατάξεις των ιδρυτικών συνθηκών, του
δευτερογενούς (Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις), ΧΘΔΑ όπως προσαρτήθηκε στην Συνθήκη της 
Λισαβόνας (2009)

• Δικαίωμα (έννοια): η εξουσία που παρέχει μια έννομη τάξη στα υποκείμενά της – φυσικά ή νομικά -
για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων τους

• Θεμελιώδες Δικαίωμα: ύψιστη παρεχόμενη προστασία μέσω Σ & διεθνούς έννομης τάξης, γεννούν
συγκεκριμένη αξίωση με συγκεκριμένη αποδέκτη (την εθνική ή διεθνή έννομη τάξη)

• Διάκριση κατά Jellinek – θεωρία status σε ατομικά (status negativus), πολιτικά (status activus),
κοινωνικά (status positivus)



To Σύστημα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Aκριβοπούλου & Ανθόπουλος 2015a:111-121

• Διάκριση κατά Jellinek βάσει φύσης – θεωρία status σε ατομικά (status negativus), πολιτικά
(status activus), κοινωνικά (status positivus)

• Συνέπειες – σε αντίθεση με τα ατομικά & πολιτικά, τα κοινωνικά δικαιώματα δεν γεννούν καταρχήν
αγώγιμες αξιώσεις για το κράτος από τους φορείς τους γιατί οι παροχές που διεκδικούν δεν 
αποτελούν εξαναγκαστική κρατική υποχρέωση αν και

• Νομολογία θέτει ελάχιστο όριο (α) απόλυτου κοινωνικού κεκτημένου, (β) σχετικού κοινωνικού
κεκτημένου και (γ) δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου άρ. 5§1Σ

• Διάκριση κατά Jellinek είναι πρακτικά σχετική αφού οι 3 κατηγορίες είναι παραπληρωματικές,
μπορεί να εμφανίζουν status mixtus, άρα

• Άλλη Διάκριση βάσει λειτουργίας τους, ανά Σφαίρα:
❖ Ιδιωτική
❖ Δημόσια
❖ Πολιτική
❖ Κοινωνική
❖ Οικονομική



To Σύστημα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Aκριβοπούλου & Ανθόπουλος 2015a:111-121

❖ Ιδιωτική – ανθρώπινης αξίας άρ. 2§1Σ, ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας άρ. 5§1, 
δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής άρ. 9§1Σ, προστασία των 
προσωπικών δεδομένων άρ. 9ΑΣ, θρησκευτική ελευθερία άρ. 13§1Σ, προστασίας του 
απορρήτου της επικοινωνίας άρ. 19Σ, ελευθερία γενετικής ταυτότητας άρ. 5§§1/5Σ

❖ Δημόσια – δικαίωμα στην πληροφόρηση, συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας άρ. 5ΑΣ,
ελευθερία έκφρασης & τύπου άρ. 14Σ, προστασία ραδιοτηλεοπτικής έκφρασης άρ. 15Σ,
ακαδημαϊκή ελευθερία άρ. 16Σ, δικαστική προστασία άρ. 20§1Σ, αναφοράς, στην διοικητική
διαδικασία, συμμετοχής συλλογικής δράσης άρ. 11 & 12Σ

❖ Πολιτική – συμμετοχής σε πολιτικό κόμμα άρ. 29Σ, αντίστασης άρ. 120§4Σ, του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι στις βουλευτικές εκλογές άρ. 51Σ, στις ευρωεκλογές & στις εκλογές των οργάνων 
τοπικής αυτοδιοίκησης άρ. 102§2Σ, διορισμού σε δημόσια θέση άρ. 4§4Σ, 103§1Σ

❖ Κοινωνική & Οικονομική - επαγγελματική ελευθερία άρ. 5§1Σ, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία άρ.
17Σ, συνδικαλιστική ελευθερία & δικαίωμα στην απεργία άρ. 23 §§1/2, το δικαίωμα στην 
εργασία άρ. 22Σ, η προστασία της οικογένειας άρ. 21, στην παιδεία (άρ. 16 §1Σ & στο 
περιβάλλον άρ. 24Σ)



To Σύστημα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Aκριβοπούλου & Ανθόπουλος 2015a:111-121

• Διάκριση Δικαιωμάτων από Θεσμικές Εγγυήσεις
❖ Βουλευτική ασυλία άρ. 61, 62Σ
❖ Ελευθεροτυπία άρ. 14§2Σ
❖ Λειτουργική & προσωπική ανεξαρτησία των Δικαστών άρ. 87§1Σ

• Γεννούν αγώγιμες αξιώσεις εναντίον κράτους και σε αυτό προσομοιάζουν στα ατομικά δικαιώματα,
ωστόσο ο σκοπός προστασίας δεν απευθύνεται στο φορέα τους υποκειμενικά αλλά στον θεσμό που
αυτός υπηρετεί π.χ. προστασία του κύρους της Βουλής, της δημοκρατίας και της δικαστικής
λειτουργίας, αντίστοιχα

• Κατάταξη Vasak βάσει γενιάς, δυναμικός χαρακτήρας των δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ, living tree) –
1. Πολιτικά & ατομικά, από την Γαλλική επανάσταση
2. Κοινωνικά & Πολιτιστικά, μετά τον Β’ ΠΠ
3. Αλληλεγγύης & Οικουμενικού ενδιαφέροντος
4. Σχέση δικαιωμάτων & τεχνολογίας



To Σύστημα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Aκριβοπούλου & Ανθόπουλος 2015a:111-121

• Φορείς δικαιώματος μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με περιορισμούς βάσει νόμου τηρουμένης της αρχής
της αναλογικότητας όσοι έχουν ειδική σχέση εξουσίασης με το κράτος π.χ. φυλακισμένοι, ΔΥ, όσοι εργάζονται στα σώματα
ασφαλείας, κ .α.

• Αποδέκτες συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων – κράτος, όργανα κρατικής εξουσίας που δεσμεύεται να τα τηρεί 
βάσει άρ. 25§1Σ, ιδιώτες μέσω τριτενέργειας «τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις ιδιωτών στις οποίες 
προσιδιάζουν»

• Εγγυήσεις – τα συνταγματικά δικαιώματα καταρχήν εμφανίζονται ίσα μεταξύ τους, καμία ιεράρχηση δεν προκύπτει ούτε
από άρ. 110Σ που περιέχει τις μη αναθεωρήσιμες διατάξεις, σε σχέση πάντα με πραγματικά περιστατικά γίνεται πρακτική
εναρμόνιση, στάθμιση & πρόκριση όποιου αποφασίζεται ότι πρέπει να υπερισχύσει

• Περιορισμοί –
❖ Γενικοί: (1) θεσμοποιημένη αναστολή συνταγματικών δικαιωμάτων άρ. 48§1Σ, έντονη προσωρινή περιστολή ατομικών

ελευθεριών με εγγυήσεις, (2) απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, (3) χρέος κοινωνικής αλληλεγγύης
❖ Ειδικοί: συνταγματικά προβλεπόμενη π.χ. της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας εφόσον δεν προσβάλλει

δικαιώματα τρίτων και δεν αντίκειται στα χρηστά ήθη, ή με «επιφύλαξη υπέρ του νόμου» εκτελεστικοί του Σ νόμοι
τυπικοί ή ουσιαστικοί, π.χ. ρύθμιση δικαιώματος απεργίας ΔΥ

• Αντιπεριορισμοί – όρια στους παραπάνω περιορισμούς
❖ γενική ισχύ, γενικό & αφηρημένο χαρακτήρα προς αποτροπή διακρίσεων & παραβίασης αρχής της ισότητας
❖ εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος
❖ σεβασμός αρχής της αναλογικότητας
❖ προστασία πυρήνα του δικαιώματος



Η Αρχή της Νομιμότητας
• άρ. 26§2Σ οριοθετεί την εκτελεστική λειτουργία

• Αρχή της νομιμότητας απορρέει από την σχέση την αρχή διάκρισης των λειτουργιών & του κράτους
δικαίου

• Διοίκηση υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες της νομοθετικής εξουσίας υπό τον έλεγχο της μη 
τήρησής τους από την δικαστική εξουσία, που υποδηλώνει έμμεση υποταγή της εκτελεστικής 
λειτουργίας στην λαϊκή κυριαρχία

• Αρχή της νομιμότητα υπό ευρεία έννοια: ό,τι δεν απαγορεύεται ρητά μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο της διοικητικής δράσης, δηλ. η διοικητική δράση δεν πρέπει να παραβιάζει τους 
κανόνες που την διέπουν

• Αρχή της νομιμότητας υπό στενή έννοια: Η Διοίκηση οφείλει να προβαίνει μόνο στις ενέργειες που 
πρβλ. από το νόμο και μάλιστα μόνο secundum legem (μέσα στα όρια του νόμου)

• Συνέπειες – προστασία Διοίκησης & διοικούμενων από ενδεχόμενη αυθαίρετη δράση της διοίκησης,
διάκριση δέσμιας αρμοδιότητας & διακριτικής ευχέρειας, διάκριση μεταξύ δράσης της διοίκησης
έναντι δράσης ιδιώτη που είναι ελεύθερος να πράττει ό,τι δεν απαγορεύεται

Κτιστάκη 2014:41-52



Η Αρχή της Aναλογικότητας

Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος 2015α:119-120, Κτιστάκη 2014:41-52

• Περιορισμοί στα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν όρια δηλ. ‘αντιπεριορισμούς’, όπως την αρχή της
αναλογικότητας (άρ. 25§1Σ 2001) που ελέγχεται δικαστικά

• Όποιος περιορισμός προέρχονται από τον νόμο, διοικητική πράξη, ή υλικές ενέργειες της δημόσιας 
διοίκησης π.χ. άμεσος, υλικός καταναγκασμός.

• Η αρχή της αναλογικότητας απορρέει από αρχή του κράτους δικαίου & νομολογία ΣτΕ από 1980

• Οι περιορισμοί δικαιωμάτων για να είναι ανεκτοί θα πρέπει: α) να ανταποκρίνονται στους
δηλωμένους σκοπούς της νομοθετικής ή διοικητικής ρύθμισης και πάντως σε σκοπούς γενικότερου 
δημοσίου συμφέροντος, β) το μέτρο που επιλέγεται για την επίτευξη των σκοπών που έχουν τεθεί 
να τελεί σε συνάφεια με αυτό δηλαδή να είναι κατάλληλο και πρόσφορο για την εξυπηρέτησή του 
και γ) το περιοριστικό μέτρο το οποίο επιβάλλεται στην άσκηση ενός δικαιώματος να είναι το
αναγκαίο, δηλαδή να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του περιορισμού που επιβάλλεται στην
άσκηση ενός δικαιώματος με άλλο ηπιότερο μέτρο



Θεμελιώδη Δικαιώματα – Τι έχει πέσει!

Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος 2015α:119-120, Κτιστάκη 2014:41-52

• Τα κοινωνικά δικαιώματα στο Ελληνικό Σύνταγμα (Χειμερινό 2018-19 Τελικές)

• Τα πολιτικά δικαιώματα στο Ελληνικό Σύνταγμα (Χειμερινό 2018-19 Επαναληπτικές)

• Η αρχή της αναλογικότητας (Εαρινό 2018-19 Τελικές)

• Η αρχή της ισότητας (Εαρινό 2018-19 Επαναληπτικές)

• Διάκριση ατομικών, πολιτικών & κοινωνικών δικαιωμάτων (Χειμερινό 2019-20 Τελικές)

• Οι περιορισμοί των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Χειμερινό 2018-19 Επαναληπτικές)



Ανεξάρτητες Αρχές

Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος 2015β:68-71

• Συμπλήρωση/ενίσχυση ελέγχου ΔΔ
• Αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών
• Ενίσχυση της διοικητικής δράσης από διοικητικά όργανα που λειτουργούν υπό συνθήκες

ανεξαρτησίας, πολιτικής ουδετερότητας, υψηλής επαγγελματικής & επιστημονικής εξειδίκευσης 
(τεχνοκρατία)

• Κρατικά όργανα που εκφεύγουν του ιεραρχικού ελέγχου/εποπτείας, υπόκεινται σε δικαστικό
έλεγχο νομιμότητας & κοινοβουλευτικό έλεγχο

• Μέλη ΑΑ διαθέτουν προσωπική (δεν λαμβάνουν εντολές στο πλαίσιο της ιεραρχίας & δεσμεύονται 
μόνο από Σ & νόμο) & λειτουργική ανεξαρτησία όπως οι δικαστές (άλλα όργανα, & η εκτελεστική 
λειτουργία δεν μπορούν να επέμβουν) άρ. 101ΑΣ, πλειοψηφία για διορισμό μελών αναθεωρήθηκε 
2019 προς πιο ευέλικτες απαιτήσεις

• Ευρείες αποφασιστικές κανονιστικές, κυρωτικές & ρυθμιστικές αρμοδιότητες, ρύθμιση ζωτικών &
ευαίσθητων τομέων πολιτικής, οικονομικής & κοινωνικής ζωής, δεσμευτικότητα αποφάσεων

• 5 Συνταγματικά πρβλ.: AΣΕΠ, ΣτΠ, ΑΠΔΠΧ, ΕΣΡ, ΑΔΑΕ, πολλές νομοθετικά πρβλ. π.χ. Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Επιτροπή Ανταγωνισμού, ΕΕΤΤ, κλπ.
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• άρ. 26§3Σ «η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια, οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο
όνομα του Ελληνικού λαού»

• Δεν συνιστά πολιτική λειτουργία & γι΄ αυτό δεν έχει άμεση λαϊκή νομιμοποίηση (οι δικαστές δεν
εκλέγονται άμεσα από τον λαό όπως π.χ. οι βουλευτές)

• 87 §1Σ συμπληρώνει «η δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς
δικαστές, που απολαμβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία»

• v εκτελεστικής, νομοθετικής λειτουργίας

• Δικαστικές αρμοδιότητες έχουν ΠτΔ, Βουλή άρ. 49§1, 86Σ, διοικητικές αρχές, άρ. 96§2Σ, ΔΕΕ/ΕΔΔΑ

• Δικαστήρια έχουν κάποιες διοικητικές, ΣτΕ άρ. 95§1, ΕΣ άρ. 98§1, & νομοθετικές αρμοδιότητες π.χ. 
ΑΕΔ άρ. 100§1Σ

• Συνταγματικές αρχές απονομής δικαιοσύνης άρ. 93Σ: δημοσιότητας της δικαστικής διαδικασίας, 
αιτιολογίας δικαστικών αποφάσεων, της υποχρεωτικής δημοσίευσης της γνώμης της μειοψηφίας 
αν υπάρχει

• Δικαστήρια: πολιτικά, διοικητικά & ποινικά, ειδικά
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Προσωπική & Λειτουργική Ανεξαρτησία Δικαστικών Λειτουργών

• άρ. 87§1Σ, δημόσιοι λειτουργοί άρ. 88-91Σ & άμεσα όργανα του κράτους έναντι ΔΥ,
δικαστές/εισαγγελείς,

• άρ. 87§2Σ η Λειτουργική Ανεξαρτησία ορίζει ότι οι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να
συμμορφώνονται με Σ & νόμους αλλά όχι με διατάξεις κατά κατάλυση Σ, εγγυήσεις θεσμικές προς
προστασία της δικαστικής λειτουργίας επιτρέποντας στον Δικαστή να είναι αμερόληπτος &
ανεπηρέαστος από εξωτερικές παρεμβάσεις ή πιέσεις,

• Προσωπική Ανεξαρτησία σχ. διορισμό & υπηρεσιακή κατάσταση έναντι δυσμενών παρεμβάσεων της 
νομοθετικής ή εκτελεστικής εξουσίας, εγγύηση ισοβιότητας, αποδοχές ανάλογες με το λειτούργημά 
τους, ειδικό καθεστώς μεταβολών & προαγωγών, ασυμβίβαστα, ουδετερότητα, περιορισμός στο 
δικαίωμα της απεργίας αλλά επιτρέπεται δυνατότητα συγκρότησης ενώσεων δικαστικών
λειτουργών
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ΣτΕ

• Ένδικα βοηθήματα, ένδικα μέσα

Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος 2015α:86-97

EΣ
Συνταγματικά Προβλεπόμενα Δικαστήρια

ΔΑΚ ΑΕΔ

• άρ. 99§1Σ
• Εκδίκαση αγωγών 

κακοδικίας κατά 
δικαστικών 
λειτουργών για 
πράξεις ή 
παραλείψεις κατά 
την άσκηση των 
καθηκόντων τους

• άρ. 100Σ
• Ενστάσεις για εκλογικές 

παραβάσεις άρ. 58Σ
• Έλεγχος κύρους αποτελεσμάτων 

δημοψηφίσματα
• Κρίση για ασυμβίβαστα ή για

έκπτωση βουλευτή
• Άρση συγκρούσεων μεταξύ 

(ανώτατων) δικαστηρίων
• Άρση αμφισβήτησης ουσιαστικής  

αντισυνταγματικότητας των
νόμων ή έννοια διατάξεων 
τυπικού νόμου αν εκδόθηκαν γι 
αυτές αντίθετες αποφάσεις ΑΠ, 
ΕΣ ή ΣτΕ

• Άρση αμφισβήτησης για τον  
χαρακτηρισμό διεθνών κανόνων 
δικαίου ως γενικά
παραδεδεγμένων άρ. 28§1Σ

• άρ. 95Σ
• Γενική ακυρωτική αρμοδιότητα
• Ολομ. για υποθέσεις με πράξη του

ΠτΔ, με απόφαση από ένα από τα
Τμήματα, επίλυση διαφωνιών σχ.
αρμοδιότητες Τμημάτων, για
υποθέσεις άρ. 100§5Σ, για πρότυπη
δίκη

• Επεξεργασία Π.Δ., κατάρτιση ετήσιας 
έκθεσης πεπραγμένων ΣτΕ, 
παρακολούθηση διοικητικών αρχών  
στις αποφάσεις ΣτΕ

• Αιτήσεις ακύρωσης κατά εκτελεστών  
διοικητικών πράξεων καθ’ υπερβαση 
εξουσίας ή κατά παράβαση τυπικού 
νόμου, αιτήσεις αναίρεσης κατά 
τελεσίδικων αποφάσεων τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων,
διοικητικές διαφορές ουσίας

• Επιτροπή Αναστολών

• άρ. 98Σ
• Διαφορές για την απονομή

συντάξεων
• Υποθέσεις για ευθύνη πολιτικών ή 

στρατιωτικών ΔΥ, ΟΤΑ, για κάθε
ζημιά στο κράτος από δόλο ή αμέλεια

• Έλεγχος δαπανών κράτους
• Απολογισμός/ ισολογισμός στην 

Βουλή
• Γνωμοδότηση για νόμους συντάξεων, 

αναγνώριση υπηρεσίας για παροχή 
δικαιώματος σύνταξης

• Έλεγχος συμβάσεων μεγάλης
οικονομικής αξίας

• Έλεγχος λογαριασμών ΔΥ, ΟΤΑ κ.λ.π.
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Δικαστικός Έλεγχος (Αντι)-Συνταγματικότητας των Νόμων

• 198/1897 ΑΠ «Τα δικαστήρια είναι αρμόδια να εξετάσουσι αν τα ως
νομοθετικαί πράξεις καθυποβαλλόμενα έγγραφα φέρουσι νομοθετικόν χαρακτήρα αλλά δεν είναι 
αρμόδια να εξελέγξουν τας τοιαύτας πράξεις ως προς το περιεχόμενον τους»

• 23/1897 «Περί αποξηράνσεως της Κωπαΐδος λίμνης - όταν διάταξις νόμου αντίκειται εις το 
Σύνταγμα, ως μεταβάλλουσα δι’ απλού νομοθετήματος θεμελιώδη διάταξη αυτού… δικαιούται το 
δικαστήριον να μη εφαρμόζη αυτήν εν τω θέματι περί ου δικάζει…»

• Αυξημένη τυπική ισχύς Σ έναντι κοινών Νόμων & ειδική διαδικασία αναθεώρησης Σ από Βουλή,
δικαστικός έλεγχος ως ειδική τήρησης Σ

• Ελέγχονται τυπικοί, ουσιαστικοί Νόμοι ως προς περιεχόμενο αν αντίκειται σε Σ, ΕΣΔΑ, Ενωσιακό
Δίκαιο & διεθνείς συμβάσεις (άρ. 28 Σ)

• Ενστάσεις
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Διάκριση 

λειτουργιών

Δημοσιότητα

Ευθύνη
(ηθικο-πολιτική,

πολιτική/κοινοβουλευτική,ποινική)

Ειδικές

Όρκος Βουλευτών

Δικαίωμα αντίστασης

& ΠτΔ

Δικαστικός
έλεγχος, ιδίως

συνταγματική δικαιοσύνη

Παπαδοπούλου 2015 «Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου»



Δικαστικός Έλεγχος (Αντι)-Συνταγματικότητας των Νόμων - Χαρακτηριστικά
1. Κατασταλτικός: αφού τεθεί νόμος σε ισχύ & εφαρμοσθεί
2. Διάχυτος: άρ. 93 §4 από όλα τα δικαστήρια όλων των βαθμίδων, αυτεπαγγέλτως ή βάσει νομικού 

ισχυρισμού διαδίκου, λόγος ακύρωσης πράξης, χωρίς συνταγματικό δικαστήριο, δεδικασμένο 
inter pares §

3. Παρεμπίπτων: όχι κύριο αντικείμενο δίκης
4. Συγκεκριμένος: εφαρμογή διάταξης στην συγκεκριμένη περίπτωση
5. Δηλωτικός (διαπιστωτικός): μη εφαρμογή & όχι ακύρωση, εκτός ΑΕΔ όπου ακυρωτικός erga

omnes*

Εκτός δικαστικού ελέγχου
• Απόφαση εκλογής ΠτΔ
• Χορήγηση χάρης σε Υπουργό από ειδικό δικαστήριο
• Απόφαση εξεταστικής επιτροπής
• Πράξεις ΠτΔ (ρυθμιστικές αρμοδιότητες)
• Κυβερνητικές πράξεις
• Πράξεις που αφορούν σχέσεις Κυβέρνησης – Βουλής

*κατά Παπαδοπούλου 2015, όχι κατά Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος 2015

Παπαδοπούλου 2015 «Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου»
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